
Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
.

\NLJL XIV Nr. 3444 * Simbătă 18 iulie 1959 ★ 8 pagini 25 bani

Sportivi și sportive, activiști U.C.F.S.!

Să depunem toate eforturile pentru creșterea 
continuă a producției și productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității produselor — baza ridicării 

continue a nivelului de trai al tuturor 
celor ce muncesc!

Mături de întregul popor muncitor, sportivii patriei noastre salută cu însuflețire Hotărirea Partidului, 
angajindu-se să obțină noi succese in producție, noi victorii in construirea socialismului
Printre muncitorii In ziua de 16 iulie, la două întreprinderi ieșene

de la „Mao Tze-dun”
Zumzetul motoarelor 

uzinei „Mao Tze-dun" 
sra joi < 
puternic ca 
> deosebită 
dan tineresc, 
canică ușoară l-am găsit 
autul luptător Dumii'ru Pană, care lu- 
:ra la asamblarea reductoarelor pen
tru unități de pompaj petrolifer. „Azi 
dimineață — mi-a spus comunistul 
Dumitru Pană — am venit cu toții 
mai devreme la lucru. Hotărîrea par
tidului prin care se va îmbunătăți ni
vel' de trai al celor ce muncesc do- 
vex. , Js înțeleaptă politică a comuniș
tilor, a căror preocupare principală 
este bunăstarea poporului, 
un salariu tarifar de 867 
peste puțin timp voi avea, 
tesc majorarea salariului 
10 la sută și reducerea 
circa 1000 de lei."

In ușa secției de sculărie 
nit cu lăcăt'ușul Alexandru 
„Mă bucur nespus de mult, mi-a spus 
el, de grija ce o are partidul nostru 
față de muncitori, grijă oglindită în 
recenta Hotârîre. Noi, cei de la scu
lărie, ca și toate celelalte secții, vom 
răspunde acestei părintești griji, prin 
fapte. Iată-le _• vom economisi 100.00Q 
Iei pînă la sfîrșitul anului, vom re
duce prețul de cost cu 2 la sută și 
vom ridica productivitatea muncii cu 
1,5 la sută."

Secția turnătorie fontă e o hală 
imensă. Aplecat asupra unei uriașe 
form migălea aici cu grijă tînărul 

Nicolae Nădescu. „Am terminat 
de curînd școala profesională — mi-a 
spus tînărul muncitor — și m-a bu
curat nespus de mult că de la primii 
mei pași în producție am simțit grija 
părintească a partidului, atît în faptul 
că am avut condiții 
vățătură cît și prin ajutorul pe care 
l-am primit la locul de muncă. Acum 
iată o nouă dovadă — Hotărîrea par
tidului". Rugbistul Iosif Baboș care lu
cra alături, adăugă: „Și eu sînt absol
vent al unei școli profesionale, e ade
vărat promoție mai veche; sînt în pro
ducție din 1956. Hotărîrea partidului 
constituie atît pentru mine cît și pen
tru muncitorii secției noastre un pu
ternic imbold în lupta pentru produc
ție de calitate și 
nomii**.

Pe loan Bucur, 
cunoaște întreaga 
întreaga uzină, „I 
— ne-a spus el, ridicîndu-șî 
de pe piatra de polizor 
trarea căreia lucra. Am trăit și mun
cit pe timpul capitaliștilor tot aici. Nu 
pot spune că noi muncitorii nu con- 
stituiam o preocupare pentru patronul

dimineață 
oricînd.

i însuflețire, 
In secția

din secțiile 
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din 1934 
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nostru. Avea „grijă** de noi și ne scă
dea salariile, ne concedia, iar de pro
testam ne zvîrlea afară fără multă 
vorbă. La bătrînețe mulți dintre noi 
ajungeau pe drumuri fără nici un că- 
pătîi. Aseară cînd am auzit la radio 
Hotărirea partidului m-am gîndit la 
toate astea. Anul acesta eu ies la 
pensie. M-a emoționat atenția pe care 
partidul nostru o arată față de pen
sionari. Creșterea în mediecu 63 la 
șută a pensiilor de bătrînețe și mai 
ales faptul că se ia în considerație 
vechimea în cîmpul muncii mă face

IAȘI 17 (prin telefon). — Ziua de 
16 iulie a însemnat o adevărată sărbă
toare pentru oamenii muncii din ora
șul nostru. De dimineață, chioșcurile 
ziarelor au fost luate cu „asalt", iar 
în fabrici și uzine difuzorii voluntari 
de presă nu mai pridideau cu împăr
țitul ziarelor. Ne-am îndreptat pașii, 
în primul rînd, spre Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie" unde auzisem că mun
citorii s-au adunat în mitinguri fulger 
pe secții și discută pe marginea Ho- 
tărîrii plenarei C.C. al P.M.R. în le
gătură cu majorarea salariilor, redu
cerea impozitului pe salarii și a pre
țurilor.

„Sint nespus de fericit că trăiesc și 
muncesc în aceste zile însorite

oamenii muncii din țara noastră simt 
la tot pasul grija părintească a par
tidului nostru iubit, spunea tovară
șilor lui de muncă maestrul sportului 
la tir Nicolaie Cojocarii, lăcătuș în 
secția mecanică. In această zi de ne
țărmurită bucurie pentru noi toți cei 
ce muncim, nil pot să nu mă gîndesc 
și la marea majoritate a mun
citorilor din țările capitaliste 
pe care i-am văzut, cu prilejul depla
sărilor ce le-am făcut, cum se zbat în 
lipsuri și mizerie. Iii nu au parte ni
ciodată de bucuria ce o simțim noi 
astăzi. Dimpotrivă, în acele țări zia
rele aduc în fiecare zi vești despre scă
derea salariilor, creșterea impozitelor 
și a prețurilor. Recunoscător pentru

Membrii echipei de montatori condusă de sportivul Dumitru Pană discută cu însuflețire și bucurie Hotărirea Ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 1959. (Foto Gh. Dumitru)

toate cite a făcut partidul pentru mi
ne, mă angajez din toată inima să 
muncesc cu și mai mult spor, să fac 
economii de materiale, să dau scule, 
de bună calitate și la timp și să antre
nez cit mai mulți tineri intr-o rod
nică activitate sportivă".

Montatorul Gh. Vasilache, compo-; 
nent al echipei de volei, arămarul Mi
hai Badea și lăcătușul D. Hriscu, ă4 
niîndoi din echipa de handbal a Ate-’ 
lierelor C.F.R., și-au manifestat și ei 
în secțiile în care lucrează bucuria și 
recunoștința pentru importantele mă
suri luate de Plenara din 13—14 iu
lie, angajîndu-se cu toții să dea lucru 
de cea mai bună calitate, să reali
zeze economii la folosirea materialului 
neferos și să ajute pe ucenici în tim
pul de practică pentru o cît mai înaltă 
calificare.
SPORTIVII DE LA ȚESĂTURĂ IAȘI 

IȘI IAU NOI ANGAJAMENTE
La numai cîteva sute de metri de' 

Atelierele C.F.R., într-o altă mare în
treprindere, care a devenit în ultima 
vreme mîndria orașului Iași, muncitorii 
și muncitoarele, printre care și nume
roși sportivi, discutau la ora aceea cu 
însuflețire Hotărîrea. Iată-1 pe lăcă-f 
tușu de la secția flaiere, Vasile IIu- 
țanu, jucător în echipa de handbal- 
După ce a aflat îmbucurătoarea veste 
și-a manifestat recunoștința prin anga
jamente concrete: perfecționarea ino-

PETRE CODREA 
coresp. regional 

(Continuare In pa.g. a 2-a)

Voi răspunde prin fapte 
grijii Partidului

Lotul R.P.R. de lupte clasice juniori se 
pregâtea sâ plece în fara prietenă, Repu
blica Popularâ Bulgaria. In acest timp ar
bitrul Gheorghe Tâtaru care îl însoțea/ 
lăcătuș mecanic la uzinele „I.C. Frimu" din 
Sinaia, ne-a declarat următoarele : „In di
mineața aceasta întreg lotul nostru s-a| 
bucurat nespus de mult citind în ziare Ho- 
tarîrea Partidului. Personal nu găsesc cu
vinte de mulțumire. M-am gîndit în primuț 
rînd la cei de acasă, la tovarășii mei de 
muncâ, la familia mea. Odată reîntors îr* 
producție, voi căuta sâ răspund prin fapte 
grijii care ne-o poartă Partidul și Guvernul 
nostru*.

să privesc cu seninătate viitorul. De 
așa ceva nici nu se putea vorbi în tre
cut".

In dimineața zilei de joi ani tnai 
stat de vorbă și cu alți muncitori ai 
uzinei „Mao Tze-dun" Barbu Petre, 
boxer, Gheorghe liie, luptător, Vasile 
Liritis, ciclist. Cu toții își exprimau 
bucuria pe care au simțit-o la apari
ția Hotârîrii partidului referitoare la 
îmbunătățirea nivelului de trai. Am 
părăsit uzina cu ferma convingere că 
muncitorii și tehnicienii de la „Mao 
Tze-dun" însuflețiți de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
1959 vor obține în viitor succese din 
cele mai însemnate în lupta pentru 
construirea socialismului în patria 
noastră.

îmi manifest încrederea nețărmurită 
în politica înțeleaptă a

Apariția Hotârîrii plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c. a prilejuit o bucurie 

t firească și în rîndurile salariaților din uni
tatea mea de muncâ. Fiecare dintre noi 
este conștient câ recenteie masuri cuprinse 
în Hotârîre au fost posibile datoritâ efor
tului însuflețit al muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și al celorlalți oameni ai muncii, 
care - sub înțeleaptă conducere a parti
dului - dau viațâ sarcinilor trasate de 
Congresul al ll-lea al partidului.

Prin prevederile Hotârîrii, salariul meu 
va crește cu peste 11 la șuta. Voi beneficia 
în același timp de o importanta scâdere a 
impozitului pe salariu. In plus, puterea de 
cumpărare a salariului meu va fi 
sporitâ prin reducerile de prețuri la 
2.600 sortimente. Toate aceste avantaje 
teriale au darul sâ facâ sâ creascâ și 
mult nivelul de trai al familiei mele.

Recenta Hotârîre reprezinți un putem*'
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linie sportiva, sâ lupt cu hotârîre pen- 
construirea socialismului în tara noas-

GH. PIRCALABESCU 
maestru emerit al sportului, tehnician 
principal în secfia L 11 a Direcției 

reflionale C.F.R. București

99 Cupa Eliberării" la fotbal
cu participarea reprezentativelor celor 16 regiuni1

Știrile xilei

Din inițiativa federației de fot
bal, între 2 și 23 August se va or
ganiza o interesantă competiție 
de fotbal dotată cu „Cupa Elibe
rării". La întîlniri vor lua parte 
16 echipe reprezentative regionale, 
plus selecționata orașului Bucu
rești, formate din jucători care ac
tivează In categoriile B, O și re
giune. Programul a fost alcătuit 
prin tragere ta sorți. La 26 iulie 
se va disputa meciul preliminar 
Pitești—Oraș București, iar la 2 
august va avea loc prima etapă: 
Iași—Bacău, Suceava—Galați,
Reg. București—Craiova, Con-

Simpozion cu tema „15 ani 
noastră'1

și a orașului București
stanța cu învingătoarea 
nirea Pitești—Oraș
Reg. Stalin—Hunedoara, 
R.AJW., Baia Mare—Oradea și Ti
mișoara—Cluj. Etapa a doua se 
va disputa la 9 august, a treia la 
16 august, iar finala în ziua 
23 August în orașul uneia din 
naliste, desemnat prin tragere 
sorți.

In caz de egalitate. întîlnirile 
prelungesc cu 2 reprize a 15 mi- 
nute, iar dacă egalitatea se men
ține și după prelungiri se va ca
lifica în turul următor echipa în 
deplasare.

din întîl- 
București, 
Ploești—

de 
fi
la

se

de sport
în patria

Consiliul Orășenesc U^l.F.S. Bucu
rești organizează, luni 20 iulie * * 
orele 19, în sala de festivități a 
bttlui
Mare, un simpozion cu tema 
de sport în patria noastră".

„Dinamo" din șos. Ștefan
15

a.c., 
du
ce l 
ani

S. Barany, E. 
— membri ai Bi
de Organizare al

Vor lua cuvîntul
Ghibu, I. Siclovan 
roului Comitetului
U.C.F.S. și M. Costea redactor șef 
al ziarului „Sportul popular".

După simpozion se vor proiecta 
jurnale sportive, '

•IN CADRUL. CAMPIONATELOR IN
TERNAȚIONAL® de tenis care au io® 
la Budapesta, Gheorghe Vizirii a lost 
eliminat in sferturile de finale de 
Gulyas (R.P.U) după o luptă dra
matică. Meciul a Început joi și după 
ce Viziru conducea cu S—3, 8—6 setul 
III a fost întrerupt la 7—6 pentru 
GDulyas. Vineri, meciul a continuat. 
Viziru a remontat la 8—7 Șl a avut 
meci bal dar pînă la urmă a pierdut 
setul cu 10—8. Următoarele două ee.i 
(uri le-a pierdut cu 6—1 și 8—6. F» 
sferturile de finală ale probei de dublu 
bărbați, cuplul rom în Viziru-Bardan 
a dispus de Lenart, Kiss cu C—3, 8—6, 
6-8, 6-8, 6-1, iar în semifinale perechea 
romînă a întrerupt cu Komaroml, Slk- 
sari (6—2, 3—6, 2—6, și 2—1).

★
• LA BELGRAD a avut loc tragerea 

Ia sorți a locului de desfășurare a par
tidelor din cadrul semifinalelor „Cupei 
Europei centrale” Ia fotbal. Astfel 
azi Ia Budapesta M.T.K. va înlîlni for
mați-a iugoslavă Vojvodina-Novisad. iar 
la Belgrad în nocturnă, Partizan va 
juca cu Honved Budapesta

★
• CU PRILEJUL. CAMPIONATELOR 

DE NATAȚIE ale S.U.A. McKinney a 
obținut un nou record mondial în pro
ba de 200 m spate ou timpul d,e 2:17,0. 
Un alt record mondial a fost stabil*® 
în proba de 22» yarzi fluture de către 
înotătorul Troy, care a parcurg dis* 
tabla în S-’IM-



Vești despre întrecerile „23 August ne-a adus fericirea !“
Spartachiadei

ului dintre cei mai buni arbitri,’ de
legați să conducă—în raioanele res
pective —• meciurile din cadrul fazei 
interraionale. Etapa regională se va 
desfășura la Cluj, între 1—2 august, 
pe stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ și 

fetefși din raioanele Tg. Jiu, Balș, Țr. în parcul sportiv „Victor Babeș".

r • Zilele trecute s-a desfășurat la' 
(Tr. Severin etapa regională a Spar- 
itachiadei de vară a .tineretului la 
handbal. Peste 150 de sportivi din 
raioanele Tg. Jiu, Strehaia, Băilești, 
orașul Tr. Severin, orașul Craiova (la 
fete) și din raioanele Tg. Jiu, Balș, Țr. 
Severin, Amaradia, Filiași, Calafat și 
orașul Craiova (la băieți) — s-au în
trecut pentru a cuceri titlurile de 
campioni regionali. După dispute dîr- 
ze titlurile au revenit reprezentativei 
raionului Tg. Jiu (fete) și Tr. Severin 
(băieți).

Gh. Manafu-corespondent

• De curînd au avut loc |pe terenul 
de sport din Parcul Muncitoresc și la 
stadionul Locomotiva din orașul Paș
cani întrecerile de volei, handbal și 
oină din cadrul etapei interraionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului, 
la care au participat reprezentativele 
raioanelor Pașcani, Tg. Frumos și 
Hîrlău (regiunea lași).

Întrecerile au fost dîrz disputate 
iar meciurile finale s-au ridicat Ia un 
nivel bun, fapt care a contribuit la 
popularizarea acestor discipline spor
tive în rîndul muncitorilor ceferiști 
din Pașcani. 1ATA REZULTATELE: 
Volei (m) Pașcani—Tg.Frumos 2—1. 
Volei (f) Hîrlău—Pașcani 2—0. Hand
bal (rri). Pașcani—Tg. Frumos 9—7 
(5—5). Handbal (f) Pașcani—Hîrlău 
8—0 (4—0). Oină: Tg. Frumos — 
Hîrlău 12—11.

C. Enea-corespondent

• Mîine vor avea loc în raioanele 
NăsăUd, Beclean, Sărmaș, Cîmpeni, 
'Jibou, Huedin, Gherla și Turda (din 
regiunea Cluj) întrecerile fazei inter
raionale a SpartachTadei de vară a ti
neretului. In vederea acestui eveni
ment sportiv, în orașele respective 
s-au făcut pregătiri minuțioase pentru 
ca competițiile să se bucure de o cît 
mat bună organizare. De la termi
narea întrecerilor din cadrul etapei 
raionale sportivii care au cîștigat ti- 
itluri de campioni raionali s-au pregă
tit cu multă atenție. Vor avea loc me
ciuri de handbal, volei și oină, la 
care vor participa echipe masculine 
și feminine. Astăzi vor pleca din Cluj

• Nu de mult au avut loc în regiu
nea Bacău întrecerile pentru faza in- 
terraională a Spartachiadei <de vară. 
Aceste întreceri sportive s-au bucurat 
de o frumoasă organizare, iar con
curență au dovedit o pregătire bună. 
Meciurile de volei s-au desfășurat în 
4 centre ale regiunii : Bacău, Moi- 
nești, Adjud și Piatra Neamț. La 
Bacău, întrecerile au avut loc pe te
renul asociației Voința, unde în cele 
două zile de concurs au fost prezenți 
numeroși spectatori. Cea mai bună 
formație s-a dovedit a fi echipa aso
ciației sportive „Laminorul" din orașul 
Roman. Voleibaliștii acestei echipe au 
cîștigat întrecerea după ce au învins 
în finală formația raionului Roman, 
cu 2-0. La fete, cea mai bună a fost 
echipa școlii medii din Buhuși care 
a cîștigat în finală în fața formației 
de la Centrul școlar Roman, tot cu 
2-0. La întrecerile de volei care au 
avut loc la Moinești (la care au par
ticipat selecționatele raioanelor Tg. 
Ocna, Onești și Moinești), titlul de 
campioană a fost cucerit de echipa 
„Chimia" Borzești (la fete) și „Re
colta" Bogdănești (la băieți). La Ad
jud, întrecerile au fost cîștigate de 
echipele raionului Bacău (la băieți) 
și Adjud (la fete). In sfîrșit, la Pia
tra Neamț, cele două titluri au reve
nit formațiilor orașului Piatra Neamț 
(feminin) și Tîrgu Neamț (masculin).

Meciurile de handbal s-au bucurat 
de mult interes. Iată echipele cîștigă- 
toare: Constructorul Onești, orașul 
Bacău, echipa fabricii de relon de la 
Săvinești și cea de la Buhuși. Pen
tru întrecerile feminine nu s-a mai 
organizat etapă interraională, astfel 
că s-au calificat direct în finale for
mațiile Bacău (oraș). Onești și Bu
huși. Întrecerile de oină s-au desfă
șurat la Tg. Ocna și Roman, echipele 
cîștigătoare fiind cele ale raioanelor 
Tg. Ocna și Roman.

