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Oameni ai muncii! Masurile adoptate de recenta 
plenarii a C.C. al P.M.R. cu privire la noua ridicare 
a nioelului de trai al poporului sînt rodul muncii noas
tre eroice pentru construirea socialismului. Înainte pe 
drumul dezvoltării economiei naționale și al creșterii 
bunăstării poporului muncitor !

Munciți cu avînt pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor puse de plenară! Luptați pentru sporirea 
continuă a productivității muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității produselor ! Introduceți 
pe scară largă și folosiți tehnica avansată!

Frumoase întreceri sportive de mase 
organizate in cinstea zilei de 23 August

Recent, în comuna Strejnic din apropierea Ploeștiului a avid loc o 
frumoasă „Duminică sportivă", care s-a desfășurat în cadrul acțiunilor 
sportive de mase organizate in cinstea zilei de 23 August. In fotografia 
noastră se poate vedea o fază de la jocul 

colta Tg. Nou și Rapid reg.
Pe întreg cuprinsul țării, alături 

de ceilalți oameni ai muncii de la 
orașe și sate, sportivii întîmpină cu 
însuflețire cea de a XV-a aniversare 
a zilei de 23 August, cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
nostru. In toate regiutiile țării, orga
nele U.C.F.S. și-au propus — 
cinstea zilei de 23 August să 
zeze o serie de competiții și 
sportive, menite să întărească 
mult baza de mase a mișcării 
sportive.

In ce privește competițiile de mase, 
sWate în evidentă faptul <;ă în 

c :a zilei de 23 August în toate 
regiunile țării se vor organiza între
ceri sportive cu caracter popular. O 
inițiativă demnă de urmat este aceea 
a consiliului regional U.C.F.S. Timi
șoara, care și-a propus să organizeze 
o „lună a competițiilor sportive de 
mase". In cadrul acestei acțiuni, în 
toate raioanele regiunii, vor avea loc 
compe’iții la diferite discipline spor
tive, urmînd ca, după o primă, etapă 
pe asociație, să se desfășoare con
cursuri finale pe raion. De asemenea, 
în regiunea Timișoara se .va pune un 
accent deosebit pe organizarea între
cerilor din cadrul concursurilor 
peirrti cucerirea insignelor de „Cel 
piai bun sportiv din 10“ și „Cam
pion al asociației sportive". Exem
plele în această privință sînt nume
roasa. Frumoase întreceri sportive 
de mase vor avea loc și în regiunile 
Baia Mare, Pitești, Suceava, Galați, 
Constanța, București, Bacău și lași.

Programul și sistemul de disputare 
al acestor competiții 
alcătuite în funcție 
și tradițiile sportive 
giune. Folosind bine 
serie de consilii „ 
propus organizarea de astfel de în
treceri la anumite discipline sportive,

de volei dintre echipele Re- 
Ploești.
bucură de o maf mare popu- 
Astfel, în regiunea Constanța, 
Istria) vor av.ea loc con- 

popttlare de bărci pescărești

ca m 
organi- 
acțiuni 
și mai 
noastre

de mase sînt 
de posibilitățile 
din fiecare re- 
acest prilej, o 
regionale și-au

pjosgyori V.T.K. (pe locul S în clasa- 
me itul primei categorii) se află la 
Timișoara, uncie joacă astăzi cu Știința. 
Oaspeții au deplasat cea mai oună for
mație. Știința (antrenor : Silviu Bin- 
dea) va prezenta o echipă alcătuită din 
următorul lot : Sziiclai, Miiller—Neacșu, 
Brînzei, Florescu—Stepan, Cojereanu, 
Tănase—Constantin, Martolatche, Iordă- 
phescu, Lereter, Suirdan, M’ițaru. D'u- 
jninică, Diosgydri V.T.K. va juca la Cluj 
cu Știința dhn localitate.
• ECHIPA DE VOLEI 9OMEȘUL- 

CLUJ joacă sîmbătă la Budapesta cu 
Voros Meteor.

■ 3ISRI URMA SA SE DESFĂ
ȘOARE la Bydgoszcz (R. P. Polonă) 
întîlnirea internațională de hochei pe 
iarbă R. P. Romînă-R. P. Polonă. Din 
cauza (imnului nefavorabil (ploaie to- 
trențiială) jocul a fost amînat pentru 
jistăzi.

Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie, 
imbold in munca de fiecare zi a sportivilor
Documentele plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 

privind ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc au 
produs o vie satisfacție în rîndurile oamenilor muncii, lată 
cuvîntul a doi dintre cei mai cunoscut! și apreciați spor
tivi din orașul Cluj:

„Membrii echipei de fotbal „Rapid" a uzinelor „lanos 
Herbak" din Cluj, din rîndurile căreia fac și eu parte, au 
hotărit să răspundă prin fapte grijii necontenite pe care 
partidul o manifestă pentru creșterea bunăstării celor ce 
muncesc. Astfel, întreaga echipă s-a angajat ca alături de 
toți muncitorii din uzină să realizeze importante economii 
de materiale peste plan.

ARCADIE SOOS
lăcătuș la Uzinele „lanos Herbak”, 

căpitanul echipei de fotbal cat. B 
„Rapid" Cluj

„Măsurile cuprinse în recenta Hotărîre a partidului 
sînt urmarea mărețelor realizări obținute de poporul nos
tru muncitor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, în 
cei 15 ani care au trecut de la Eliberare. Aiături de tova
rășii mei de muncă nu voi precupeți nici un eîort pentru 
a contribui și eu la întărirea și înflorirea economică a pa
triei noastre, veghind ca proiectele de instalații electrice 
să fie cît mai bune și mai economic realizate. Ca sportiv 
mă voi strădui să răsplătesc prin noi performanțe grija 
părintească ce o arată partidul nostru drag mișcării spor
tive, contribuind astfel la gloria mereu crescîndă a patriei”.

ȘTEFAN BENEDEK 
maestru al sportului la aeromodelism, 
tehnician de proiecție la Irttr. regională 

de Electricitate Cluj

PRIMA ZI DE „ȘCOALA"...
La inaugurarea taberei nautice a M.LC. de la Snagov

care se 
laritate. 
(raionul 
cursuri 
(la Jurilofca și Enisala), iar în re
giunea Iași sînt programate întreceri 
populare de călărie în raioanele Mur
geai, Hîrlău, Tg. Frumos și Iași.

In majoritatea regiunilor un deo
sebit accent se pune pe organizarea 
în număr cît mai mare a „Dumini
cilor sportive", manifestatiuni menite 
să contribuie la o și mai largă răs- 
pîndire a sportului în rîndurile oame
nilor muncii de la sate. In regiunea 
Pitești avea loc pînă_ în preajma 
zilei de 23 AugusT tiu mai puțul ie 
225 de „Duminici sportive", iar în 
regiunea Oradea se vor desfășura 125 
de astfel de acțiuni. Interesant de 
subliniat este faptul că. dorind 
stimuleze activitatea asociațiilor spor
tive în această direcție, consiliul re
gional U.C.F.S. Pitești a avut lăuda
bila inițiativă de a 
concurs cu premii întitulat 
cea mai frumoasă duminică 
sportivă".

Paralel cu organizarea 
cilor sportive" se vor mai

(Continuare în pag a

să

organiza un
..Pentru 
cultural-

„Dumini- 
desfășttra
2-a)

Pe malul Snagovului, peste... drum 
de centrul nautic 
lanuri de 
se întinde 
nisterului 
Mai bine 
că alături 
împodobite cu ferestre albe ce stră
lucesc în Soare și acoperite cu „pălă
rii" largi de stuf, și-a. făcut loc o 
duzină de corturi, caracteristice așe
zărilor în aer liber, taberelor. Totul 
respiră tinerețe, sănătate, voioșie, în- 
cadrîndu-se perfect în peisaj. De fapt 
tabăra mai are o „sucursală", pe ce
lălalt mal al lacului. Aci, in cortu
rile mici de trei persoane stau fetele, 
iar dincolo, in corturile mari de zece 
persoane, băieții. In total 100 de elevi 
și eleve făcîn'd parte din prima serie 
a acestei „școli" estivale de sporturi 
nautice, care îsi va încheia cursu
rile ia 30 august.