De vorbă cu arbitrul de fotbal Vasile Pilea, 
maistru principal la întreprinderile metalurgice „Boleslaw Bierut“

Pe comunistul Vasile Pilea, mem
bru în biroul organizației de partid 
a întreprinderii, l-am cunoscut la lo
cul său de muncă. în secția de țevi 
și bare. Tocmai rezolva. în calitate de 
maistru principal, o problemă privind 
procesul de producție. Nu ne-a fost 
grc'u să-l recunoaștem: îl văzusem 
de cîteva ori arbitrînd meciuri de fot
bal în cadrul campionatului orășe
nesc, astfel că figura 
miliară. L-am rugat 

ceva din 
dinainte și

sa ne era fa
șă ne
viața sa 
de după 

bucurie.

poveșr 
de 
23

teașcă cîte
muncitor,
August. A făcut-o cu

— Iată — a început el —chiar 
tăzi am cunoscut una dintre cele mal

as

15 ani de la Eliberare, l-a aflarea 
acestei vești am hotărit cu toții să 
sporim angajamentele luate in cinstea 
lui 23 August, să facem cit mai multe 
economii. Cită deosebire intre vremu
rile de altădată și cele de astăzi 1

— De cîți ani lucrați în aaeastă 
întreprindere ?

— De 25 ani. In 1934 m-am anga
jat la fabrica ,,Unio" din Satu Mare 
și în 1938 am venit la București îm
preună ai întreaga secție de lami
noare. Pe vremea cind întreprinde
rea era proprietatea patronilor viața 
noastră a muncitorilor era foarte grea. 
Salariul mic, cheltuielile mari... Era 
imposibil să poți răzbi fără să te im-

Cit mai multe produse și de cit mai bună calitate! Alaiuri de ceilalți 
muncitori de la întreprinderea metalurgică „ Boles law Bierut" maistrul prin
cipal Vasile Pilea iși aduce contribuția la îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate in cinstea zilei de

mari satisfacții și bucurii: impretuiă 
cu ceilalți muncitori am aflat din 
ziare vestea despre măsurile hotărite 
de plenara C C. al P.M.R. din 13—14 
iulie 1959 cu privire la ridicarea nive
lului de trai a! oamenilor muncii. 
Ni se reduce impozitul pe salariu, se 
reduc prețurile la 2600 sortimente de 
produse industriale și alimentare și, 
in plus, salariile noastre vor crește 
in procente simțitoare. Este desigur o 
încununare a victoriilor pe care po
porul nostru le-a obținut sub conduce
rea înțeleaptă a JVibtidutui, in cei

Carnet dereporter

In nordul Moldovei, la Rădăuți»
Să presupunem că ținta uneia dintre 

călătoriile dv. prin țară este orașul 
Rădăuți. Cu bagajul pregătit pentru 
coborire aii admirat din goana trenu
lui priveliștea plăcută pe care o oferă 
aleile largi, clădirile noi — construite 
în stiluri diferite, peluzele de flori 
multicolore... Și prima revelație ați 
omit-o chiar la coborire: trenul a 
oprit in mijlocul orașului ! In fața mi
cuței gări se află parcul. Ceva mai 
încolo centrul cu 
pale...

O plimbare pe 
umbra pomilor va 
leva din aspectele

străzile lui princi-

pre larga dezvoltare a sportului de 
mase. La Spartachiade, la crosuri, la 
campionatele de casă sau la compe
tițiile din cadrul „Cupei Moldovei" 
concurează mii și mii de sportivi. In
teresul in jurul acestor competiții nu 
este deloc mai mic decit acela pentru 
concursurile din cadrul campionatelor 
republicane...

Dacă intimplarea a făcut ca tocmai 
atunci să întilniți un activist al con-

56 baze și terenuri sportive. De ase
menea veți lua cunoștință de dragos
tea oamenilor muncii pentru sport din 
numărul mare de participanți la com
petițiile populare: 41.823 in 1958, de 
tot mai puternica bază materială a 
asociațiilor sportive, de activita'ea aso
ciațiilor sportive fruntașe: 
Ruina, „Victoria" 
va" Dornești, 
„Forestierul"

„Energia'
2 Arbore, „Locomoti- 

,.Flacăra" Vicov de los. 
Brodina, „Metalul" Șl

străzile răcorite de 
scoale la iveală dî- 

...... ..__ , . care înnoiesc această 
așezare de pe meleagurile Moldovei. 
Iată, aici s-a ridicat o nouă casă de 
cultură, dincoace se construiește o 
clădire mare, iar colo .se pavează. Și 
fiindcă sinieți și un iubitor al spor
tului desigur că vreți să aflați cite 
ceva din piața sportivă rădăuțeană. 
'Bucuros, oricare activist vă va arăta 
totul. Mai iutii vă îndreptați spre te- 
renurile. de baschet, fotbal sau spre 
baza sportivă a orașului. Ați ales-o, 
din întîmplare, pe ultima. Un parc 
minunat găzduiește un stadion cu 
'pistă, o sală de sport, terenuri de 
tenis etc. Terenurile de tenis se trans
formă iarna în teren de hochei. Și 
cea mai mare plăcere a iubitorilor de 
sport din Rădăuți este aceea de a 
asista Ia partidele de hochei (echipa 
'locală a promovat în categoria A) 
ce se desfășoară in „nocturnă". Cele
lalte informații nu se vor lăsa aștep
tate : Clubul sportiv muncitoresc Ră
dăuți are 7 secții pe ramură de sport, 
\peste 200 sportivi activi, numeroase 
echipe de baschet iși dispută îniîieta- 
tea în diferite competiții (voleibaliștii 
le Jac concurență I), copiii se instru
iesc în centre special inițiale, iar fot
balul atrage duminică de duminică 
atenția spectatorilor țimndu-i încor
dați pînă în minutul 90!... Și asta nu 
reprezintă totul. Noul dv., prieten vă 
va vorbi cu același entuziasm si des

23 August.
prurnuți. Trăiam intr-o cămăruță ou 
soția și apoi și cu cei doi copii. Mun
ceam din greu, ore multe, pe care nu 
le număra nimeni- Acasă mă așteptau 
alte griji, alte nevoi. Cum să le în
vingi ?...

— Dragostea pe care o mai nutriți 
sportului s-a născut probabil în tine
rețe ?

— Da, este adevărat: in tinerețe 
am îndrăgit sportul și astăzi cind 
am 46 ani parcă-l iubesc și mai 
mult. Și cum ar putea să fie altfel 
cind pe vremea aceea activitatea spor
tivă din intre prindere se rezuma doar 
la o echipă de fotbal înjghebată de 
noi, de muncitori. Nu aveam echipa
ment, nu aveam bază sportivă și nici 
pe cineva care să ne îndrume. Patro
nii refuzau să ne dea sprijin pentru 
practicarea sportului, pe motiv că 
,jie consumăm energia". Du,/(î Eli
berare am muncit voluntar și prin 
1945 ne-am construit o pistă de po
pice. Apoi, încet-încet, ne-am organi
zat o activitate sportivă in toată pu
terea cuviniului. Astăzi asociația 
noastră sportivă, care. se numește 
„Laminorul", are aproape 400 mem
bri U.C.F-S., teren de fotbal cu pistă 
de atletism, două terenuri de volei și 
arenă de popice cu două piste. Echipa 
noastră de fotbal activează de ani de 
zile in campionatul orășenesc, iar 
pe lingă ca cresc tinere cadre în 
formațiile de juniori și pitici; cele 
trei echipe de popice, echipa de vo
lei, formațiile de tenis de masă și 
șah se întrec de asemenea in compe
tiții oficiale. Este o adevărată plăcere 
să privești stadionul in zilele cind se 
desfășoară competiții populare. Suie 
de muncitori si muncitoare se întrec
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in cadrul acestor competiții și mai 
presus decit rezultatele impresionează 
dragostea cu care luptă pentru in- 
tiietate.

■— Spuneați că aveți doi copii. Pe 
ei i-ați adus pe stadion ?

— Firește. Fata, care a terminat 
acum școala medie și se pregătește 
pentru examenul de admitere la facul
tatea de filologic, practică atletismul 
Băiatul joacă fotbal în echipa de ju
niori a întreprinderii și rugbi la ..Ra
pid". „Puștiul" este elev la școala 
medie „Aurel Vlaicu", in clasa a 
IX-a, și cu el vreau să-mi împlinesc 
un vis. Cindva am dorit să devin in
giner. N-am ai'ut insă posibilitatea-.. 
Pe el sigur U fac! Stăm cit codată 
toată familia in apartamentul cel nou 
din blocurile muncitorești, 
ne-am mutat — altădată 
putut nici să visez măcar im astfel de 
apartament I — și ne gîndim la viața 
aceasta nouă, minunată. 23 August 
ne-a adus fericirea I

Auzind vestea pe care ne-au adus-o 
ziarele — privind mărirea salariilor, 
scăderea impozitelor și reducerea pre
țurilor — am hotărit să muncim mai 
mult și mai bine!"

înainte de a părăsi secția am mai 
privit o dată în jurul nostru. Oameni 
cu fețe senine, bucuroși, fericiți. Feri
ciți pentru că în recentele măsuri lua
te, oamenii muncii văd o nouă confir
mare a justeții politicii partidului în 
lupta pentru construirea social 
lismului în patria noastră.

in care 
n-aș fi

ii. N.

In ziua de 16 iuli. 
la două întreprinderi

ieșene
(Urmare din pag. 1)

ce o aplică la mașini, contri- 
astfel la reducerea prețului de

'oației 
buind 
cost, reparații de cea mai bună cali
tate și reducerea timpilor morți la 
mașinile ce-i sini încredințate.

Țesătoarea Maria Lungii, gimnastă 
și jucătoare în echipa de handbal, a 
înțeles că datoria ei, după ce i-a cres
cut salariul și i s-a redus impozitul, 
este să contribuie și ea Ia acel mi
liard de lei care trebuie realizat pînă 
la sfîrșitul anului. De aceea și-a luat 
angajamentul să dea în fiecare zi de 
muncă 8—10 la sută mai multă pînză, 
prin reducerea la maximum a firele 
rupte și folosirea cît mai atentă a 
sinilor. Hotărîrea de a realiza economii 
la locul de muncă și dc a efectua lu
cru de bună calitate a luat-o și colega 
ei dc sport Tanța Nimițeanu. lăcătuș 
revizor la filatură, gimnastă de ca
tegoria I și jucătoare de handbal.

Imbucurătoarea veste cuprinsese în
treaga fabrică. In secții au apărut 
chemări scrise în grabă, dar pornite 
din inimă, prin care muncitorii si 
muncitoarele de la Țesătura Iași îsi 
exprimau recunoștința față de partidul 
iubit. Fiecare dintre acestea se înclin- 
iau cu noi și noi angajamente din 
care am înțeles că miile de muncitoa
re și muncitori de la Țesătura Iași 
sînt hotărîți să muncească în viitor cu 
avînt sporit, pentru binele lor. pentru 
binele întregului nostru popor mun
citor.

Aspect de la prima ediție a 
raionului Rădăuți (1958). Pe una din 
rul meleagurilor lor. Pe stadioane și 

sibiului raional U-C.F.S. (pe iov. Un- 
gureanu sau Bunescu, de pildă) atunci 
imaginea sportului rădăuțean va îm
brăca caracterul de ansamblu. Ei vă 
vor demonstra cu argumentul de ne
contestat al cifrelor creșterea impre
sionantă a activității sportive din a- 
cest raion. Veți afla, de pildă, cum 
de la 80 sportivi, cili existau in 1944, 
numărul a crescut la 5742 in 1951, 
pentru ca în acest an să atingă cifra 
de 12.700! Pe vremea burgheziei prin 
aceste locuri exista doar un singur 
teren de sport, iar astăzi miile de 
sportivi, iși desfășoară dctivUaiea pe.

Festivalului cultural-sporiiv sătesc al 
scene, tinerii săteni fac cunoscut folclo- 
terenuri au început întrecerile sportive.
„Lumina" din Rădăuți. Succesele obți
nute de sportul rădăuțean sub îndru
marea permanentă a organizațiilor de 
partid sini tot mai numeroase. Cu ele 
și cu cele pe care le vor obține in 
zilele ce urmează iiitlmpină tineretul 
din acest raion a XV-a aniversare a 
eliberării patriei noastre.

Plecind din orașul situat in nordul 
Moldovei, veți lua cu dv. amintiri dc 

celelalte 
o viață

Consiliul raional U.C.F.S. Tîrnăvcni 
a lansat o chemare potrivit căreia în 
toate comunele și satele din raion să 
fie înființate asociații sportive. Ca tir- 
mare a acestei chemări, numai în 
cursul lunii iunie au luat ființă 4 noi 
asociații sportive cu peste 160 membri 
U.C.F.S. In satul Păiucișoara s-a în
ființat asociația sportivă „Tîrnava" iar
în satele Lasîăul Mic și Laslăul Mare 
au fost înființate asociațiile Recolta 
și, respectiv, Voința. La Tîrnăveni 
muncitorii din comerțul de stat și-au 
constituit asociația lor sportivă. In pre
zent, în raionul Tîrnăveni activează 
peste 8300 membri U.C.F.S.

1. Hasașiu-corespondent

Margine, 13. Savu, lan I irlea și Ele
na Dinu.

R. Dragomir-corespondcnt

In comuna Carcaliu (raionul Macin) 
a luat ființă, de curînd, asociația spor
tivă „Viitorul", in cadrul căreia acti
vează in prezent 200 membri U.C.F.S. 
Asociația are secție de fotbal, volei, 
atletism, nalație, tenis de masă, box, 
trîntă și șah. Tinerii sportivi din a- 
ceastă asociație și-au amenajat prin 
muncă voluntară o pistă G.M.A., o 
groapă pentru sărituri, un teren de vo
lei și unul de fotbal.

I. Negru-corespondent

neuitat: și aici, ca și în 
părți ale țării, se făurește 
nouă, luminoasă/

II. naum

Nu de mult a avut loc la asociația 
sportivă „Știința" de pe lingă școala 
de meserii din Rm. Vilcea, solemnita
tea decernării primelor insigne „Cel 
mai bun sportiv din 10" din raion. 
Un merit deosebit în această acțiune 
l-a avut tînărul profesor de educație 
fizică Aruitolie Bulat. Printre cel' Cate 
au cucerit insigna sini elevii Mihai

Asociația sportivă Voința Cluj a 
organizat un campionat de casă pen
tru angrenarea membrilor U.C.F.S. și 
a familiilor lor în practicarea diferi
telor discipline sportive. In cadrul a- 
cestui campionat s-au înscris pînă în 
prezent 2.000 participanți. întrecerile 
vor lua sfîrșit la 1 sep'embrie.

Al. Momete-corespondent



O intilnire de neuitat
Ce spun baschetbaliștii de la „Harlem Globe Trotters"

— Totul s-a iniîmplai pe 
neașteptate. Zilele trecute ne 
aflam pe una din aleile Krem
linului. Secretarul nostru, Elly 
Hassen fotografia neințrerupt 
minunatele catedrale, băieții 
tăifăsuiau despre ultimele jocuri 
susținute in Palatul Sporturilor, 
cînd dintr-o dată ...— conducă
torul echipei americane de bas
chet „Harlem Globe Trotters", 
dl. Abe Saperstein, gesticulea
ză mirat —, dintr-o dată, lingă 
noi se oprește un automobil și 
din el coboară primul ministru 
sovietic Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov. îmi amintesc bine fotogra
fia sa, de aceea l-am recunos
cut îndată. Și totuși nu-mi ve
nea să-mi cred ochilor. Dl. 
Hrușciov s-a apropiat de noi și, 
zimbind, ne-a adresai citeva cu
vinte in rusește, pe care din 
păcate nu le-am înțeles. Era 
probabil un salut. După aceea 
el ne-a strins puternic mina și 
mie și lui Wilson și lui Kennedy 
și lui Chamberlain și lui Le a-

mon, și — mi se pare dos. 
Hassen...

— Dai Această intilnire a 
fost atit de neașteptată și de 
emoționantă în cit era cit pe ce 
să scap aparatul de fotografiat 
— intră în discuție dl. Elly 
Hassen. Eram atit de emoționați 
incit n-am găsit cuvinte să răs
pundem, chiar și in limba en
gleză.

In jurul mesei la care stăteau 
E. Saperstein și E. Hassen s-att 
adunat aproape toți jucătorii lui 
„Harlem Globe Trotters" și fie
care simțea nevoia să spună cî- 
teva cuvinte despre această în- 
tîlnire de ia Kremlin. Are cu- 
vîntul căpitanul echipei Klarens 
Wilson :

— Cred că singurul lucru pe 
care l-am pronunțat in clipa cind 
am înțeles cine se află in fața 
noastră, a fost o exclamație 
tuziastă „Ah!". Impresia 
mai puternică și cea mai de 
uitat pe care o voi duce

iele Unite, că mi-a strins mina 
premierul Hrușciov. Și, proba
bil, nimeni n-o să mă creadă! 
Dealtfel, pină la această memo
rabilă intilnire nici eu n-aș fi 
crezut aceasta!...

In fiecare seară din fața ho
telului „Ucraina" pleacă un ma
re autobuz fransportînd pe „ma
gicienii negri" la spectacolul lor 
de la Palatul Sporturilor. Ziua, 
acest autobuz poate fi văzut pe 
străzile Aloscovei. BaschetiTaliș- 
tii americani au fost de acum 
la Kremlin, în Piața Roșie, au 
vizitat G.U.M.-ul (N.T. Magazi
nul Universal), au călătorit cu 
metroul.

— „Minunat oraș"! rezumă în 
două cuvinte Wilt Chamberlain 
impresiile sale.

(Din „Sovetski Sport")

La stadionul Republicii se lucrează de zor pentru asiga~ 
rarea unei transmisii cit mai bune a finalelor campionat ului 
republican de box din seara aceasta. In fotografie, unul dintre; 
tehnicienii studioului de televiziune montînd antena de emisie.

(Foto Boris Ciobanu)
eli
cea 
ne- 
cu

Interesante articole de sport 
ia „Expoziția bunurilor de larg consum1 

a R. D. Germane
CI

Iată un „colț sportiv" din cadrul „Expoziției bunurilor de 
larg consum" a R. D. Germane, organizată în Capitală.

Amatorii de sport au putut admira o serie de noi aparate 
da gimnastică, variate sortimente de pantofi de sport (pentru 
baschetbaliști, atileți. gimnaști etc.), materiale de atletism 
(discuri, sulițe), rachete de tenis și palete de tenis de masă — 
toate de bună calitate. Foarte mult apreciate au fost și 
armele de vînătoare fabricate de uzinele „Ernst Thălmann"- 
S on-Suhl, precum și articolele speciale de pescuit. Pasio
nam turismului au rămas îneîntați de frumoasele corturi pentru 
două persoane, care nu depășesc greutatea de 8 kg, precum și 
de saltelele pneumatice.