Am asistat acum cîtevd zile lâ fru
moasa festivitate de deschidere, la ri
dicarea pavilionului taberei. Slrînși 
într-un careu, cu privirile la steagul 
drag al Republicii, care se înălța în
cet pe catarg, cei 100 de școlari 
bucureșteni, unii dintre ei campioni 
de juniori anul trecut, alții „contin
gent" nou în canotaj, erau emoțio
nați deopotrivă de eveniment. Erau 
prezenți reprezentanți ai M.I.C., repu
tații canotori Simian Ismailciuc, 
Marta Kardos, Ștefan Pongraț etc., 
profesori și instructori, sportivi,

■---------—    ■ - -----=------ —-w

U.C.F.S., printre 
porumb și floarea soarelui, 
baza nautică școlară a Mi- 
Invățămîntului și Culturii, 
zis tabăra nautică, pentru 
de cabanele micuțe de lemn

înaintea primului antrenament pe Snagov, maestrul sportului Ștefan 
Pongraț dă îndrumări suplimentare componentelor tiygjțului echipaj ' de 

schif 4+1 vîsl'e. '

anul viitor. Președintele Sfatului 
popular raional Snagov, prezent 
la festivitate, arată că va da cu 'dra
gă inimă iot sprijinul necesar. Maes
trul sportului Ștefan Pongraț se 
angajează ș£Ț contribuie prin experien
ța _șa leg, creșterea tinerei generații de 

"IjtslașiȚ iar elevul Romanescu mulțu
mește tuturor și se obligă în numele 
colegilor săi să răspundă cum se cu
vine minunatelor condiții create.

Mai ..tîrzlu facem cunoștință amă
nunțită cu... tabăra, însoțiți de direc
torul ei, Dan Popescu. Sintem sur
prinși la vederea unor siluete suple 
de metal: suporții panourilor de bas
chet de pe terenul cu zgură proas
pătă. „Acum două zile nici urmă de 
așa ceva. — Aveți dreptate. Tere-t l 
nul a apărut chiar peste noapte. 
L-am amenajat prin muncă voluntară 
în 24 de ore", ne lămurește însoțitorul 
nostru, arătindu-ne grupurile de elevi, 
primii constructori ai bazei.

Ne îndreptăm spre unul dintre gru
puri care tocmai intra în clădirea clu
bului. Un aparat de radio („vom a- 
duce și un televizor"), citeva cărți 
(începutul viitoarei biblioteci), li
niște, răcoare... Schimbăm impresii că 
una dintre componentele schifului de 
4+1 visle, campioane la juniori anul' 
trecut. Elevei Carmen Mărăscu, de 
la Școala medie nr. 10 îi place notația 
și literatura. Se bucură că aci va avea ' 
posibilitatea să dea curs celor două 
pasiuni. Bineînțeles alături de canotaj, j 

...Părăsim tabăra nautică încredin-, 
țați că aci la Snagov Ministerul In+ 
vățămîntului și Culturii a făcut uns 
lucru de temei, cu perspective pentru! 
canotajul nostru. Vom reveni cu plă-t 
cere după luna lui Cuptor, la finalei^ 
campionatelor republicane de juniori^ 
cind vom avea prilejul Să constată’^ 
roadele. Pînă atunci spor la muncă-* 

JN, MARCAJ ,

printre 
taberei, 
sănescu 
o mină de ajutor la punerea... pietrei 
fundamentale a viitoarei baze nauti
ce școlare care va fi d& nerecunoscut

care și cei doi antrenori ai 
Victor Mociani și Cornel Bir- 
etc. Cu toții veniseră să dea

Sâmbătă și duminică, la Complexul Tineretului

înotătorii bucureșteni
susțin prima întîlnire internațională a sezonului

de natație a Capitalei 
întrecere internațională 

sîmbătă

Talentata înotătoare Măriuca Rotaru a stabilit duminică un nou record 
republican de junioare categoria I și a Il-a, în proba de 100 m delfin. 
Inregistrînd 1:21.5, Măriuca Rotaru și-a depășit propriul său record 
(1:23.1) și s-a apropiat simțitor de recordul senio,orelor deținut de Nico
sia Ștefănescu cu 1:19.1 Foto: I. Mihăică

Selecționata 
susține prima 
din acest sezon, întîlnind 
și duminică la Complexul Tineretului 
reprezentativa Sofiei.

înotătorii, săritorii de la trambu
lină și poloiștii noștri s-au pregătit 
cu conștiinciozitate în vederea con
fruntării cu sportivii din țara vecină 
și prietenă. înotătorii au arătat că 
sînt în formă. La concursul desfă
șurat la sfîrșitul săptămînii trecute 
ei au înregistrat o serie de 
și performanțe valoroase, 
de la trambulină s-au 
asiduu în ultima perioadă, 
sîmbătă și duminică putem 
o comportare bună din partea lor. 
Jucătorii de polo, reîntorși din tur
neul efectuat în Uniunea Sovietică, 
și-au îngăduit o scurtă pauză după 
care și-ati reluat antrenamentele.

Oaspeții, care și-au anunțat sosirea 
pentru azi dimineață, au început pre
gătirile de mai multă vreme și în 

o 
în

recorduri 
Săritorii 
pregătit 

astfel că 
spera la

gătirile de mai multă vreme și 
ultima perioadă au participat la 
serie de concursuri de verificare

(Continuare, in pag. a 4-a)



Sîmbătă și duminică la Orașul Stalin

R. P. R.—R. P. U. la popice
Din carnetul corespondentului

Rezultate valoroase la ultimul concurs 
de verificare a selecțîonabilîlor romîni

ln ultimul concurs de verificare în 
vederea dublei întîlniri cu reprezen
tativele R. P. Ungare, desfășurat 
sîmbătă și duminică pe arena Metrom 
din Orașul Stalin, majoritatea selec- 
ționabililor au dovedit din nou forma 
bună în care se găsesc. Opt din cei 
nouă jucători convocati la Orașul 
Stalin au depășit granița celor 800 
p. d. In mare revenire de formă, 
popicarul orădean luliu Erdei a reu
șit să obțină performanțe valoroase: 
836 p. d., .869 p. d. De-a lungul ce
lor 400 bile mixte, luliu Erdei a avut 
doar două bile în gol și acestea în 
primele 200 aruncări. Bune au fost 
și evoluțiile popicarilor Francisc Mi- 
cola (838—839), Tiberiu Negru (821— 
844), Carol Zombori (811—844), Ion 
'Micoroiu (839—815), Alexandru An
drei (806—818), Ion Dragomiresvu 
'(794—797), Gh. Reștemeanu (767— 
801) și Cristu Vînătoru (801—775) 
care au realizat în cele două manșe 
scoruri apropiate și destul de ridi 
țațe.

O bună dispoziție de joc au mani 
testat și componentele lotului repre

In categoria B la baschet

Luptă pasionantă pentru evitarea 
retrogradării

Constructorul Cluj învins la Sibiu!
Etapa a XVI l-a a categoriei B la 

baschet s-a desfășurat sub semnul 
unei lupte încordate între echipele cla
sate pe ultimele locuri, pentru evita
rea retrogradării. In prima serie, Ia 
Rm. Vîlcea, echipa locală Voința _ a 
jucat un meci dectsfv cu formația ie
șeană C.S.M.S. Partida a oferit pu
blicului nu numai un spectacol pa
sionant (a fost cea mai frumoasă par
tidă văzută la Rin. Vîlcea în acest 
campionat), ci și satisfacția unei fru
moase și deosebit de prețioase victorii 
a echipei locale. Deși conduși timp 
de 32 minute de jucătorii ieșeni, lo
calnicii au avut un „finiș" impresio- 
nant, mareînd punct după punct și 
reușind o victorie care le mărește 
considerabil șansele de a evita retro
gradarea.

In seria a Il-a, o partidă — de a- 
semenea, cu caracter decisiv — s-a 
desfășurat la Sibiu, între cele două 
candidate la retrogradare, Luceafărul 
Sibiu și Medicina Timișoara. Sibienii 
au obținut o victorie categorică, „pă
șind" astfel ultimul loc timișorenilor. 
In ceea ce privește calificarea în prima 
categorie, Steagul roșu Orașul Stalin 
a acumulat punctele necesare. In seria 
a 11-a, restanța Luceafărul Sibiu — 
Constructorul Cluj a produs marea 
surpriză a campionatului : clujenii au 
părăsit terenul învinși și au cedat 
primul loc în clasament Progresului

T A T
Timișoara...
De la gară pînă în strada „13 De

cembrie" nr. 5 se fac doar cîteva mi
nute, dar el prelungi drumul cit putu. 
Cînd a ajuns acasă trecuse mai mult 
de o jumătate de oră de la sosirea 
trenului.