Vizitatorii expoziției și-au putut da seama de calitatea produ
selor care au fost expuse la această expoziție.

• Varietăți
Peripețiile unui antrenament...

nocturn

Maratonistul englez Ken Bai
ley a hotărit să-și efectueze 
antrenamentele... noaptea. Era 
mai liniștit, a'.erga pe răcoare. 
Pentru a evita eventualele ac
cidente cu pietonii sau vehicu
lele, Kcn și-a confecționat un 
ingenios sistem de semnalizare, 
aplicîndu-și la călcîie mici becuri 
roșii, iar pe piept o lanternă 
de buzunar.

Totul decurgea perfect. Tre
cătorii se fereau din calea a- 
lergătorului, automobilele îl 
ocoleau. Nu l-au deranjat nici 
severii policemen! britanici. In
tr-o „zi“ însă Ken a trăit o 
întîmplare cu totul neprevăzu
tă. El a fost atacat de o... buf
niță, atrasă de lumină. „Ata
cul" a fost atît de violent îneît 
Ken, după ce a 
scape prin fugă și 
a trebuit să stingă 
rurilc.

Acest „accident"
capăt antrenamentelor nocturne...

încercat să 
n-a reușit, 
urgent... fa-

• Varietăți
oaș care pune în cursă pe ex
trema stingă. Aceasta înain
tează că un bolid spre poar
ta adversă. Intervine fundașul 
dreapta. O busculadă. Atacan
tul protejează mingea ou coa
tele și cu genunchii. Fundașul, 
cu o intervenție prin aluneca
re, deposedează de minge ex
trema care cade și bineînțeles 
se rostogolește pînă la punctul 
de 11 metri. Arbitrul meciului 
dictează fault împotriva ata
cantului, pentru infracțiunea să- 
vîrșită. Extrema, care era și 
căpitanul echipei. protestează 
vehement împotriva deciziei și 
cînd vede că arbitrul nu se 
sperie de amenințările lui și ale 
echipei, toți unsprezece părăsesc 
terenul...

Cînd o minge de fotbal sal
vează viața unui om...

a și pus

Un meci de fotbal de 30 de
secunde

Un meci de fotbal care a 
durat 30 de secunde! Aceasta 
s-a întîmplat la meciul derbi 
între Național și Wandarers 
din Montevideo.

Arbitrul fluieră începutul me
ciului. Interul primei echipe 
pasează mingea la un mijlo-

In multe orașe copiii joacă 
fotbal pe terenuri improvizate 
pe străzi sau locuri virane d:n 
cartiere. Și nu o dată aceste 
„meciuri* au un sfîrșit „drama
tic", deoarece șutul imprecisa! 
vreunui atacant nimerește în 
geamul clădirii din vecinăta
tea terenului de joc. In gene
ral, un asemenea șut, termi
nat cu spargerea geamului, a- 
duce după sine întreruperea 
imediată a meciului. Jucătorii 
o iau la fugă, jar mingea este

mine acasă este aceea că, cu 
primul ministru sovietic este atit 
de simplu și ușor să te intîl- 
nești.

Gigantul Wilt Chamberlain 
spune:

— Din păcate eu trebuie să 
vorbesc... din culise. Nu am ni
merit in obiectivul aparatului de 
fotografiat. Dar nu aceasta este 
principalul. Important este alt
ceva, că ne-am întilnit 'cu un 
om extraordinar de plăcut și de 
inimos, mister Hrușciov, și că 
niciodată nu vom uita aceste 
clipe.

Discuția o continuă veteranul 
echipei, M. Leamon :

— De pe acum gust plăcerea 
pe care o voi avea povestind 
prietenilor, la întoarcerea in Sta-

Noutăți pentru telespectatorii sportivi
Cel care

tisfacCel care, încercînd să-și sa
tisfacă curiozitatea, ar 
„calcula" în ce măsură 

sportul este oglindit în emi
siunile posturilor noastre de te
leviziune, va ajunge la conclu
zia îmbucurătoare “* 
nimentului sportiv 
dă din zi în zi tot mai multă 
importanță. Mai ales de la în
ceputul acestui an, nenumărate 
au fost ocaziile în care s-au 
transmis în întregime cuplaje de 
fotbal, meciuri de rugbi și —- 
recent, cu titlul de experiență 
și de volei. In același timp pe 
ecranele aparatelor de televiziu
ne au putut fi urmărite repor
taje filmate ale unor întreceri de 
natație, ciclism, gimnastică, te-

nis sau și-au făcut apariția în 
studiou reprezentanți de seamă 
ai mișcării noastre sportive.

ca eve- 
i se acor-

In rîndurile de față nu in
tenționăm să facem un bi
lanț al realizărilor de pînă 
ale televiziunii noastre. In 

făcută, nu de mult, 
studioul de televi- 
ani căutat să... în-

mai mult, ceea ce

File dii trecutul atletismului nostru
Cel care dorește să cunoască 

începuturile mișcării atletice 
din țara noastă trebuie să 
se întoarcă pe firul vremii pînă 
în anul 1882, cînd ia ființă 
prima „Societate de alergări pe 
joș", societate ce număra 30— 
40 de elevi de la liceele 
Sava și Matei Basarab.

Punctul de atracție al pri
mului concurs, desfășurat *" 
prima duminică a 
1882, l-a constituit ___
Derby de obstacole" pe distanța 
de 350 m. Participanții trebuiau 
să treacă peste 20 de garduri de 
1 m. înălțime, peste o bară 
fixă de 1,20 ni și peste o „ri
vieră" — făcută dintr-o baie 
de tinichea lungă de 4 m., lată 
de 3 ni. și adîncă de 0,50 ni.

Interesant de știut este că

atleții care au luat parte la a- 
ceastă inedită întrecere aveau 
următoarea ținută: pantaloni 
scttrți albi, cazacă de jocheu, 
pantofi negri și ciorapi scurți 
negri.

Sft.

rn
lunii iunie 

„marele

• Varietăți 
de cele mai multe ori captu
rată de păgubaș.

Nu de mult, pe una din stră
zile Romei, micii jucători de 
fotbal au spart și ei un geam 
în timpul meciului. Această pa
gubă a salvat însă viața loca
tarului, care dormea în cameră, 
unde, din neglijență, a rămas 
deschis robinetul de la con
ducta de gaze. Ca recompen
să copiii au primit drept de joc 
nelimitat pe stirada respec
tivă...

UMOR
Consolare...

pen-La turneul candidaților 
tru till ui mondial de șah. des
fășurat in' 1956 !a Amsterdam; 
senzația primei runde a consti
tuit-o maniera in care Petro
sian a pierdut partida cu Bron
stein, 
rioară 
rioase 
rulai, 
priză

acum 
vizita
la 

ziune 
registrăm 
ține de capitolul «noutăți». Pri
ma — sub aspect cronologic — 
vizează direct pe amatorii spor
tului cu mănuși: chiar in seara 
aceasta, televiziunea va trans
mite de la stadionul Republicii 
cele mai interesante meciuri din 
cadrul. finalelor campionatului 
republican de box. Fotbalului, 
ca sport cu cei mai mulți a- 
depți, i se va rezerva — cum 
e și firesc — spațiul cel mai 
mare. Mai întîi, la 2 august va 
putea fi vizionată, in întregime, 
partida dintre echipele R.P.R. 
și U.R.S.S. din preliminariile 
turneului olimpic. Apoi, odată 
cu reluarea activității competițio- 
nale, telespectatorii vor avea 
prilejul să urmărească în fiecare 
duminică, meciurile de fotbal 
desfășurate în Capitală. O nou
tate și pentru iubitorii basche
tului : televiziunea va fi prezentă 
cu cel mai important eveniment 
al sezonului — Balcaniada, pro-

gramată la București intre 12-16~ 
august. O altă Balcaniadă, cea 
de atletism, din septembrie este 
și ea în vederile televiziunii ca 
și, în general, toate competițiile 
care suscită un interes major în 
masele de sportivi. Bine înțe
les că pentru realizarea în bune 
condiții a acestor transmisii se! 
așteaptă și pe 
larg 
tale.

. . viitor sprijinul
al federațiilor de speciali-

La capitolul forme indirecte 
de transmisii sportive, te
leviziunea va folosi — în 

continuare — fotoreportaiele fil- 
mate. Astfel, vor fi oglindite fi
nalele Spartachiadei de vară, 
tradiționala competiție ciclistă 
„Cursa Scînteii", ca și Turul 
ciclist al R.P.R. In același timp, 
la „Clubul televiziunii" și în ca
drul „Duminicilor sportive" își 
vor face apariția în studio o 
serie de sportivi și antrenori, 
protagoniști ai întrecerilor spor
tive la zi, ca și personalități ale 
mișcării noastre sportive, 
sfîrșit, buletinele de știi ’ 
five — mult îmbunătățite prin 
folosirea unor imagini 
cele mai sugestive — vor com
plecta bogatul program pe caro 
televiziunea noastră îl rezervă 
telespectatorilor iubitori de 
sport.

In
spor-

dintre

TIBER1U STĂM A

Intr-o poziție net supe- 
și in condițiile unei se- 
crize de timp a adverșa- 
Peirosian a pus dama in 

,___ și a trebuit să cedeze
imediat. A fost fără îndoială un 
caz de ,, orbire șah istă", dintr- 
acela pe care dr. Siegbert Tar- 
rasch il intitula spiritual „a- 
maurozis scachistica acuta'.

Amuzant e faptul că ta ban
chetul de închidere 
sului organizatorii 
participanților un 
care avea în dreptul fiecărei, fe
lii cile o figură de șah din 
ciocolată. Bronstein a ales fe
lia pe care se afla dama de 
șah și a oferit-o lui Petrosian 
cu cuvintele:

„Tigran, îți înapoiez dama 
pe care mi-ai dăruiit-o în prima 
runda"...

a concur
au oferit 
tor! uriaș

Soluție „practic a“
neglijența organizatorilor, la semifinalele de 
iulie s-a pierdut vreme pînă s-a găsit un tricou 
a

Din 
din 15 
pentru

box

diferenția pe doi boxeri care se urcaseră 
ring echipați la fel.

pe

— Dar de ce boxează cu pălărie ?! Plouă ?
— Ași! Au tricourile și chilot ii la fel și, știți, trebuie să 

fie 6 diferență la 'echipament, . .,
' 1 (Desen de Fred Gfienădesctt)

1LIE CATANA, BUCUREȘTI.
— „La un contraatac rapid, 
portarul ieșit mult din poartă 
este depășit de un înaintaș ad
vers. Acesta nu are însă balo
nul, care se găsește în acel 
moment în spate, la un coechi
pier. Jucătorul respectiv, în 
luptă cu fundașii, nu pasează 
colegului său de echipă aflat 
dincolo de apărarea adversă, ci 
trage direct la poartă. Mingea 
lovește bara și revenind în te
ren ajunge la primul jucător, 
care preia și înscrie în poarta 
goală“. E>v. ne întrebați : golul 
este valabil? In faza a doua, 
punctul este perfect regulamen
tar, întrucît mingea venise din 
bară și înaintașul se afla, deci 
înapoia ei. Dar orice arbitru ar 
fi sancționat prompt prima fază 
pentru că atacantul respectiv 
se afla în ofsaid în momentul 
cînd a pornit șutul coechipie
rului său și ca atare, faza a 
doua nu s-ar fi produs. Numai 
în ipoteza că acest juicător s-ar 
fi aflat pe una din marginile 
terenului și deci n-ar fi influen
țat jocul, arbitrul ar fi putut 
să considere că e vorba de un 
ofsaid „pasiv", care nu se san
cționează.

TITI BOCEA, PLOEȘTI. — 
1) In 1958, titlurile de cam
pioni republicani la box au fost 
cucerite (în ordinea catego
riilor) de următorii pugiliști: 
Ruin Nicolae, Toma Constantin, 
Andrei Farkaș, Va sile Czegely, 
Constantin Dumitrescu, life 
Dragnea, D. Rizea, P. Popescu, 
Gh. Negrea și V. Mariuțan. 2. 
„Sugar" Robinson, campionul 
mondial de box profesionist la 
categoria mijlocie are 39 ani.

MIU MIRCEA, OLTENIȚA.
— In meciul susținut în 1957, 
la Belgrad, pentru calificarea 
în finala campfonatutui mon
dial. de fotbal, noi am prezen
tat fn fața Iugoslaviei urmă-:

toarea formație: Toma—Zavodă 
II, Panait, Neacșu—Călmoiu, 
Bone—Cacoveanu, Petschovschi, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tăta- 
ru.

ENE PARASCH1VESCU, 
ORAȘUL STALIN. — Vreți să 
cunoașteți raportul de... forțe— 
pe plan tehnic — între „Cursa 
Păcii" și marile competiții de 
iond ale cicliștilor profesioniști. 
La ora actuală, „Cursa Păcii" 
nir este numai cea mai mare 
cursă ciclistă deschisă amato
rilor, ci prin nivelul ei tehnic, 
prin mediile orare ce se reali
zează, ocupă un loc de prim 
plan alături de marile întreceri 
cicliste ale profesioniștilor. Cre
dem că mulți dintre participan
ts la „Cursa Păcii" — și în 
special alergători ca Schur, 
Hristov, Kapitonov etc. — ar, 
face desigur, o figură frumoasă 
în „Turul Franței", de pildă. 
De altfel, e suficient să ne re
ferim la italianul Dino Bruni, 
care în 1956 a alergat în 
„Cursa Păcii", iar acum a cîș- 
tigat o etapă — a XVI-a — 
în Turul Franței.

H. COCIU, SLATINA. -< 
Da, în anul 1930, în reprezen
tativa de fotbal a Greciei, care 
a învins la Atena Iugoslavia 
cu 2-1, cinci din cei unsprezece 
jucători erau., frați. Frații A- 
drianopoulos.

MARIN MARINESCU, CRA
IOVA. — In viitorul campionat 
al categoriei A. la fotbal, cel 
mai vîrstnic jucător va fi, după 
toate probabilitățile, Paras- 
chiva, de la Minerul Lupeni. 
El are acum 40 de ani. — In 
echipa de juniori a țării noas
tre, care a învins în 1957, lai 
București, cu 5-1, pe juniorii' 
Iugoslaviei, au jucat printre 
alții, Mateianu, Tvansuc, Petrul 
Bmil, Raalb, Renie, Racsț; 
Mureșan. etc.

ION P.QSTAȘJJI; _



Jn semifinalele de joi seara

Andrei Olteanu l-a învins peNicolaeMîndreanu 
și Mihai Nicolau pe Vasile Tiță.
Astă seară vom cunoaște pe noii campioni de box ai țării

reșteni o vie satisfacție. Aceasta, nu 
atât pentru prețioasa victorie cucerită 
de Nicolau în fața experimentatului 
Tiță, cât pentru plăcerea de a urmări 
din nou evoluția acestui tânăr talen
tat. Intr-adevăr, Mihai Nicolau, care 
a fost revelația boxului nostru în a- 
cest an, a reușit și de data asta să 
se comporte foarte frumos în fața 
unui Tiță, decis de la început să 
„termine" repede cu adversarul său și 
care, în consecință, a urmărit tot 
timpul lovitura decisivă. Dar de lic
oare dată boxerul din Cîmpina a

'ANDREI OLTEANU.
(văzut de Gora)

Campionatele republicane indivi
duale de box au continuat joi seara. 
De la bun început trebuie subliniat 
faptul că, în ansamblu, meciurile din 
aceste semifinale s-au desfășurat la 
un nivel superior celor din prima re
uniune, lucru pe care de altfel l-au 
remarcat și spectatorii, care au aplau
dat viu întîlnirile ce aveau să desem
neze pe ultimii finaliști ai acestor 
campionate. Pe de altă parte, și ar
bitrajele au corespuns, deciziile pro
nunțate joi seara reușind să reflecteze 
situațiile din ring.

Marea surpriză a reuniunii de joi 
seara a fost, fără discuție, înfrânge
rea unor boxeri care concurau la lup
ta pentru cucerirea centurilor de cam
pioni. Este vorba de experimentații 
Nicolae Mîndreanu și Vasile Tiță, am
bii de la C.C.A., boxeri care au tre
buit să încline steagul în fața unor 
tineri a căror prezență în arena bo
xului nostru se conturează tot mai 
puternic.

ANDREI
s-a ținut

In avancronica 
seram declarația
la Metalul, Andrei Olteanu, care 
promitea să facă un meci frumos în 
compania Iui Mîndreanu și să reedi
teze victoria pe care a obținut-o la 
31 mai în fața acestuia. Iată că tâ
nărul metalurgist s-a ținut de cuvânt 
și a cucerit joi seara o splendidă vic
torie în fața fostului campion. Deși 
■Mîndreanu a încercat să-și impună 
tactica, menținîndu-se mai mult în o- 
fensa'vă, cel care a lovit mai mult și 
mai clar (în special în primele două 
ronduri) a fost elevul antrenorului 
Ștoianovici. Olteanu a contrat cu re
gularitate și puternic, croșeu rile 
sale de stânga funcționând adesea cu 
multă precizie.

MIHAI NICOLAU, 
O REVELAȚIE

Revederea cu tânărul boxer din Cîm- 
pina a produs spectatorilor bucu-

OLTEANU 
DE CUVINT! 
noastră de luni 
tînărului boxer

oare dată boxerul din Cîmpina 
răspuns atacurilor lui Tiță cu ex
celente directe și croșeuri de stînga 
la figură, fapt pentru care juriul (ți
nând seamă și de avertismentul pri
mit de boxerul de la C.C.A. în re
priza a treia pentru atacuri cu capul) 
a acordat victoria — pe deplin me
ritată — pugilistului din Cîmpina.

★
Așteptat cu viu Interes, meciul din

tre O. Tema (Dinamo Buc) și I. Tur- 
cu (Brăila) a constituit o luptă de 
uzură, în care s-au schimbat multe 
lovituri dure. Brăileanul a început 
mai bin.e meciul, punctînd mult cu di
recta de stînga la cap. Dinamovis- 
tul a folosit cunoscutele sale laterale 
largi, la corp. Pe măsură ce timpul 
se scurgea, Turcu dădea însă semne 
de oboseală, care s-au accentuat mult 
pe la mijlocul reprizei a doua. Din 
acest moment, Toma, insistent ca 
de obicei s-a menținut tot timpul în 
atac și a punctat eficace, cîștigînd 
astfel pe merit.

O victorie ușoară a cucerit V. Cze
geli (C.C.A.) în fața ploeșteanului 
M. Albu. In general, partida nu a 
avut istoric.

In limitele cat. semi-ușoară s-au *n- 
tîlnit doi colegi de club: I. Mihalic 
și M. Trancă (Dinamo Buc.). Am asis
tat la două reprize de luptă dina
mică și spectaculoasă, în care am
bii pugiliștj au folosit lovituri de o 
claritate exemplară. La sfîrșitul 
prizei a Ii-a, Trancă s-a lovit la 
și a fost nevoit să abandoneze.

re
cap

M1HA! NICOLAU
(văzut de Gora)

Și în acest an, ca șj anul trecut, 
I. Dragnea l-a învins pe campionul 
olimpic N. Linca, barîndu-i acestuia 
drumul spre titlu. In general, Drag
nea a punctat mai mult și mai puter
nic. Linca nu a știut să aprecieze dis
tanța și a intrat aproape regulat în 
pumnii adversarului. In plus, el a pri
mit un avertisment pentru lovituri cu 
capul, fapt oare a accentuat dife
rența dintre cei doi boxeri.

In limitele aceleiași categorii (semi- 
mijlocie) M. Stoian (Știința Buc.) a 
învins destul de ușor pe Dobre Pa
vel (Dunărea Brăila). Bucureșteanul, 
fără să arate o formă deosebită — 
fapt care îi va îngreuna desigur sar
cina în finala de astă-seară 
gurat 
prize, 
cutele 
gură, 
lînate 
tuit un pericol pentru 
mitru Călineșcu.

Cea de a zecea întîlnire dintre di- 
namoviștii D. Gheorghiu (București) 
și P. Deca (Craiova) a prilejuit 
un bun spectacol pugilistic, ambii bo
xeri folosind 
culoase. Jn 
punctat mai 
a terminat 
care juriul 
puncte.

Disputa dintre cei doi dinamoviști
— V. Mariuțan și D. Ciobotaru — a dat 
câștig de cauză, și în acest an, lui 
V. Mariuțan. Adversarul său a primit 
un avertisment (gratuit după părerea 
noastră) care i-a diminuat posibili
tatea unei victorii.

IATA PROGRAMUL FINALELOR 
CAMPIONATELOR: Muscă: M. Do- 
brescu — N. Puiu. Cocoș: C. Toma
— A. Olteanu. Pană: A. Farcaș — 
E. Gișmaș. S. ușoară: I. Mihalic — 
V. Czegeli. Ușoară: C. Dumitrescu ■— 
Fr. Pazmani. S. mijlocie: I. Dragnea 
•— M. Stoian, Mijlocie mică: N. Șer- 
bu — M. Balaș. Mijlocie: D. Gheor
ghiu — M. Nicolau. S. grea: P. Za- 
haria — G. Velicu. Grea: V. Mariu
țan — I. Petrof.

R. CALARAȘANU

și-a asi- 
victoria în primele două re- 
cînd a expediat precis cunos- 
sale directe de 
In acest timp, 
ale brăileanului

dreapta la fi- 
atacurile dez- 
nu au consti- 

elevul lui Du-

lovitur.i clare și specta- 
general, Gheorghiu a 
mult și are meritul că 

mai bule, fapt pentru 
i-a atribuit victoria la

“r y ▼ ▼ v •

Fază din concursul ciclist pe circuit desfășurat la Magdeburg.

Cicliștii de la Voința au concurat

în R. 0 Germană
Răspunzînd unei invitații, 3 cicliști 

romîni (din clubul sportiv Voința) au 
concurat ia întrecerile» organizate la 
Magdeburg și Berlin (R.D. Germană).

La înapoierea delegației, Iov. Gh 
Pleșa — secretarul clubului sportiv 
Voința, conducătorul lotului în R.D. 
Germana — ne-a făcut următoarea de
clarație :

„Schimbul de experiență efectuat cu 
prilejul celor trei concursuri în R.D. 
Germană a adus cicliștilor noștri multe 
învățăminte prețioase. In compania 
unor valoroși cicliști, rutierii noștri 
au obținut rezultate mulțumitoare. 
Mă refer în special la Ion Stoica și 
V. Cohanciuc. In prima cursă, dispu
tată la 3 iulie pe străzile Magdebur- 
gului, care a măsurat 110 km, au 
concurat 170 cicliști. Printre ei se 
aflau 4 belgieni, 2 olandezi, 2 polo
nezi, 3 danezi și 3 romîni. Primele trei 
locuri au fost ocupate în ordine de 
G Schur (R.D.G.), Eckstein (R.D.G.) 
și Cornelius (Belgia). Ion Stoica s-a 
clasat pe locul 11, V. Cohanciuc pe 
locul 30, iar N. Pelcaru. care a avut 
o pană de boaiou pe ultima parte, a 
venit printre ultimii. A doua cursă ,,Cir
cuitul Magdeburgului", desfășurat la. 5 
iulie, a măsurat 210 km. La start s-au 
aliniat 214 cicliști. In afara alergă
torilor străini care au luat startul în

prima cursă s au mai prezentat și 7 
rutieri din R.P. Ungară. Cursa a fost 
câștigată tot de campionul mondial 
G. Schur. Cicliștii noștri s-au clasat 
pe locurile: 15. I. Stoica, 36 V. Co
hanciuc și 44. N. Pelcaru.

Întrecerea pe circuit de la Berlin, 
care a avut loc Ia 7 iulie, a reunit la 
start peste 240 cicliști. De această 
dată n-au mai participat alergătorii 
danezi și cicliștii germani Schur, Eck
stein și Llagcn. Victoria a revenit ci
clistului Miiller (R.D.G.). Reprezentan
ții noștri au venit cu toții în plutonul 
clasat imediat după învingător".

Un interesant concurs
de canotaj organizat de clubul 

Recolta
Clubul sportiv Recolta din Capitală 

organizează în cinstea zalei de 23 Au
gust un concurs de canotaj academic 
și caiac canoe deschis sportivilor bucu. 
reștenl. Jn cadrul întrecerilor ce se vor 
desfășura azi de la ora 17 și mîine de 
la ora 8 pe lacul Herăstrău, sînt pre
văzute toate probele incluse în pro
gramul finalelor campionateloi repu
blicane de juniori.

După o luptă emoționantă

Echipa R.P. Romine a cîștigat concursul internațional 
de pentatlon modern de Ia Cluj

Echipa R. P. Romîne domină cu autoritate 
In meciul feminin de șah cu R. P. Polonă 
După patru runde scorul este de 20 jum.-4 jum. (7)
* Cu fiecare rundă se conturează tot 
'mai mult superioritatea șahistelor 
noastre în meciul cu reprezentativa 
R, P. Polone.

'Joii, în runda a fll-a echipierele 
noastre au avut culoarea neagră. Pînă 
la încheierea celor cinci ore regula
mentare de joc se terminaseră șase 
partide și pe toate cele șase table de 
demonstrație apăruse inscripția „AL
BUL CEpEAZA".
Hn runda aTTl-'a, Gogîlea, Perevosnic 

și Sigalas au înregistrat a treia victo
rie consecutivă în acest meci-turneu. 
Gogîlea a învins-o frumos pe lur- 
cinska, cîștigînd o calitate și apoi o 
piesă în jocul de mijloc. O piesă în 
plus deținea Perevosnic în momentul 
cînd adversara sa Hellwig (care a în
locuit-o pe Mălină) s-a recunoscut în
cinsă. Sigalas a repetat aproape par
tida din prima rundă, obținînd victoria 
prin acțiuni energice pe flancul damei 
în partida cu Litmanowicz.

O partidă strălucită a jucat Ale
xandra Nicolau împotriva Konarkow- 
skăi. Reprezentanta noastră a creat 
în poziția adversarei sale o slăbiciune 
la „c2“, și-a îndreptat toate piesele 
spre acest punct vulnerabil, a provo- 
icat o serie de schimburi, la capătul 
Văr or a a rămas cu doi pioni în plus. 
Unul dintre aceștia nu mai putea fi 
Sprit to -înaintarea spre țranșforpiarc

și Konarkowska a oprit... ceasul de 
control.

Maria Pogorevici a jucat pozițional 
întâlnirea cu Litwinska cîștigînd de o 
manieră sigură. Iliescu a cîștigat la 
Samolewicz.

Trei partide s-au întrerupt. Iliescu 
deține un final net cîștigat la Samo
lewicz, Teodorescu are un pion în plus 
la Holuj, iar Polihroniade o poziție 
inferioară în partida cu Șpakowska.

Ieri după-amiază s-a jucat runda a 
lV-a în care echipa romînă a avut 
albele.

Eleonora Gogîlea a continuat seria 
victoriilor învingînd-o pe Litmanowicz 
într-o partidă de mari complicații. în
tâlnirile Sigâlas-Konarkowska și Ni- 
colau-Holuj s-au încheiat remiză. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. Pogo
revici deține avantaj decisiv la Mă
lină, iar Polihroniade și Iliescu po
ziții superioare la Litwinska și respec
tiv Jurcinska. Partidele Perevosnic- 
Samolewicz și Teodorescu-Șpakowska 
sînt întrerupte cu avantaj de 
jucătoarelor poloneze.

Astfel, după patru runde 
R.P.R. conduce cu 2O'/2—4y2, 
partide fiind întrerupte.

Astăzi, se joacă partidele netermi
nate, iar mîine este zi de odihnă.

VALER1U CHIO&E

partea

echipa 
șapte

Ferenc Torok, învingător în clasamentul individual
CLUJ 16 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Rar am avut ocazia să 
asistăm la desfășurarea unei compe
tiții sportive care să fi stîrnit un a- 
semenea interes așa cum a fost cea 
de a V-a ediție a concursului interna
țional de pentatlon modern al R. P. 
Romîne încheiat joi după-amiază la 
Cluj.

Lupta sportivă deosebit de susți
nută care s-a dat pentru 
locului întîi în clasamentul individual 
și în cel pe echipe a stat în centrul 
atenției generale a iubitorilor de sport 
din acest oraș, care au urmărit cu su
fletul la gură evoluția sportivilor ro
mîni și maghiari, pretendenții cei mai 
de seamă la ocuparea locurilor de 
frunte ale celor două clasjmente. După 
excelenta comportare din proba de' 
călărie, cînd echipa noastră obținuse 
un avanta j de 867,5 p., nimic nu mai 
punea în dubiu victoria formației R.P. 
Romîne. Și totuși cu fiecare zi de 
concurs diferența de puncte care se
para cele două formații s-a micșorat, 
mai ales în urma comportării slabe pe 
care an avut-o pentatloniștii noștri în 
proba de pistol viteză. După trei pro
be avantajul echipei noastre se redu
sese la 78,5

cucerirea

P- Prezentîndu-se însă

nesperat de bine, echipa R.P.R. a reușit 
să țină acest avantaj și după proba de 
înot, așa că a revenit crosului sar
cina stabilirii învingătorilor competi
ției. Se știa de la bun început că Fe
renc Torok este un excelent alergător, 
dar și că ceilalți doi sportivi maghiari 
se prezintă la un bun nivel. în această 
probă, fapt care punea sub semnul 
întrebării victoria echipei noastre. A- 
runeînd în luptă ultimele resurse de 
energie Dan lonescu, Dumitru Țintea 
și Wilhelm Roman au reușit cu pre
țul unor 'însemnate eforturi să aducă 
victoria echipei noastre reprezentative. 
Este o victorie frtimoasă care le în
cununează eforturile 1...

Clasamentul întrecerii la cros: 1. 
S. Przybylski (R.P.P.) 15:41,0—877p;
2. F. Torok (R.P.U.) 15:46,1—862 p;
3. M. Teichgrâber (R.D.G.) 16:23,2— 
751 p; 4. N. Marinescu (R.P.R. II) 
16:25,3—745 p; 5. Gh. Tomiuc (R.P.R. 
11) 16:31,9—727 p; 6. D. lonescu 
(R.P.R. I) 16:46,8-682 p; 7. D. Țin
tea (R.P.R. I) 46:53,9—661 p; 8. A. 
Brehrne (R.D.G.) 16:57,0—649 pj 9. 
W. Roman (R.P.R.H) 17:03,3—631 p; 
10. F. Nemeth (R.P.U.) 17:04,3—628 
p. Clasamentul pe echipe: 1. R.P. Un
gară 2.043 p; 2. RiP. Romînă II 2.004

p; 3. R.D. Germană 1.983 p; 4. R.P. 
Romînă I 1.974 p; 5. R. P. Polonă 
1.502 p; 6. R. P. Bulgaria 894 p; 7. 
Austria 812 p.

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL : 1. Ferenc Torok (R.P. Un
gară) 4.151 p; 2. Dumitru Țintea 
(R.P. Romînă J) 3.977,5 p; 3. Dan 
lonescu (R.P. Romînă I) 3.900,5 p; 
4. Istvan Mona (R.P. Ungară) 3.708,5 
p; 5. Ferenc Nemeth (R.P. Ungară) 
3.645 p; 6. Wilhelm Roman (R.P. Ro
mînă 1) 3.635 p; 7. A. Brehrne
(R.D.G.) 3.549,5 p; 8. M Teichgrâber 
(R.D.G.) 3.445 p; 9. K. Mazur (R.P.P.) 
3.401 p; 10. N. Marinesicu (R.P. Po
mină II) 3.384 p; 11. 
(R.D.G.) 3.175,5 p; 12. 
(R.P.P.) 3.147 p; 13. 
(R.P. Romînă II) 2.867 
trov (R.P.B.) 2.699 p; 
(R.P.B.) 2.652 p; 16.

WiiheJF.ch:pa de pentatlon modern p R. P. Romîne: Dan lonescu, 
. Roniuri fi Dumitru Țintea*

J. Hedefich 
S. Przybylski 

Gh. Tomiuc 
p; 14. P. Pe- 
15. P. Kostov 
Tr. Croitoru 

(R.P. Romînă li) 2.499,5 p; 17. P. 
Spath (Austria) 2.452 p; 18. J. Lilkov 
(R.P.B.) 2.261 p; 19. U. Birnbaum 
(Austria) 2.070 p; 20. F. Batich (Aus
tria) 1.777,5 p; 21. B. Bogdan (R.P.P.)
1.623.5 p.

CLASAMENTUL GENERAL PE E- 
CHIPE: 1. iR. P. Romînă 1 11.513 p; 
2. R.P. Ungară 11.504,5 p; 3. R. D. 
Germană 10.170 p; 4. R.P. Romînă II
8.750.5 p; 5. R.P. Polonă 8.171,5 p;
6. R.P. Bulgaria 7.612 p; 7. ' ’ '
6.299.5 p.

Așa cum am mai anunțat, 
cu acest concurs internațional 
fășurat și o întrecere de cvadriatlon la 
care au participar rezervele echipe
lor. Concursul de cvadriatlon s-a în
cheiat cu victoria scontată a concuren
tului maghiar Jozsef Szaniszlo care a 
totalizat 3.506 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 1. Popov (R.P.B.) 
3.030 p; E. Werner (R.D.G.) 2.893 p; 
I. Vesa (R. P. Romînă) 2.285 p; J. 
Lipski (R.P.P.) 2.153 p.

ROMEO VILARA

Austria

paralel
s-a des-



Mîine la Moscova: U.R.S.S.—R.P.R., în preliminariile turneului 
olimpic de fotbal

EOLIMPIC
Fotbaliștii sînt primii noștri sportivi care pășesc în 

întrecerile celei de-a XVlf-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară. Mîine, la Moscova, pe Stadionul Central din 
minunatul parc sportiv „Lujniki", cei 11 purtători ai 
culorilor noastre vor porni întrecerea pentru califi
carea în turneul final al competiției fotbalistice de 
anul viitor, de la Roma. Jucătorii romîni susțin prima 
lor întilnire din cadrul turneului preolimpic, fotba
liștii sovietici se află la cea de-a doua din cadrul 
grupei din care facem parte, alături de U.R.S.S. și 
R. P. Bulgaria. (Se știe că în primul joc, U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria au terminat la egalitate, 1—1). 
Cu această ocazie, echipa noastră reprezentativă sus
ține cel de-al doilea joc al său din acest an (primul 
a fost cel de la Oradea, cu echipa R. P. Chineze) și 
al 150-lea din palmaresul său general.

Meciul de mîine prezintă o importanță deosebită, 
el avînd un caracter decisiv în ceea ce privește șan
sele la calificare ale celor două echipe. Pentru noi, 
partida este deosebit de grea, mai ales dacă ținem 
seama de faptul că — în afara acestui ' 
echipa U.R.S.S. nu mai are de jucat vreun 
pe teren propriu în cadrul acestui turneu, 
mare, gazdele vor căuta să încheie jocurile 
propriu cu un bagaj cît mai mare de puncte, 
după ce au pierdut un punct în primul joc. De altfel, 
antrenorii echipei sovietice au tras concluziile nece
sare după primul joc susținut de echipa lor, și mîine 
vor prezenta o formație remaniată, întărită. De remar
cat că, pentru a se asigura omogenitatea formației, 
apărarea a fost formată pe scheletul formației TSKMO,

meci — 
alt meci 
Prin ur- 
pe teren 
mai ales

care dă acestui compartiment cinci jucători. Atacul se 
bazează în principal pe aportul dinamoviștilor. Koro- 
lenkov și Urin fac o aripă omogenă (amîndoi sînt de 
la Dinamo Moscova), iar experimentații Kaloev și 
Gogoberidze de la Dinamo Tbilisi vor asigura legă
tura combinativă în tripletă. Antrenorul romîn A. Bo- 
tescu, care a asistat la meciul U.R.S.S.—Bulgaria, 
remarca la echipa sovietică — in afara calităților 
sale tehnice — forja, puterea sa de luptă deosebită.

Formația noastră, care a părăsit Capitala joi dimi
neața, va fi alcătuită pe scheletul echipei Dinamo 
București, cea mai în formă în finalul sezonului com- 
petițional. Patru din jucătorii acestei echipe (Popa, 
Călinoiu, V. Alexandru, Nunweiller) alcătuiesc, îm
preună cu doi rapidiști (Todor și Macri), apărarea. 
Alți doi (Anghel și Ene) vor juca în atac, alături de 
interii Constantin și Mesaroș 11, ale căror sarcini 
tactice au o mare „greutate specifică" în tactica ge
nerală a formației.

Așa cum arătam și mai sus, 
deosebit de greu pentru echipa

Iubitorii fotbalului de la noi 
că jucătorii selecționați pentru 
țării în prima întrecere din
olimpice vor ști să se comporte 
crederii ce le-a fost acordată și nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a obține un rezultat cît mai bun în 
această întrecere care — dincolo de sensul ei sportiv 
— reprezintă un nou prilej de întărire a legăturilor de 
prietenie dintre tineretul sportiv al celor două țări, 
dintre poporul romîn și cel sovietic.

meciul de mîine este 
noastră.
au însă convingerea 
a reprezenta culorile 
cadrul preliminariilor 

la înălțimea în-

!

în mijlocul fotbaliștilor romîni...
Ne așteaptă un

avutdificil decît au 
gări la 27 iunie 1

Remarca lui 
pătrunsă de o 
îngrijorare, în 
fera de voioșie

meci mult mai 
fotbaliștii bul-

părea 
urmă de 

cu atmos- 
domnea în 

rîndurile membrilor echipei noastre 
reprezentative de fotbal. De 
fel, buna dispoziție, moralul
celent a caracterizat lotul
miercuri după masă la antrenamen
tul de la „23 August", cît și joi di
mineață la aerogara Băneasa, la 
plecare spre Moscova. Fără să fie 
vorba de un optimism exagerat, ju
cătorii noștri manifestau încredere 
în forțele proprii și dorința vie de 
a reuși duminică o comportare și 
un rezultat bun în prima lor con
fruntare preolimpică. Iar discuțiile cu 
ci subliniau toate acestea, 
i-a-m spus lui Constantin:

— Pari îngrijorat...
— Trebuie să privim cu 

riozitate această îlntîlnire.

Constantin
ușoară 

contrast
care

alt- 
ex- 
atît

De aceea

multă 
Jocul

se
ci»

Mare interes în jurul meciului 
la Moscova

MOSCOVA 17 (Prin telefon). — 
De joi după-amiază, fotbaliștii romîni 
sînt oaspeții Moscovei. La sosire, ei 
au fost întîmpinați cu multă prietenie 
de reprezentanții federației sovietice 
de fotbal, ai cluburilor sportive și de 
numeroși iubitori ai sportului, dornici 
să vadă o clipă mai devreme pe jucă
torii noștri.

De altfel, trebuie să subliniez din 
capul locului că întîlnirea dintre re
prezentativele U.R.S.S. și R.P. Ro- 
mîne stîrnește aici un interes enorm. 
De aproape o săiptămînă nu se mai 
găsește nici un bilet !

Ieri, în ziarul „Soviețchi sport" a a- 
părut un articol al antrenorului Arca
diev, care se ocupă de echipa repre
zentativă a U.R.S.S. și de perspecti
vele ei în preliminariile turneului o- 
limpic. Autorul 
cauzele care

arată care au fost 
au împiedicat ca echipa o-

Am schimbat cîteva cuvinte și cu 
Călînoiu. Era mulțumit că a reintrat 
în echipa 
sea de mai 
tate.

— Echipa 
spus el — este mai bună decît 
din meciul cu Bulgaria. Cu- 

cîțiva din jucătorii săi, împo- 
cărora am mai jucat. Extremele 
și Metreveli, de pildă, sînt ju- 

mai 
„ținut". Iar 

desi-

națională, din care lip- 
bine de un an și jttmă-

de acum a U.R.S.S.
ne-a 
aceea 
nosc 
triva 
Urin 
cători de clasă, foarte rapizi, 
ales Urin. Sînt greu de / 
pe Gogoberidze îl cunoașteți, 
gur: un desăvîrșit tehnician și tactician. 
Mă gîndesc că Vasile (n.r. Alexandru) va 
avea... ceva de lucru, și, în general, 
apărarea noastră. Părerea mea ? To
tul este să rezistăm în primul sfert 
de oră, cînd cred că echipa sovietică 
va ataca puternic. Rezistînd, putem 
spera într-un meci nul și — de ce 
nu? — chiar în... mai mult. In orice 
caz, am convingerea că atacul nos
tru va da de furcă apărării gazdelor.

La terminarea antrenamentului am 
vrut să ascultăm și cuvîntul antre
norului principal al echipei, A. Bo- 
tescu. Iată cîteva aprecieri asupra 
meciului :

— Jucînd în ritmul arătat la ulti-

mele antrenamente, mai combina tiv, 
mai clar, cu atacuri frontale și cu 
finalitate, echipa poate trece cu suc
ces peste acest prim examen pre- 
olimpic. Am speranța că jucătorii noș
tri vor realiza o comportare bună și 
că vor oferi la Moscova un spectacol 
fotbalistic

• Prima 
zentativele 
avut loc la 
va și s-a terminat la egalitate: 1-1. 
Golul echipei noastre a fost marcat 
de Ene I.

• In grupa a IlI-a (europeană) 
a preliminariilor turneului olimpic 
(U.R.S.S., R.P.R. și R. P. Bulga
ria) pînă acum s-a disputat un sin
gur joc: U.R.S.S.—R. P. Bulga
ria :

• Viitoarea partidă va avea loc 
la 2 august la București: R.P.R.— 
U.R.S.S. (retur). In aceeași zi se 
vor întilni și reprezentativele B și 
de tineret.

iiitilnire dintre repre- 
U.R.S.S. și R.P.R. a 
1 iunie 1957 la Mosco-

KA-1—1.

de bună calitate.
P. GAȚIJ

dintr-o lovitură

limpică să corespundă integral în par
tida cu Bulgaria (lipsa de omogenita
te și experiență) și măsuiile luate 
pentru înlăturarea lor. Una din mă
suri a fost selecționarea cîtorva ju
cători cu experiență, printre care Go- 
goberidze. Antrenorul Arcadiev ajun
ge la concluzia că noua echipă olim
pică poate .și trebuie să joace mai 
bine, duminică în meciul cu R.P. Ro- 
mînă.

Formația este aceea anunțată, adi
că: RAZINSCIII—ALESIN, ERMO
LAEV, BAGRIC1—LJNIAEV, ZAVI-

GOGOBERIDZE
DONOV—URIN, KOROLENKOV, 
LOEV, GOGOBERIDZE, METREVE- 
LI. Nu este exclus însă ca ea să fie 
modificată totuși înainte de meci. 

In rîndul delegației noastre sportive 
domnește buna dispoziție.

După masă, la ora 16,30, echipa a 
făcut un scurt și ușor antrenament de 
acomodare pe Stadionul Central.

Echipa noastră va juca în formația 
cunoscută : TODOR—POPA, CALI- 

ALEXANDRU, 
CON- 

ENE, MESAROS, BABO-

NOR!, MACRI—V. 
NUNWEILLER—V. ANGHEL, 
ST ANTI N, ----- ----
NE.

Jocul va 
covei (ora 
condus de 
care sînt așteptați să sosească.

In ce privește vremea, aici este la 
fel de cald ca la București.

I. DUMITRJU

începe la ora 18 ora Mos- 
17 București), și va fi 
trei arbitri finlandezi,

i-a a-

CALINOIU

Turneul internațional inter-orașe din R. P. Polonă

Echipa București a pierdut meciul cu Katowice
de la 11 m • * •

R. P. 
jutat
pregătirea echipei în noua sa alcătu-' 
ire (fără jucătorii care au participat, 
anul trecut la campionatul mondial1 
din Suedia). Echipa a fost serios ve-^ 
rilicată în meciul cu Bulgaria, s-a < 
rodat și mai bine în jocurile de pre-1 
gătire ulterioare, iar remanierile fă-, 
cute i-au îmbunătățit omogenitatea și' 
i-au mărit potențialul tehnic-tactic;' 
Adăugați amănuntul că noi susținem^ 
această partidă într-o perioadă cînd' 
activitatea competițională este sistată, 
și veți înțelege de ce sarcina noastră, 
va fi atît de dificilă. Am încredere1 
însă în echipă, în forța ei combinați-' 
vă, în posibilitățile tuturor jucătorilor! 
noștri. ‘

De fapt, de aceeași părere au fost, 
majoritatea jucătorilor și conducăto
rilor cu care am stat de vorbă: 
miercuri și joi. Secretarul general al 
federației, Ion Stoian, de obicei 
rezervat atunci cînd e vorba de 
asemănător... pronosticului, a 
destul de... vorbăreț:

— Meciul se anunță greu și 
că va fi foarte disputat. Ultimele an
trenamente ale echipei noastre ini-au 
întărit încrederea în formație. Atacul 
în special a început să meargă, și-a 
cristalizat jocul, practică un fotbal 
mai curat. Și asta îmi dă multe spe
ranțe.

CONSTANTIN
Bulgaria de la 27 iunie 

mult pe antrenorii sovietici în

mai 
ceva
fost

cred

Joi a început în R. P. Polonă tur
neul internațional inter-orașe de fot
bal, organizat în cinstea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării Poloniei.

Selecționata orașului București a ju
cat la Lodz, cu Katowice, în fața că
reia a cedat cu 1—0 (1—0) printr-un 
gol marcat în min. 25 de Kowalski, 
dintr-o lovitură de la 11 m acor 
dată mult prea ușor de arbitrul Szper- 
ling (Mureșan a căzut la colțul ca
reului și mingea l-a lovit în mînă). 
Rezultatul nedreptățește formația noa
stră, deoarece — după cum ne spu
nea conducătorul delegației noastre D. 
Fodor, ieri dimineață la telefon — 
ea: a avut inițiativa în prima repriză 
și în primele 25 de minute din a 
doua. Polonezii au dominat din min. 
70 pînă în min. 85, iar în ultimele 
minute a fost rîndul bucureștenilor șă 
domine, dar fără rezultat. Ei au ra
tat-cîteva ocazii: Mateianu a tras a- 
fară de la 6 m în min. 38, Țîrcovnicti 
în bară în min. 43, iar Ene 11 afară 
de la 3 m în min. 88! In general, a- 
pararea imediată a jucat foarte bine. 
Dintre halfi s-a remarcat Țîrcovnicu 
’(Fronea a fost slab). Atacul a fost lip
sit-de forță, mai ales Mateianu și Ene 

'ți. In ansamblu, jocul echipei noas- 
I tre a plăcut și a fost apreciat de spec-
■ tatoti.
I BUCUREȘTI: Uțu — GREAVU,
■ MUREȘAN, Cojocarii — Fronea, TIR- 
jOOVN'lCU — Constantinescu, Mate-
■ iarut. Dridea, Ene II, Oiripoi.
’ KATOWICE: Wyrobek — Dymarc- 
>zyk, Oslizlo, Widawski — Grzegorc-

zyk, Nieroba — E. Pohl, Trampisz, 
Kasprzyk, Kowalsi, Faber.

Alte rezultate: Sofia — Budapesta 
4—0 (1—0). Mare surpriză. Echipa 
maghiară a fost de fapt formația o- 
limpică a Ungariei. Varșovia — Ber
lin 4—0 (2—0).

Turneul continuă duminică. Echipele 
învingătoare se vor întîlni în semifi
nalele turneului la Chorzow și Gdansk, 
iar echipele învinse în turneul pentru 
locurile 5—8. București va juca la 
Poznan cu Budapesta. In acest meci, 
formația noastră va fi modificată: 
Tabarcea half, Țîrcovnicu inter în lo
cul lui Ene II, Varga în locul lui Ma
teianu.

Selecționata Timișoara — 
Selecționata Bagdad 5*2 (O*O)

TIMIȘOARA 17 (prin telefon). — 
6.000 spectatori au asistat ieri Ia în
tîlnirea internațională de fotbal dintre 
selecționatele orașelor Timișoara și 
Bagdad. Prima repriză s-a disputat 
pe un vînt puternic, iar cea de a doua 
pe o ploaie torențială. In prima parte 
a- jocului, fotbaliștii ambelor echipe 
s-au mișcat greoi și au ratat multe 
ocazii de gol. Surdan. Zaharia și Le- 
reter sînt primii care au ocazia să 
deschidă scorul. In min. 18 și 20 
Sziklai (Timișoara) salvează goluri 
gata făcute, iar în min. 30 Hamze 
Kasen apără o minge pericu! iasă. Du
pă pauză, jocul se înviorează, ambele 
echipe atacă mai insistent și înaintașii 
trag mai des la poartă. In min. 55 
Klein deschide scorul printr-un șut de 
la 25 m. Peste 5 minute Kasem Mah
mud egalează. Fotbaliștii irakieni, 
neobișnuiți cu terenul alunecos, slă-

besc ritmul și Klein (min. 70), Sur- 
dan (min. 80) și Mițaru (min. 81) ri
dică scorul la 4—1. Peste un minut 
este rîndul lui Tark Hasem să mar
cheze. iar în minutul 85 Surdan pe
cetluiește scorul final la 5—2.

Oaspeții s-au remarcat prin viteză 
și putere de luptă. Timișorenii, deși au 
cîștigat la scor, au jucat modest. Ar
bitrul Gh. Osiac (Timișoara) a condus' 
următoarele formații:

TIMIȘOARA: SZ1KLAI Tîlvescu, 
BRINZEI, Neacșu-Tănase, Stepan-Com 
stantin, Zaharia 
SURDAN, Mițaru.
ZE KASEN-Abed
DOUAF, Joel Gorgis-Giobar Mohamed^ 
Aii Kerim-SAMEL TABRA, Tark Hai 
sem, Tark Saleh,
Taka Ismai.

AL. GROSS

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa sovietică de categorie A, 

S.K.V.O. Rostov, își începe mîine tur
neul în fara noastră, jucînd la Ba
cău cu ‘ Dinamo.

• C.SJW. Baia Mare s-a antrenat 
joi în vederea meciului de duminică 
cu S.K V.O. Lwow. Băimărenii au iu

cat cu Votata S.
8—1, 7—0), prin

(Klein). Lereter^ 
BAGDAD: HAM-: 

Halal, HATENț

Kasem Mahmud,

ți P. VELȚAN, 
corespondenți

1-1 li Ti Hlureș, din doui Muri libere
TG. MUREȘ 17 (prin telefon). — 

Evoluția echipei sovietice S.K.V.O. 
Lwow a stîrnit un interes deosebit în 
orașul nostru. La meciul său cu C. S. 
Tg. Mureș au asistat peste 6.000 de 
spectatori. După o partidă viti dispu
tată, de un bun nivel tehnic, întîlni
rea s-a terminat la egalitate,: 1—1 
(0—0). Oaspeții, superiori din punct 
de vedere al pregătirii fizice, au cîști
gat majoritatea duelurilor directe cu 
adversarul, suplinind unui tir continuu 
poarta excelent apărată de Stroe. Lo
calnicii, cu o echipă mult întinerită, 
s-au străduit să facă față unui adver
sar superior. Ei' au reușit un frumos 
rezultat de egalitate, datorită jocului

excelent al apărării. Cefe două goluri 
au fost înscrise de Kurcevenkav (min. 
50) din 11 metri și Takacs (min. 54) 
dintr-o lovitură liberă de la 25 metri.

Arbitrul Nicolae Bartha (Tg. 'Mu
reș) a condus cu mici scăpări urmă
toarele formații: S.K.V.O. LWOW: 
Panteev-Siastin, VISOTSKI, Mislov- 
skin-JURIKQV (Gabanov), Voroksin- 
Ivaniuk, Kfifcevenkov, KOSC1UK, Be- 
linov, FiRlAEV (Ribak). C. S. TG. 
MUREȘ: STROE-Kovacs, MUSCĂ, 
GIERLÎNG-Tiriac (Balint), Sas (Bran- 
hoffer)-Turoș (Barabaș), Nagy, TA
KACS, Solyom, Nistor.

VASILE RADAR 
coresp. regional

Mare: lo—1 (3—0, 
punctele înscrise de 

Vlad 1 (7), Szigeti (2). Ferenczi (2)y 
Ionescu (3), Drăgan (2), Rusu șî 
Sulyok. Duminică va juca formația: 
Vlad II — Mălăieru, Gergely I, Va- 
silescu — Gergely III, Feher — Su
lyok, Szigeti, Ferenczi (Horzsa), Vlad 
I. Drăgan (Rusu).

V. SASARANU, 
corespondent regional

• U.T.A. și-a reluat joi antrena^ 
mentele. La prima ședință au 
cipat jucătorii Budai, Gal, 
Koczka, Merle, Capaș, Bauer, 
precum și Izghireanu. Băcuț

parttJ 
Ignaj 
Pop, 

,-------- -------- . . 1 și
Neamțu. Sînt așteptați să sosească' 
de la mare Coman, Băcuț 11, Jtircă, 
Țîrlea, Mețcaș și Tăucean. Ceilalți — 
absenți joi' — sînt în localitate: Pet- 
schowski (bolnav), Szoher, Molnar, 
Szucs și Seres. Duminică, U.T.A. va 
juca un meci cu Sel. Oradea, ca pre
gătire pentru partida cu S.K.V.O.- 
Rostov de la 23 iulie.

ST. WEINBERGER 
corespondent



î» de-a lungul anilor...
intrată in tradiția mișcării sportive 

din țara noastră, „Cursa Scînteii" 
constituie în fiecare an un minunat 
prilej de verificare a pregătirii ci
cliștilor noștri fruntași, de consacrare 
a unor elemente tinere și talentate. In 
același timp, această mare compe
tiție sportivă reprezintă și un impor
tant mijloc de popularizare a spor
tului cu pedale. Pe traseul întrecerii 
se înșiruie, la fiecare ediție a cursei 
organizată de ziarul „Scînteia", zeci 
de mii de spectatori care aplaudă cu 
entuziasm pe tinerii rutieri ce se 
întrec pentru a cuceri titlul de o- 
noare, de învingător în „Cursa Scîn
teii*.

Prima ediție a „Cursei Scînteii" 
s-a desfășurat în anul 1948. „Cursa 
aceasta (n.n. este vorba de „Cursa 
Scînteii") va avea un caracter hotă- 
rîtoc asupra formării reprezentativei 
ngțwnale" — scria ziarul „Sportul 
^«>ular“ nr. 987, din 15 aprilie 1948. 
țP Intr-adevăr timp de 10 ani „Cursa 
JWnteiî*' — inițiată în acest scop — 
a însemnat ultimul criteriu de verifi- 

și «efecție în vederea partici- 
la „Cursa Păcii". An de an,

„Cursa Scînteii* a luat o și mai mare 
amploare. Mărindu-și numărul de 
etape, ea nu a mai putut fi progra
mată la începutul sezonului („Cursa 
Păcii* se desfășoară în fiecare an 
ca începere de la 2 mai) și astfel 
începînd cu ediția a Xl-a „Cursa Scîn
teii* se dispută în plin sezon sportiv. 
Evoluția acestei întreceri cicliste de 
la 293 km cît a măsurat în prima 
•Miție, la aproape 1.000 km cît mă
soară cea de a Xll-a ediție, reflectă 
de fapt rolul tot mai însemnat 
care-1 joacă în activitatea ciclistă 
țara noastră.

Actuala ediție — care va avea

pe 
din

loc

O imagine a popularității de care se bucură ciclismul o oferă și 
această fotografie făcută cu ocazia startului inir-o cursă de fond. Im star
tul și pe traseul celei de a Xll-a ediții a „Cursei Scinteii" vor veni nenu- 

mărați iubitori ai sportului cu pedale.
între 29 iulie și 2 august — se desfă
șoară pe un traseu nou. Cicliștii vor 
parcurge cele 5 etape pe itinerariul 
București — Focșani — Bacău — 
Bicaz —Lacul Roșu și retur, trecînd 
prin regiuni pitorești. Pe meleagurile 
Moldovei participanții vor fi întâm
pinați de iubitorii sportului din Foc
șani, Bacău, Roman, Piatra Neamț, 
de harnicii muncitori 
precum și de oamenii 
la odihnă în minunata
Lacul Roșu.

La a Xll-a ediție a 
teii" au fost invitați să participe cei 
mai buni 50 rutieri din țara noastră 
care își vor disputa cu ardoare titlul 
de învingător. Neexistînd clasament 
pe echipe, participanții au posibilita
tea să lupte numai pentru șansele 
individuale și, f'~-acest lucru va 
spori dinamismul cursei.

de la 
muncii 

stațiune

„Cursei

Octavian Pușcașii este noul 
campion de șah al Capitalei

Miercuri seara a luat sfîrșit finala 
campionatului de șah al Capitalei pe 
anul 1959. Locul I și titlul de cam
pion a revenit tânărului Octavian 
Pușcașii, care repurtează astfel un 
remarcabil succes. In ultimele două 
runde Pușcașu a cîștigat la Sama
rian (prin neprezentarea adversaru
lui) și a remizat ou Stănculescu. Un 
finiș puternic a avut Botez, învingînd 
în ultimele partide pe Ciocîltea și 
Israîlovici. l‘/2 p. a realizat Gavrilă 
care l-a întrecut pe Nacht și a remi 
zal cu Bozdoghină.

In general, lupta în turneu a fost

Unde mergem?
In Capitală

AZI

BOX. Stadionul Republicii, de la 
ora 19,30: finalele campionatului 
R.P.R.

ȘAH. Aula Institutului Petrol și 
Gaze, de la ora 16: meciul feminin 
R.P.R.—R.P. Polonă (partide între
rupte).

NATAȚIE. Complexul Tineretului, de 
ta ora 17: faza regională a campio
natului R.P.R. juniori • de la ora 19: 
concurs de veijficare a lotului R.P.R.

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, de Ia 
ora 17: 
Recolta.

concurs organizat de clubul

MIINE
Aula Institutului Petrol și 

Gaze, de la
R.P.R.—R.P. Polonă (partide între
rupte.

NATAȚIE. Complexul Tineretului, 
da la ora 9 : faza regională a cam
pionatului R.P.R. juniori j de la ora 
19: concurs de verificare a lotului 
R.P.R

OfOLISM. Șoseaua București—Ale
xandria, ora 8,30: start în „Cupa Eli
berării".

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, de la 
ora 8: concurs organizat de clubul 
Recolta

ȘAH
ora 16: meciul feminin

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

întrebarea nr. 1

(5 puncte)

,,
care au. participat la cucerirea 
țiului
1956.

de campioană mondială
ti- 
în

Care sportivi romîni au cucerit 
titluri de campioni mondiali la 
campionatele de tir de la Moscova 
din 1958?

întrebarea nr. 3

(15 puncte)

întrebarea nr. 2

(10 puncte)

jucă-Spuneți numele a opt din 
toarele echipei de handbal a R.P.R.

CUPON DE CONCURS Nr. 4

SPORTUL
Nr. 3444

Dintr-o greșeală... tipografică, o 
parte din maeștrii sportului din 
lista de mai jos apar la alte dis
cipline decît cele la care au obți
nut titlul.

Trimiteți-ne lista exactă:
Andrei Vîlcea (popice) 
Alexandru Andrei (scrimă) 
Octavian Nițescu (pentatlon) 
Dan lonescu (atletism) 
Ion Barbu (fotbal)
Nicolae Dumitrescu (handbal)
Constantin Toma (box)
Precizăm că nu e vorba de nioi 

un sport în plus față de cele 7 
din lista de mai sus.

■

1

NOUTĂȚI DIN ALPINISM

- - — J»
Bicaz, 
veniți 
de la

Scîn-

Sfîrșitul acestei săptămîni marchea
ză o intensă activitate alpină. Astfel, 
în timp ce în masivul Piatra Craiului 
alpiniști din 25 cluburi și asociații 
sportive se întâlnesc duminjcă în eta
pa a Il-a a 
la Lacul 
curs de 
Iată dar 
drum cu 
mos

„Alpinladei Carpaților", 
Roșu se deschide luni un 

instructori pentru alpinism, 
că F.R.S.B.A. a pornit la 

un program deosebit de fru-

Tă CONCURENȚI IN ETAPA a Il-a
A „ALPINIADEI CARPAȚILOR"

foarte strînsă, nouă jucători aliniin- 
du-se pe parcursul a numai 2 puncte. 
Patru șahiști au realizat punctajul 
unei note de maestru, iar alți cinci 
cel de candidat de maestru, lucru 
care denotă nivelul tehnic superior la 
care s-a desfășurat competiția.

Iată clasamentul final: 1. O. Puș- 
cașu 9 p. (campion al Capitalei), 
2—4. C. Botez, V. Ciocîltea, Gh. Ga
vrila I 8‘/2 p., 5. M. Radulescu 8 p., 
6—7. C. Bozdoghină, V. Bondoc 7% 
p. 8—9. S. Israilovici, M. Stănculescu 
7 p., 10. S. Samarian 5‘/2 p, 11. 
E. Nacht 4‘/2 p., 12. N. Filipescu 3'/2 
p., 13—14. L. Titcă, V. Georgescu 
3 P.

Mîine se împlinesc două săptămîni 
de cînd s-a dispuiaț în Bucegi, în 
diverse trasee din preajma refugiului 
Coștila, prima etapă a „Alpiniadei 
Carpaților". Subliniam atunci ca un 
mare succes faptul că ău participat 
63 concurenți din 18 cluburi și asoci
ații sportive. După cum am fost in
formați, de data aceasta se scontează 
pe participarea a aproximativ 75 spor
tivi de la: Steaua roșie Sibiu. Pro
gresul Cisnădie, Energia Sibiu. Tor
pedo. Voința Orașul Stalin, Carpați 
Ploești, Prahova Ploești, Poiana Cîm
pina, Caraimanul Bușteni, C.F.R. Pe
troșani, Viscova Lupeni, Constructo
rul Bicaz, Metalul Cluj, C.F.R. Cluj, 
Voința Cluj, ca și formațiile bucureș- 
tene CCA, Metalul M.I.G.. I.T.B., Vo
ința, Locomotiva I.C.F., C.F.R. Gri-

vița Roșie, Flamura roșie, Știin
ța, Recolta.

întâlnirea alpiniștilor va avea loc 
la cabana Plaiul Foii, iar traseele care 
vor fi escaladate se află în regiunea 
Călineț, Brîul Ciorînga Mare și Dia
na. Dintre acestea, enumerăm: tra
seul Lespezile Lirei (gradul 
peretele. vestic din Călineț 
V A), Hornul Adînc (gradul 
Hornul și Creasta Caprei 
IV A). După cum se vede sînt trasee 
de o dificultate destul de mare și 
credem că vor ridic.a în fața alpini
știlor noștri interesante probleme de 
escaladă.

tra- 
V B), 

(gradul 
IV A), 
(gradul

NOI INSTRUCTORI PENTRU 
ALPINISM

Așa cum am arătat mai sus, luni, 
la cabana Stihard de la Lacul Roșu, 
se inaugurează un curs de instructori 
pentru alpinism care are ca scop uni
ficarea metodelor de antrenament ca

D. MUNTEANU,
corespondent

COMUNICAT
AL F. R. HANDBAL

Biroul Federației romîne de hand 
bal comunică tuturor asociațiilor $i 
cluburilor sportive cu secții de 
handbal că transferarea sportivilor 
la această disciplină se va face 
între T5 Iulie ți 5 august a.c.

Toate; cererile de transferare, în
soțite de actele legale pentru toate 
categoriile de sportivi și echipe se 
vor depune în cacTruI acestui ter
men Ia Federația romînă de hand
bal.

II
ALERGĂRI DE TRAP

Astăzi d*upă amiază, la ora 16, hipo 
dromui de trap găzduiește o intere
santă reuniune.

Punctul de atracție e premiul Con 
stanța, în oare se întîlnesc caii frun
tași ai turfului Vijelioasa, Pogorîși și 
Succes dau un avans de 20 de metri 
lui Zăduf, Băltăreț, Vampir și Singu
rel și‘ cîte 40 de metri luj Olteț, Ticău 
și Luminiș.

Mînjii se întîlnesc în două alergări.
Conducătorii amatori concurează în 

premiul Mangalia, in această alergare iau 
parte: 1700 metil Crișama (Horia Că 
ciulescu), Baldachin (Bob Fridman), 
Hav«ra (Jeny Argcșanu), 1720 Orient II 
(Rozalii a Avram), 1740* Himera (FI 
Poppa), Simfonia II (P. Brebulescu), 
Ivona (Catița Ispas), Zdravăn (C. Neoc- 
șu), 1780 Pârjol (Sașa Georgescu).

ALERGĂRI DE GALOP
Mîine, duminică i.» iulie ora 15.30 

organizează pe hipodromul de galop 
o reuniune spectaculoasă.

se

Carnet ciclist
• Duminică dimineață se va des

fășura, în organizarea clubului sportiv 
Victoria, întrecerea ciclistă de fond 
dotată cu „Cupa Eliberării’’. I41 între
ceri vor lua parte cei ni t buni rutieri 
care se pregătesc p'j tru a XII a e-* 
ție a „Cursei Scînteii”. Fiecările se 
vor da ou începere de la ora 8.50 de 
la km 8, șoseaua București Alexandria. 
Principala cursă a zilei, rezervată aler
gătorilor avansați, va măsura 150 km.

e La 6 iulie s-a deschis la Km. Vîl
cea o tabără de vară pentru tinerii 
cicliști din școlile sportive de elevi din 
București și Timișoara, 
zile cei 20 elevi se vor 
supraveghere-; antrenorilor 
șl F. Wittman.

• Traidiționala oompetiție ciclihtă 
„Cupa Poștașului” a fost cîștiga.tă anul 
acesta de Ion Staricu. In întrecerea 
rezervată alergătorilor avansați primul 
loc a revenit ciclistului Ion Hora (Vic
toria), urmat de M. Sîrbu (Voința), 
E. Bărbulescu (Șc. sp U.C.F.S. Bucu
rești), N. Matei (Constructorul), V. Li- 
rltis (Progresul), Al. Zim (Progresul) 
etc.

Timp d»e 20 
pregăti sub 
E. Galgotzi

II
In alergarea de garduri pe distanță 

de 2400 metri se vor alinia următorii 
cai: Vrednic 71 kg. (Cîmpeanu), Petrică 
69 kg. (Toduță D.), Răsărit 68 kg. <La 
2.ăr Gh.), Granit 67 (Crincr ' L
Ji-amu 66 kg. (Spătar_i C.), Gib 56 kg. 
(Soare Gh.), Gemă 56 kg. (Toduț_. v .j

Alergarea principală a reuniunii o 
constituie premiul Leonora, în care 
pe distanța de 1700 metri se întîlnesc: 
Covasna, Leandru, Sineeir, So va ta 
Graur, Snop, Norocoasa, Glod.

Mînjii sînt aliniați la start în 3 aler
gări pe distanță de 1600 metri.

COTE MARI IN ULTIMELE REUNIUNI

Pariul 
de trap 
3.301 lei

Pariul 
de lei 
« supra 
L8. iulie

ordinea triplă di-n reuniunea 
de miercuri 15 iulie a plătit 
pentru 1’ leu.
austriac s-a ridicat la suma 

30.037, sumă care s-a reportat 
reuniunii de trap de sîmbătă

a.c. j

și crearea de instructori în centrele 
unde aceștia lipsesc. Tocmai de aceea 
federația de specialitate a invitat o 
serie de apliniști din localitățile cu 
o activitate mai puțin susținută.

Cei 27 elevi vor audia lecții de teo
ria educației fizice, probleme de biolo
gie. științele naturii, meteorologie, 
medicină sportivă, tehnica alpină și 
vor face și foarte multe exerciții prac
tice. Dintre lectorii care timp de 12 
zile, cît durează cursul, se vor îngriji 
de buna pregătire a viitorilor 
tori de alpinism, notăm pe 
sportului Emilian Cristea și 
dru Floricioiu, dr. Octavian 
ele.

La acest curs vor participa
din București, Orașul Stalin. Petro
șani, Bicaz. Tg. Mureș, Gheorghieni, 
Sibiu, Sinaia, Bușteni, Cîmpina, Plo- 
ești, C. Lung Moldovenesc, Turda, 
Cluj, Tohan, Oradea, Hunedoara.

instruc- 
maeștri 
Alexan- 
Popescu

alpiniști

fâ-onosport
La Moscova, Bacău, Baia Mare și 

în orașele unde au loc partidele din 
cadrul Cupei de Vară a R.P. Ungare, 
meciurile cuprinse în programul con
cursului Pronosport nr. 29 sînt aștep
tate cu mare interes.

Asupra întâlnirii din capitala Uniu
nii Sovietice nu este nevoie să mai 
insistăm. Meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și R. P. Romîne din cadrul 
preliminariilor turneului olimpic este 
principala manifestare fotbalistică eu
ropeană de mîine.

De la Bacău, antrenorul C. Teașcă 
ne-a declarat, intr-o convorbire telefo
nică: „Marele interes pentru meciul 
dintre Dinamo Bacău și S.K.V.O. Ros
tov este exprimat de cererile nume
roase de bilete. Vor asista la joc 
mtilți sportivi din localitățile înveci-

nate. Dinamo o făcut joi un antrena
ment la două porți. Va juca formația 
din prima repriză a partidei cu selec
ționata Bagdad, cu Sorin Avram inter 
stingă.

In legătură cu meciul C.S.M. Baia 
Mare—S.K.V.O. Lwow, antrenorul 
Woronkowski este de părere că: ...„Va 
fi tin joc frumos. După cite știu, oas
peții au lăsat o impresie admirabilă aiif 
la Iași cit și la Tg. Mureș. Fotbaliștii 
băimâreni s-au. mișcat destul de bine 
la antrenamentul de joi și am toafe 
motivele să sper că vor realiza un meci 
care să satisfacă pe miile de sportivi 
ditt Baia Mare".

După știrile primite de la Budapes
ta, dintre formațiile participante la 
penultima etapă a Cupei de Vară sîut 
considerate ca principale favorite, deci 
„soliste", echipele: Szegedi V.S.E. și 
Vaci Petofi.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO NOSPORT NR. 30 DIN 26 IULIE 1059

Reprezentativa Timișioara—S.K.V.O. Rostov (pronostic ia pauză) 
Reprezentativa Timișoara—S.K.V.O. Rostov (pronostic final) 
Sahtior Stalino—Dinamo Bacău (pronostic la pauză)
Sahtior Stalino—Dinamo Bacău (pronostic final)
Vojvodina Novi Sad—M.T.K.-C.E.C. (pronostic la pauză)
Vojvodina Novi Sad—.M.T.K.-C.E.C. (pronostic final)
Csepel Auto—Jăszberenyi Vasas (Cupa de Vară R.P.U.) 
Szoinoki M.A.V.—Szegedi V.S.E. (Cupa de Vară R.P.U.) 
Oroszlănyi Banyasz—Szailitok (Cupa de Vară R.P.U.) 
Kistext—Vaci Petofi (Cupa de Vară R.P.U.)
Budai Spartacus—Borsodi Bănyâsz (Cupa de Vară R.P.U.) 
Egyetertes—Salgotarjan K.S.E. (Cupa de Vară R.P.U.).

SE ACORDA SI LA CONCURSUL DE 
Ml INE PREMII

TELE CU „0“
PENTRU VARIAN- 

ȘI 9 REZULTATE

Așa cum s-a anunțat, și la 
cursul de mîine se acorda premii 
tru „0“ și 9 rezultate. Aveți deci 
zia să obțineți importante premii în 
bani sau bilete pentru odihnă pe lito
ral sau la munte. Pentru a obține a- 
cestea participați cu cît mai multe, va
riante la concursul Pronosport nr. 29 
din 19 iulie.

con- 
peri- 
oca-

PREMIILE CONCURSULUI PRONG-
EXPRES NR. 28

In urma trierii și omologării varian
telor depuse ia concursul Prpuoexpres

nr. 28 au fost stabilite următoarele 
premii:

Categoria
lei

Categoria
11.102 lei

Categoria
1.339 lei

Categoria
404 lei

Categoria
cîte 115 lei.

Se reportează 250.000 lei la 
gorîa I.

a

a

a

a

a

Il-a : 1

Iil-a :

IV-a :

premiu de 87.268

7

58

V-a: 288

premii

premii

premii

a

a

a

cile

cîte

cile

Vf-a: 1.012 premii a

cate-



Activitatea turistică din regiunea Cluj 
cunoaște o dezvoltare tot mai mare

Nici o comună fără înotători
Frumoasă e patria noastră I Crestele 

lainicilor munți învolburate de nori, 
nemărginitul albastru al mării, pla
iurile însorite, satele prinse în pripor 
ie deal și mănoasele cîmpii unde 
loldele bogate unduiesc în bătaia 
untului îți încîntă ochiul.

Locurile acestea te cheamă încă o 
lată și încă o dată—;iar chemarea lor 
ia găsit ecou în inimile ^ibitorilor 
ie tiiriSm care, în regiunea Cluj sînt 
lin'Ce în ce ma-i numeroși.

Nufnai în cele șapte tuni scurse pînă 
tehui d'in anul 1959 au fost organizate 
56 excursii, la care au participat a- 
oroape 3000 oameni ai muncii din ora- 
mi Cluj. Au fost vizitate punctele tu
ristice din jurul cabanelor Cheile 
[’urzii, Băișoara, Vlădeasa, Scărișoara 
>i numeroase alte locuri pitorești, 
printre care pădurea Făget, Cheile Ba- 
•litilui, Hoia, Stana, Cheile Paniceni, 
itc.

Mai trebuie amintit faptul că în 
dara acestor excursii și a serbărilor 
lîmpenești, turiștii clujeni au vizitat 
numeroase alte localități și puncte de 
Interes turistic, printre care Salina 
Ocna Dejului, Borșa, Rarăul, Lacul 
Bîlea, Vadul Crișuiui etc.

Iniîlnîrile sportivilor bucureșteni 
și clujeni la Chișinău

C8IIȘINAU 17 (prin telefon). — 
Miercuri seara, echipa feminină de 
baschet a Capitalei (tineret) precum 
-> selecționatele de baschet (masculin)

Motocicliștii de la Metalul M.I.G. 
concurează in R. P. Bulgaria
Ieri dimineață, a plecat la Kusse 

(R.P. Bulgaria) lotul de motocicliști 
al clubului sportiv Metalul M.I.G. 
Sportivii romîni vor participa la în
treceri de viteză pe circuit. Con
cursul se desfășoară duminică dimi
neață pe un traseu situat în centrul 
orașului. Din delegația sportivilor 
noștri fac parte C. Radovici, Gr. 
Bereny, St. lancovici, Barbu Predescu, 
H. Sitzler, Venera Vasilescu, Maria 
Iliescu, Pavel Gheorghiu, Gh. Dițescu,
T. Grigor eseu și antrenorul M. Sără- 
țeanu.

Întrecerile internaționale care se 
desfășoară în fiecare an în orașul 
Russe reunesc la start alergători de 
valoare din R. P. Bulgaria și din 
alte țări

Noi recorduri stabilite
MOSCOVA, (Ager,,rvs). — 1ASS 

transmite: La 13 iulie 1959 locote- 
nent-colonelul V. O. Smirnov a atins 
cu un avion „T.R.V." cu două motoa
re turboreactoare și avînd pe bord o 
gier.wte comercială de o tonă, în îl 
Urnea de 20.300 metri.

La 14 iulie 1959 maiorul V. S. Iliu- 
șin, inginer aeronautic, a atins o

In numele „înaltei ținute sportive"

]fitr-o noapte, -în orașul Riazzo din 
Sicilia a lost devastată vitrina unui 
■estaurant. Răufăcătorii și-au însușii 
'.pate., sticlele cu băuturi alcoolice afla
te iii vitrină. „Cine a îndrăznit să co- 
nită o asemenea iaptă în plin centrul 
rrașului ? -*- se întreba a două zi pa- 
'ronitl restaurantului. Pentru polițiști 
nisterul a fost repede rezolvat. Bețivii 
iu uitat în graba lor o „cupă" pe care 
:e putea citi: „Echipei F. C. Riazzo, 
reiitru înalta ținută sportivă șf morală 
irătată în decursul campionatului"...(!)

Campionul jocului brutal

Hochciștii canadieni sînt bine cunos- 
:uți pentru jocul brutal pe care-l prac- 
ică aproape fiecare dintre ei. Există 
otuși un „fruntaș" al bătăilor: I.ou 
"ontinato. In cariera sa el a suferit 
teci de fracturi, printre care cinci ale 
tuselor nasului, iar in diferite acciden- 
e i-au fost aplicate nu mai puțin de... 
152 copci pentru a „cirpi" pielea aces- 
ui înrăit jucător... Nu e vorbă că 
licl Fontinato n-a rămas vreodată da- 
cir... La rîndul său el are pe „conști- 
nfă" nenumărați jucători internați in 
■pital. Numai in sezonul trecut, Fon- 
inato a deținut recordul eliminărilor: 
•l a petrecut nu mai puțin de... 202, 
uimite pe banca... „vinovaților". Așa 
■e joacă hochei în Canada 1 Cei cape

Dacă am încerca să facem o sta
tistică a activității turistice a oameni
lor muncii din Cluj, am scoate în evi
dență cifre și fapte pozitive care do
vedesc pe deplin larga răspîndire pe 
care a luat-o această acțivitatg în 
anii din urmă. E suficient să arătăm 
că în regiune au participat la excursii 
peste 6000 de oameni ai muncii iubi
tori ai naturii, romîni și maghiari.

I.a.excursiile organizate în țară s-au 
adăugat și cele făcute peste hotare, 
pentru a cunoaște și alte țări. Astfel, 
clujenii au putut cunoaște diferite 
orașe și loca’-ități din Uniunea Sovie
tică, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R. Cehoslovacă. Numai în
U.R.S.S. au fost organizate 12 
excursii ; 27 att avut loc în R. P. 
Ungară și 5 în R.P. Bulgaria. In 
cursul lunilor iulie—septembrie peste 
200 oameni ai muncii din regiune vor 
participa la excursii peste hotare.

In munca de propagare a activității 
turistice. în rîndul maselor, agenția 
O.N.T. Carpați Cluj a folosit nu nu
mai afișele, ci și presa, radioul și con
ferințele. In perioada noiembrie 1958— 
aprilie 1959 au fost ținute 11 conferințe 
cu teme turistice.

AL. MOMETE 
corespondent

și de haltere ale orașului Cluj, au 
susținut primele întîlniri cu selecțio
natele orașului Chișinău.

La baschet, echipa noastră feminină 
stăpînită de o nejustificată emotivi- 

i late a pierdut meciul cu scorul de 
i 57—37. Baschetbalistele noastre au 

jucat slab în apărare, iar în atac 
ele au dat dovadă de multă inefica
citate. Echipa masculină a orașului 
Cluj, deși de asemenea învinsă (70-66), 
a realizat o partidă foarte bună în 
compania unei puternice selecționate 
locale. Ea a condus în cea mai mare 
parte a jocului, fiind întrecută foarte 
greu, abia în ultimele două minute 
de joc. O comportare bună au avut 
Albti, Sarosi și Viciu care au fost și 
jucătorii cei mai eficace ai echipei.

Selecționata de haltere a Clujului, 
întîlnind o valoroasă echipă locală 
care se pregătește pentru întrecerile 
apropiatei Spartachiade a popoarelor, 
a pierdut cu scorul de 6—1. Singura 
noastră victorie a fost obținută de 
Eros

de avioane sovietice
înălțime de 28.760 metri cu un avion 
„T—431“, cu un singur motor turbo
reactor. Materialele Comisiei Aviației 
Sportive a Aeroclubului Centrai al 
U.R.S.S. în legătură cu cele două 
zboruri au fost trimise Federației 
Aeronautice Internaționale (F. A. 1.) 
pentru omologarea lor ca recorduri 
mondiale 

i-au văzut pe canadieni la, campiona
tele mondiale de la Praga s-au con
vins de jocul brutal pe care l-au prac
ticat. Fontinato este imul din „frun
tașii" bătăilor și scandalurilor, dar ca 
cl si rit încă o droaie...

Intre box și fotbal american

7<. Bart este un cunoscut boxer pro
fesionist din S.U.A. Suferind numeroa
se accidente — el a abandonat boxul 
projesioiiist. Dar ce să facă ? Avea 
forță, calități fizice. Cineva l-a sfătuit 
să se apuce de fotbal... american. Zis 
și făcut. S-a înscris imediat intr-un 
club și după două-trei antrenamente a 
susținut primul meci... Debutul a fost 
trist pentru Bart, soldîndu-se cu o frac
tură la maxilar t

Vorba proverbului „din lac... în 
puț I"

„Mucuri" de țigări valorificate

Dl. Bernabeau — proprietarul sta
dionului cu același nume din Madrid 
nu este un prost om de afaceri... Vor
ba . capitalistului: un bun negustor 
scoate aur și din... noroi". Numai că 
dl. Bernabeau scoate bani din... mucu
rile de țigări, pe care spectatorii le a- 
runcă, in timpul meciurilor pe tribu
nele tȘtqdionului. Conform unui con
tract dl. Bernabeau s-a angajat să 
predea unei fabrici. de țigarete toate

Ziarul „Sovietski Sport", publică 
sub titlul „întreaga Polonie învață 
să înoate" date în legătură cu popu
laritatea mereu crescîndă a acestui 
frumos și util sport. Conform pla

Voleiul nu lipsește din programul marilor competiții de masă orga
nizate in R. P. Polonă. In fotografie, un aspect de la întrecerile din cadrul 

Spartachiadei.
nului — scrie ziarul — Uniunea de 
cultură fizică și sport din R.P. Po
lonă are în vedere ca în următorii 
șase ani să nu rămînă nici o comu
nă, cu peste 5000 locuitori fără ba-

Turneul viitorilor mari maeștri
Numeroa-se sînt competițiile șahiste 

internaționale. In momentul -de față 
Federația internațională (F.l.D.E.) or
ganizează șase diferite campionate ale 
lumii.

Un mare interes stîrnesc campio
natele mondiale ale juniorilor care a- 
dună la start cei mai talentați tineri 
șahiști din lume. La ele pot participa 
jucători care la data începerii tur
neului nu au împlinit 20 de ani.

Primul campionat mondial de ju
niori a avut Ioc la Birmingham, în 
1951. Victoria a revenit șahistului iu
goslav Borislav Ivkov, care la scurt 
timp după aceasta a devenit mare 
maestru.

In 1953, la Copenhaga, s-a desfășu
rat ediția a doua a competiției cîști- 
gată de argentinianul Oscar Panno. 
Și acest șahist a devenit mare maes
tru internațional, concurînd apoi la 
turneul candidaților de la Amster
dam.

Doi ani mai tîrziu, la Antwerpen, 
la turneul juniorilor este prezent- și 
șahistul sovietic Boris Spasski, care 
cîștigă titlul de campion al lumii. 
De la Antwerpen, Spasski pleacă la 
Goteborg, unde se califică în turneul 
candidaților și obține titlul de mare 
maestru.

resturile ac țigări rămase pe stadion, 
contra unei sume destul de frumoase... 
8500 franci elvețieni pe an. Deh, o 
afacere in care dl. Bernabeau nu pier
de nimic. In schimb, spectatorii spa
nioli vor avea „satisfacția" să-și... re- 
fumeze țigările, și o dată cu aceasta 
să facă up schimb de... microbi pe 
plan social, favorizind astfel răspindi- 
rea bolilor, a epidemiilor.

Ce-i pasă însă lui senor Bernabeau 
ciad este vorba de bani...

„Cel mai bogat om dfci America?"

Ați crede că este cunoscutul bancher 
Rockfeller sau Morgan. Dar, judecind 
după fotografiile publicate în ultima 
vreme în presa americană, cei mai 
multi bani pare să-i aibă... baschetba
listul. Willy Rath. O revistă de sport a 
socotit că, Rath a cumpărat intr-un 
singur an 36 limuzine de lux, 11 vile, 
3 avioane de sport, 6 iachturi, 4 ca
țere, 50 de costume elegante, 14 ma
șini de bărbierit de diferite tipuri, 4 
clini de vinătoare.

Interesant de remarcat că in reali
tate, Rath nu cumpărase nimic din a- 
ceastă impresionantă listă, deoarece nu 
i-ar fi ajuns banii nici măcar pentru... ( 
un dine / Toate „achizițiile" lui nu 
reprezintă nimic altceva decît o re
clamă întreprinsă de afaceriști, in care 
aceștia au folosit numele cunoscutu
lui sportiv.*

zin de înot. Astfel, în toate aceste 
localități înotul va fi ușor învățat 
de tineri și vîrstnici.

Un exemplu minunat al dezvoltării 
sportului la sate în R.P. Polonă ni-1 
oferă voleiul. Cu cîțiva ani în urmă

existau cîteva sute de echipe sătești 
de volei. Din inițiativa organelor 
sportive locale, s-au creat prin mun
că voluntară peste două mii de te
renuri de volei, iar din resurse lo

in sfîrșit, cea de a IV-a ediție, dis
putată în 1957 la Toronto, a aduș vic
toria șahistului american Wiliam Lom
bardi. astăzi maestru internațional.

In felul acesta, din cei patru cam
pioni mondiali de juniori trei au de
venit mari maeștri, lată de ce compe
tiția este pe drept supranumită „tur
neul viitorilor mari maeștri". Să no
tăm că la ea au participat o serie 

Printre cișiigătorii campionatului mondial de șah al juniorilor s-a 
numărat și Boris Spasski, devenit apoi mare maestru internațional. Iată!

susținind. un simultan la Palatul Pionierilor din București.
de juniori deveniți apoi șahiști re- 
putati ca Olafsson, Larssen, Portisch 
și mulți alții.

★
Ieri în oraștd elvețian Miinchenstein, 

a avut loc deschiderea oficială a ce
lei de a V-a ediții a campionatului 
mondial pentru juniori. După semi
finale, se va desfășura la Basel tur
neul final. .Organizatorii au primit în
scrieri din ' 25 dc țări.

Printre participanți se numără ti
neri șahiști care au și obținut fru-

JiiLizorii noștri 
au plecat în

Joi după-amiaza, lotul reprezenta
tiv de juniori la lupte clasice a părăsit 
Capitala plecînd la Sofia, unde va 
susține azi și mîine o întîlnire prie
tenească cu echipa de juniori a R.P. 
Bulgaria.

Reprezentativa noastră este forma
tă din: C. Nistor și O. Alexin la ca
tegoria 52ifeg, S. Popescu ca teg. 57 
kg., P. David categ. 62 kg., M. Bo- 
’ cin categ. 67 kg., Virgil Stoian ca
teg. 73 kg., I. Popescu categ. 79 kg-, 

cale s-a cumpărat echipamentul ne
cesar. Azi, în R.P. Polonă există 
2218 echipe de volei în mediul rural.

Sportul școlar în R. D. Germană
In planul de învățămînt din șco

lile din RJD. Gșrmană sînt incluse 
trei ore de sport pe săptămînă.

Cele 3.000 de secții pentru co-’ 
pii ale asociațiilor sportive cuprind 
nu mai puțin de 215.000 sportivi șco
lari. De asemenea, în aproximativ 
2000 de școli medii numărul elevilor 
care fac parte din colectivele spor
tive școlare se ridică la 125.000.

Pentru elevii și studenții din R.D. 
Germană, organizarea celui de al 
Ill-lea Festival german de gimnasti
că și sport care va avea loc între 13 
și 16 august la Leipzig va constitui 
un eveniment important. Elevii si 
studenții își vor arăta cu acest pri
lej măiestria în serbări sportive de 
mase, evoluînd în reprize de gim
nastică pe marele Stadion Ce’< 
trai din Leipzig, vor participa la în
treceri de atletism, volei, baschet, 
natație, box, lupte etc.

Zeci de mii de tineri, elevi de pe 
tot cuprinsul R.D. Germane își vor 
da loc de întîlnire în zilele Festiva
lului german de la Leipzig. Cu acest 
prilej ei se vor întîlni cu tineri ve- 
niți din Germania Occidentală, ma- 
nifestîndu-și împreună dorința creă
rii unui stat german unitar, demo
crat și iubitor de pace — năzuință 
a întregului popor german.

moașe succese. Astfel, sovieticul A- 
lexandr Tomson, a cîștigat campio
natul de juniori al U.R.S.S. de- 
monstrînd un joc combinativ, strălu
citor. Cehoslovacul Vlasti-mil Uort, în 
vîrstă de 15 ani, s-a clasat pe locu
rile 2—4 în campionatul Cehoslovaciei 
fiind întrecut doar de marele maestru 
Ludek Pachman. Foarte energic joacă 
juniorul bulgar Iosif Stefanov. Un re

marcabil talent demonstrează tînărul 
șahist iugoslav Bruno Parma.

Pînă vineri nu se cunoștea încă nu
mele reprezentantului S.U.A. Cu toate 
că tînărul mare maestru Robert Fis
her a rămas în Europa după turneul 
de la Zurich, și ar fi avut mari șanse 
să devină campion mondial de juni
ori, el a declarat că preferă să se 
pregătească pentru marele turneu al 
candidaților.

întrecerea tinerilor șahiști va dura 
pînă la 8 august.

de la lupte clasice 
R. P. Bulgaria

N. Pavel categ. 87 kg. și G. Mezinca 
categoria grea.

Intîlqirea la lupte libere care ur
ma să aibă loc la Galați și Brăila 
concomitent cu cea de clasice, a 
fost amînată — la cererea forului 
bulgar — pentru datele de 26, 27 și 
28 iulie.



Criteriul european de tenis de masă la juniori

Ia cale monstruosul proces intentat lui 
_____ . , de luptă, mă aflam ia un concurs în 

t R. D. Germană. Acolo, la fel ca în tnai toate țările de pe glob, rușinoasa 
/ înscenare a autorităților grecești a trezit indignarea maselor largi, care
1 văd în Manolis Glezos un adevărat erou al poporului grec. Și cum să 
Z nu fii cuprins de indignare cînd auzi că un om al cărui principal țel în 
S viață a fost întodeaima libertatea și fericirea poporului său este tîrît
2 astăzi pe banca acuzaților ?
\ Cît de netemeinice sînt acuzațiile aduse eroului poporului grec, Ma- 
| nolis Glezos, și tovarășilor lui de luptă s-a văzut din dezbaterile de pînă 
J acum ale monstruosului proces de la Atena. Cercurile reacționare care 
£ conduc direct sau indirect justiția greacă se zbat, se afundă tot mai 
Z mult în mocirla infamiei, urmărind să-și atingă cu orice preț ținta, 
\ aceea de a răpi libertatea și chiar viața celui care prin lupta sa, prin 
( curajul și dragostea față de patrie și-a cucerit simpatia și prețuirea 
\ întregii lumi. Dar acest lucru nu trebuie să se întîmple. Manolis Glezos 
( și ceilalți patrioți care se află astăzi pe banca acuzării la Atena trebuie 
S să trăiască. O dorește poporul grec, o dorește o lume întreagă, alături 
( de care îmi ridic și eu glasul, cerînd încetarea procesului și eliberarea 
/ lui Manolis Glezos și a celorlalți luptători greci.
I Libertate lui Manolis Glezos 1

In momentul în care se punea 
Manolis Glezos și tovarășilor lui

VASILE PINCIU
maestru al sportului la călărie

IN DRUM SPRE VIENA...
— Delegația tineretului romin la cel de al VII-lea
Festival a plecat joi

...Despicind apele Dunării albastre, 
vapoarele poartă spre Viena, spre 

orașul care a cîntai în melodii mi
nunate bătrînul fluviu, delegația Re
publicii Populare Rornine care va par
ticipa la cel de al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie. Cintece ve
sele răsună pe punți. Pe maluri flu
tură batiste, se aud urări de drum 
bun. Oamenii salută și petrec pe solii 
tineretului romin care, in capitala 
Austriei, alături de ceilalți partici
panți își vor uni glasurile intr-un imn 
minunat închinat păcii, prieteniei. în
țelegerii.

In delegația de 350 de persoane 
a țării noastre se află o formație de 
muzică populară, un ansamblu de 
dansuri, precum și numeroși artiști. 
Spre Viena călătoresc și tineri spor
tivi care vor participa la tradiționa
lele competiții, nelipsite din progra
mul Festivalului. Reprezentanții noș
tri vor lua parte la întrecerile prie
tenești de handbal, volei, atletism, 
tenis de masă etc.

Competițiile sportive din cadrul 
marii sărbători a tineretului lumii se 
anunță deosebit de interesante. Pînă 
acum, peste 1200 de tineri și tinere

capitala Austriei —
34 de țări și-au exprimat do-

spre
din 
rința de a lua parte la întreceri. La 
startul probelor de atletism vor fi 
prezenți 300 de sportivi din 18 țări, 
16 echipe participă la turneul de bas
chet, la competițiile de înot se vor 
întrece tineri din 11 țări printre care 
Australia, R.P. Ungară, Franța. Peste 
200 de fotbaliști din Argentina, Nor
vegia, Belgia, Maroc, Italia, R. F. 
Germană, Iugoslavia și alte țări își 
vor disputa intiietatea. Pentru prima 
dată în istoria acestor întreceri va 
avea loc și o competiție de șah. 
nerăbdare este așteptată sosirea 
rilor maeștri internaționali Mark 
manor/ (U.R.S.S.) și Miroslav FiUp 
(R. Cehoslovacă). Firește, ei nu vor 
lua parte la turneu dar vor ține lecții 

" i să contribuie la 
tinerilor șahiști

Ca 
ma- 
Tai-

și simultane menite 
ridicarea măiestriei 
participant i.

Sportivii vor locui 
Sud-Kamping-Platz. Aici a fost ame
najată o tabără de corturi cu o ca
pacitate de peste 1000 locuri. Mai 
sînt puține zile și pitoreasca tabără 
va răsuria de cintecele și veselia ti
nerilor din întreaga liune veniți la 
marea sărbătoare a păcii și a prie
teniei.

in satul turistic

Reprezentativa feminină a R. P. Romine 
a obținut din nou locul I

La băieți, victoria a revenit formației R. P. Ungare, 
care a întrecut la* limită (5-4) echipa țării noastre

CONSTANȚA 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). „Sala sporturilor" 
din localitate a găzduit joi primele 
întreceri din cadrul Criteriului, euro
pean de tenis de masă pentru juniori. 
In această zi, de dimineață și pînă 
seara tîrziu s-au desfășurat întîlnirile 
pe echipe. In cadrul acestor întreceri 
reprezentativa feminină de juniori a 
țării noastre, (compusă din Mariana 
Barasch și Elena Răduică) a reușit 
frumoasa performanță de a cuceri 
locul I, reeditînd astfel succesul de 
anul trecut de la Falkenberg, din Su
edia. In finală, formația noastră a 
dispus categoric, cu scorul de 3-0, de 
echipa R.P. Ungare, lăsînd o deose
bită impresie, prin calitatea jocului 
prestat de Mariana Barasch și pu
terea de luptă demonstrată de Elena 
Răduică. In schimb, juniorii romîni 
deși pînă în finală și-au dominat net 
adversarii, în partida decisivă, susți
nută în compania reprezentativei R.P. 
Ungare, au pierdut la limită (4-5), 
neputînd astfel să-și mențină titlul 
cucerit anul trecut tot la Falkenberg. 
Cu toate acestea, nu putem să nu re
marcăm comportarea foarte bună a 
talentatului Radu F 
de-a lungul întregii zile 
nu a pierdut decît un 
lată, de altfel, cum au 
două turnee.
MARIANA BARASCH A 
TORUL DETERMINANT

NOASTRE IN COMPETIȚIA 
FEMININA

In primul tur al întrecerilor echi- 
feminine, R.F. Germană a între- 

\ iar R.P.
Austria cu 3-2,

Barasch a evoluat la valoarea ei 
normală și a cîștigat cu ușurință. Ră- 
duică — mai puțin familiarizată cu 
competițiile internaționale, s-a pre
zentat însă mai slab, greșind mingi 
ușoare. R.P. Ungară—R.D. Germană

RADU NEGULESCU

RIEI

Negulescu, care 
de concurs 
singur set. 
decurs cele

FOST FAC- 
AL VICTO-

pelor 
cut R.P. Bulgaria cu 3-0, 
Ungară a depășit 
după o luptă foarte echilibrată . (Fri- 
senhahn—Wanek 2-0, Halmos—Haus- 
leitner 1-2, Frisenhahn, Halmos — 
WaneJ:, Hausleitner 0-2, Halmos — 
Wanek 2-0, Frisenhahn— Hausleitner 
2-1). SEMIFINALELE, desfășurate 
după-amiază concomitent cu cele mas
culine, au dat următoarele rezultate: 
R.P. Romînă—R.F. Germană 3-1 (Ma
riana Barasch—Rita Gordes 2-0, Ele
na Răduică—Ursei Ehebrecht 0-2, Ba
rasch, Răduică — Gordes. Ehebrecht 
2-0, Mariana Barasch—Ursei Ehebre
cht 2-0). Jucătoarea noastră Mariana

Campionatele mondiale de scrimă
cu bine primele două tururi și să ajun
gă în sferturile de finale, fiecare fiind 
cap de serie.

Dar șirul surprizelor nu este încă 
terminat... Astfel, în sferturi de fi
nale, Olga Orban și Eugenia Tărăn- 
goiu pierd de puțin, tocmai în asal- 
turile-cheie : prima la Kallmarczyk 
(R.P. Polonă) și Hohle (R.F. Germa
nă), cea de a doua la luhasz (R.P. 
Ungară).

In semifinale rămînem ou două con
curente, Ecaterina Orb-Lazăr și Maria 
Vicol. Prima pe linia unei comportări 
constant valoroase a reușit să facă 
față cu mult succes în majoritatea 
asalturilor susținute, calificîndu-se în 
turneul final împreună cu Gorohova 
(U.R.S.S.), Mess și Schmidt (R. F. 
Germană). Maria Vicol a evoluat în 
concurs cu destul curaj, dovedind o 
formă mult îmbunătățită față de tre
cut. Este însă nevoită să participe, 
împreună cu Colombetti și luhasz — 
la un baraj menit să desemneze cele 
două concurente care, alături de so
vieticele Petrenko și Efimova, vor fi 
prezente la ultima eȚapă a luptei 
pentru cîștigarea titlului de campioa
nă. La început calmă și bine inspi
rată, Vicol cîștigă de o manieră ca
tegorică în fața maghiarei luhasz 
(4-1). In meciul următor — cu Co-

lombetti — ea are inițiativa și con
duce la un moment dat cu 3-0. Dar, 
oboseala o face să nu mai mențină 
același ritm de luptă, astfel că este 
egalată și apoi întrecută la limită 
(3-4).
Finalele au fost dominate de trăgătoa

rele sovietice, care au și reușit să 
ocupe primele trei locuri. Configurația 
clasamentului în această probă: I. 
Efimova (U.R.S.S.) 6 v.; 2. Gorohova 
(U.R.S.S.) 5 v.; 3. Petrenko (U.R.S.S.) 
4 v.; 4. Colombetti (Italia) 4 v.; 5. 
luhasz (R.P.U.) 3 v.; 6. Schmidt
(R.F.G.) 2 v.; 7. Mess (R.F.G.) 2 v.; 
8. Ecaterina Orb Lazăr (R.P.R.) 1 v.

Iată și câteva rezultate din cadrul 
probei pe echipe de floretă băieți: 
Franța — R.P. Polonă 10—6; U.R.S.S. 
— R. Cehoslovacă 15—1; R.P. Un
gară — Anglia 10—6; R.F.G. — Ita
lia 9—7; Franța — Anglia 13—3; 
R.P. Ungară — R.P. Polonă 9—7.

★
întrecerile pe echipe la floretă bă

ieți vor continua astăzi dimineață. 
După amiază vor începe și asalturile 
din cadrul 
(echipe), a 
mîine.

probei de 
cărei finală

floretă fete 
se va disputa

ELENA MATEESCU

3-2 (Frisenhahn—Kreuse 2-1, Halmos 
—Bannach 0-2, Frisenhahn, Halmos— 
Kreuse, Bannach 2-0, Frisenhahn — 
Bannach 1-2, Halmos—Kreuse 2-0). 
S-au detașat ca valoare Frisenhahn 
și Bannach. Din nou jucătoarele ma
ghiare au trebuit să depună toate e- 
forturile pentru a cîștiga la limită în 
fața unor adversare egale.

FINALA s-a desfășurat aproape de 
miezul nopții, din cauza prelungirii 
întîlnirii decisive masculine și ante
rior, a semifinalei feminine R.P.U.— 
R.D.G. Ea nu a ținut însă decît a- 
proximativ o jumătate de eră, la capă
tul căreia s-a înregistrat rezultatul: 
R. P. ROMINA— R.P. UNGARA 3-0 
(Elena Răduică— lulia Frisenhahn 2-1 
(—17,19,19), Mariana Barasch — lu- 
dith Halmos 2-0 (18, 8), Barasch, Ră
duică—Frisenhahn, Halmos 2-0 (18, 
14). Victorie pe deplin meritată care 
ilustrează real diferența dintre cele 
două finaliste. Reprezentantele noas
tre merită felicitări pentru jocul pres
tat. Mariana Barasch, care nu a pier
dut nici un set în tot turneul, a ară
tat aceeași bună pregătire, apărînd ou 
promptitudine puternicele lovituri tri
mise de pe dreapta de Halmos și ata- 
cînd în general decisiv. O surpriză 
plăcută a constituit-o tînăra și mai 
puțin experimentata Elena Răduică, 
prin victoria ei asupra talentatei Iu- 
iia Frisenhahn.
NEGULESCU A C1STIGAT TOATE 
ÎNTÎLNIRILE, DAR RETTY SI MO
TANCEA, PIERZ1ND PUNCTE PRE
ȚIOASE, AU RATAT VICTORIA

Cele dintîi întreceri ale turneului 
masculin aproape că n-au avut isto
ric, încheindu-se cu scoruri clare : 
R.F. Germană—R.P. Polonă 5-0, R.P. 
Ungară—R.D. Germană 5-0, Austria 
— R.P. Bulgaria 5-2 (subliniem com
portarea bună a bulgarului Kirin care 
a învins pe Schiiller și Doppelreiter, 
fiind întrecut greu de Zezula). Nici 
SEMIFINALELE n-au fost echilibra
te, după cum o arată și rezultatele: 
R. P. Romînă—R. F. Germană 5-0 
(Retty—Bernutz 2-0, Motancea—Russ 
2-0, Negulescu—Ness 2-1, Retty — 
Russ 2-0, Negulescu—Bernutz 2-0) și 
R.P. Ungară—Austria 5-1 (Jancso— 
Doppelreiter 2-0, Biro—Zezula 2-0, 
Rozsas—Schiiller 2-0, Jancso—Zezula 
0-2, Rozsas—Doppelreitei; 2-0, Biro— 
Schiiller 2-0).

Diametral opusă față de întîlnirile 
anterioare, FINALA R, P. Ungară— 
R.P. Romînă a fost deosebit de dis
putată și s-a soldat cu victoria neaș-

sco-
0-2
2-0

19),

teptată a juniorilor maghiari cu 
rul de 5-4 : Biro—Negulescu
(—19, —16), Rozsas—Motancea 
(14, 13), Jancso—Retty 2-0 (13, 
Rozsas—Negulescu 0,2 (—14, —12) 
Biro—Retty 1-2 (—17, 15,-15), lancso
— Motancea 2-0 (9, 12), .Rozsas—Re
tty 2-1 (14, —17, 18—16), Jancso— 
Negulescu 0-2 (—16, —14), Biro—Mo
tancea 2-0 (11, 13). învingătorii au 
prezentat o echipă omogenă avînd 
cel mai bun component în Jancso, un 
jucător complet, 
prezentat bine 
(folosește paleta 
spectaculos prin 
batică. De la noi a corespuns în a- 
ceastă partidă hotărîtoare doar Radu 
Negulescu, care de altfel a demon
strat în timpul întregului turneu ex
celentele sale calități bazate pe un 
joc tehnic, în mișcare, ofensiv. Este 
regretabil că eforturile sale nu au 
fost susținute de colegii săi de echi
pă. Mihai Motancea nu s-a regăsit mai 
tot timpul, ratînd numeroase mingi, 
iar Adalbert Retty, de la care ne-am 
fi așteptat la mai mult, a adoptat 
deseori o concepție de joc greșită, 
strict defensivă, care i-a atras insuc
cesele. De pildă, cu Jancso n-a avut 
nici un pic de inițiativă, rămînînd per
manent în apărare. In setul II, pier
dut de altfel la Biro, a așteptat ca a- 
cesta să facă greșeala și... a pierdut. 
In fine, în fața lui Rozsas, fiind ceva 
mai activ, Retty a ajuns să conduc; 
în ultimul set cu 15-10, dar fără nici 
o explicație s-a dezorientat în ac
țiuni și astfel a putut fi egalat la 
151 In continuare, a mai avut con
ducerea cu 16—15, dar, în schimburile 
de „țăcăneală” care au urmat, a tri
mis în fileu două mingi ușoare: 
16—17! La acest scor, sub presiunea 
timpului (se anunțase încă un minut), 
Retty a încercat (prea tîrziut) să 
tragă, s-a grăbit și a trimis mingea 
mult afară. Rezultatul? 16—18, meci 
decisiv pierdut, care s-a răsfrînt a- 
supra scorului final.

Vineri dimineață au început întrece
rile individuale din cadrul Criteriului.

Iată cîteva rezultate mai importante: 
simplu fete tur I : Aurelia Radu 
(R.P.R.) — Kojunarova (R.P.B.) 2-1, 
Popova (R.P.B.) — Erna Max (R.P.R.) 
2-1, Jako (R.P.R.) — Mariana Jan- 
drescu (R.P.R.) 2-0, Gordes (R.F.G.)
— Eleonora Mihalca (R.P.R.) 2-1.
Simplu băieți tur II: Faliazi (R.P.U,'
— Russ (R.F.G.) 2-1, Iosif Cova
(R.P.R.) — Hesse (R.D.G.) 2-1. Rettv 
(R.P.R.) — Domicz (R.P.P.) 2-0, Ave
rin (U.R.S.S.) — Bermutz (R.F.G.) 
2-0, Motancea (R.P.R.) — Kirin
(R.P.B.) 2-0, Rozsas (R.P.U.) — Les- 
koviez (R.D.G.) 2-0, Jancso (R.P.U.)
— Przeslakowsky (R.P.P.) 2-0, Negu
lescu — Bătrînescu 2-0. Dublu fete 
tur II : Bannach, Kreuse (R.D.G.) — 
Răduică (R.P.R.), Grigassy (R.P.U.) 
2-0. Dublu mixt tur II : Barasch, Ne
gulescu — Bannach, Leskowicz 
(R.D.G.) 2-0, Haîmos, Rozsas (R.P.U.) 

•— Gordes, Bermutz (R.F.G.) 2-0, Gri- 
gassy, Biro (R.P.U.) — Ramanas- 
kaite,’ Averin (U.R.S.S.) 2-1.

întrecerile continuă sîmbătă toată 
ziua și duminică după-amiază începînd 
de la ora 18 cînd vor avea loc semi
finalele la simplu băieți și în continua
re toate cele cinci finale.

C. COMARN1SCHI

De asemenea, s-au 
„stîngaciul" Rozsas 

cu soft) și Biro, 
apărarea sa... acro-

Azi și miine, la Tatabanyia

Meciul atletic triunghiular 
de juniori:

R.P.IL—R.P.R.—R.P.B.

BUDAPESTA, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). — 
Miercuri noapte, foarte mulți dintre 
spectatorii prezenți în Sala sporturilor 
nu și-au părăsit locurile, urmărind în 
continuare lupta epuizantă dintre 
Midler (U.R.S.S.), lay (Anglia) și 
Netter (Franța) din cadrul barajului 
pentru desemnarea campionului mon
dial la floretă băieți. Titlul a re
venit în cele din urmă Iui lay. Tre
buie relevat faptul că în această pro
bă floretiștii sovietici au jucat un rol 
de frunte în întrecerile finale. O deo
sebită impresie a lăsat Sfeșnikov. In
tr-adevăr, valorosul trăgător sovietic, 
pe care iubitorii scrimei din țara 
noastră au avut prilejul să-l urmă
rească în primăvară în sala Floreasca, 
s-a făcut remarcat printr-o extraordi
nară putere de luptă, printr-o vitali
tate rar întîlnită. Memorabilă a fost, 
mai ales, partida sa din turneul final 
cu francezul Netter. Floretistu! sovie
tic, avînd inițiativa, a condus la un 
moment dat cu 4—2 și a pierdut foar
te greu cu 4—5. Clasamentul final al 
probei: 1. lat) (Anglia) 5 v (după 
baraj); 2. Netter (Franța) 5 v; 3. 
M:dler (U.R.S.S.) 5 v! 4. Idanovici 
(U.R.S.S.) 4 v; 5. Sitikin (U.R.S.S.) 
3 v: 6. Sfeșnikov (U.R.S.S.) 3 v; 7. 
Benjamini (Italia) 2 v; 8. Brecht 
(R.F.G.) 1 v.

Joi, în cea de a treia zi a campio- 44 44444444.4444444444444444; 
natelor, au intrat în concurs si fiore-T 
listele. Și aici surprizele au abun-T ■ MĂRȘĂLUITORUL SOVIETIC 
dat. Astfel, în primul tur au fost eli-IAnatoli Egorov a stabilit două noi re- 
minate: Rejtd (R.P.U.), clasată pe lo-Tcor^ur' a'e U.R.S.S., care depășesc 
cui III ia „mondialele” de anul tre-î‘n același timp recordurile mondiale 
cut. Sheen (Anglia) campioană olim-f existente. In două ore Egorov, a par- 
pică. și Prttdțkova (U.R.S.S.), cîști-4c?rs 26,429 km. Vechiul record mon- 
gătoarea ultimei ediții a CriteriuluiȚera deținut de australianul Ols- 
mondial al tineretului de la Paris. InȚson cu 26,066 km. In proba de 30 km 
turn’ al doilea au mai fost eliminate-»mărșăluitorul sovietic a reaiizat tun- 
alte concurente valoroase: Garilhe și T Pu' de 2 h 17:16,8. superior cu aproa- 
Delbarre (Franța), Lachmann (Dane-4-Pe 2 minute vec i ului record stafuiit 
marca) și Zabelina (U.R.S.S.). Con-f^e mărșăluitorul sovietic Bediakcv. 
firmînd forma bună în care se găsesc,!
floretistele noastre au reușit prin O/gal ■ F^ALA „yuPiiI DAMS” (zo- 

vr , r* ' ■ T- 1 Ina europeana) dint-e echipele de te-Orban. Marta Vicol, Eugenia Taran-±nis a,e și Spaniei va desfă.
goiu și Ecaterina Orb-Lazăr să treacăTșura între 24 și 26 iulie. Echipa învin-

gătoare se va întîlni cu formația cîș- 
tigătoare a zonei americane.

a PENTRU PRIMA OARA în is
toria Turului Franței, o etapă — cea 
de joi, Annecy—Chalan sur Saone — 
a fost cîștigată de un ciclist englez. 
Numele lui e Robinson și prin eva
darea lui, care i-a adus un avans de 
peste 20 minute asupra plutonului, el 
s-a ridicat din locurile codașe ale 
clasamentului pe locul 17 Cei 202 km

»»44*4» 444444 4444444444.

ai etapei au fost parcurși de Robin
son în 5 h 52’21”. Ordinea locurilor 
în partea de sus a clasamentului ge
neral a rămas neschimbată: Baha- 
montes conduce urmat la 5’40" de 
Anglade, la 8’56” de Mahe, la 10’14” 
de Anquetil și la 11’16” de Baldrai.

■ CUNOSCUTII SPORTIVI SO 
V1ETICI Larisa Latînina și Iurii Titov 
și-au terminat cu succes ultimele e- 
xamene ale Institutului de cultură fi
zică și sport din Kiev. Printre spor
tivii care au terminat cursurile prin 
corespondență, calificative excelente 
au primit și antrenorul de stat pen
tru haltere Kutenko și canotorul Iem- 
ciuk.

Azi și mîine se va disputa la Ta- 
tabanyia, în R.P. Ungară, tradițio
nala întîlnire triunghiulară de atle
tism între selecționatele de juniori 
și junioare ale R.P. Ungare, R.P. Ro- 
mîne și R.P. Bulgaria. Această fru
moasă întrecere sportivă a constituit 
la fiecare ediție a sa un bun prilej 
de afirmare a unor elemente valoroa
se care, apoi, au devenit atleți sau 
atlete de frunte ale țărilor respective.

In vederea acestei întîlniri, repre
zentativa țării noastre s-a deplasat 
la Tatabanyia avînd în componența 
ei o serie de sportivi cunoscuți cum 
sînt: Stamatescu, Kineses, Ducu, Ma
rinescu, Catană, Axente la băieți șt 
Rodica Voroneanu, Olimpia Cataramă 
la fete.
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