— Credeam că nu mai vii azi — îl 
tatîmpină tatăl său, un bărbat înalt 
cît el, dar ceva mai legat. Dacă anii 
n-ar fi adunat în jurul ochilor săi a- 
cele cute ce vestesc că a trecut de 
prima tinerețe, ai fi spus că sînt 
frați.

— Halal băiat! Ai pierdut în semi
finale...

— Da, tată, dar Spulber a ajuns 
campion — spuse băiatul cu ochii în 
pămînt.

— Și parcă tu nu puteai să ajungi! 
'Mare merit că te-a bătut un campion! 
Un Menczel nu se poate mulțumi cu 
Tocul trei. La urma urmei, ai doi an
trenori. Cît m-am căznit eu și cu 
nea Ambruș ca să te pregătim! Dar 
las’ că vorbim noi mîine cînd va sosi 
și el... ai

★
Dar să vă prezentăm pe cei în 

cauză : tatăiseste Paul Menczel, fost 
campion de box al țării la categoria 
grea și fost) caMpion balcanic ;■ iar 

zentativ feminin. Publicul spectator 
a subliniat prin aplauze comporta
rea sportivei bucuneștence Olimpia 
Popescu, care a doborît 412 și res
pectiv 405 popice. Ilona Nagv (421 — 
370), Margareta Szesnany (392—378), 
Ana Felszegi (382—351), Elena Du
mitrescu (363—375), Erica Arion 
(365—371), Ecaterina Ventzel (350— 
374) au confirmat așteptările celor 
doi antrenori, la sfîrșitul celor 200 
bile mixte ele totalizînd medii mai 
mult decît mulțumitoare. In acest 
concurs de verificare primii șase ju
cători și jucătoare au realizat în man
șa întîi o medie de 835 și respectiv 
394. Acest lucru ne îndreptățește să 
sperăm într-o frumoasă comportare a 
selecționatelor noastre în confrunta
rea cu echipele R. P. Ungare.

Sportivii maghiari vor sosi vineri 
după-amiază la Orașul Stalin, unde 
se desfășoară dubla întîlnire. Sîm
bătă va avea loc meciul feminin iar 
duminică își vor disputa întîietatea 
selecționatele masculine.

București. Scorul partidei : 58—56 
pentru Luceafărul Sibiu.

lată rezultatele înregistrate în 
etapa a XVII-a.

SERIA I

Sănătatea Roșiorii de Vede — Știin
ța Craiova 70-79 (37-51): Petrolul Plo- 
ești — C.S.M. Rădăuți 78-58 ((31-24);
Voința Rm. Vîlcea — C.S.M S. Iași 
49-45 (13-24); Farul Constanța — Stea
gul roșu Or. Stalin 55 87: Politehnica 
Or. Stalin — C.S.A. Bacău 62-47 (25 
23).

1. St. r. Or. Stalin 17 16 0 1 1385: 840 49
2. Știința Craiova 17 14 0 3 1348: 877 45
3. Farul Constanța 17 IX) 0 7 1026: 939 37
4. Petrolul Pioești 17 10 0 7 987. :)92 37
5. Politehnica Or. St 17 7 0 10 942’. 984 31
6. C S.A. Bacău 17 6 0 11 942:1083 219
7. C.S.M. Rădăuți 17 6 0 11 1011 1212 29
8, Sănătatea Roșiorii

de Vede 17 6 0 11 961:1241 29
9. C.SM.S. Iași 17 5 0 12 818: 897 27
16. Voința R. Vîlcea 17 5 0 12 880:1230 27

seria a Il-a

Constructorul Cluj - Voința Oradea
106 08 (46-26); Strungul Arad — Progre-
sul Buc. «1 67 (30-40); Voința S. Mare
Rapid Cluj 64-65 (38-24); Mureșul Deva
— Voința Tg. Mureș 54-58 (19-33); Lu-
c catârul Sibiu — Medicina Tim.
89-52.

1. Progresul Buc. 17 16 0 1 112’j: 81*2 49
2. Constr Cluj 17 15 0 2 1233 8 7 47

3. Voința Tg. Mureș 17 10 1 6 1048: 993 33
4. Voint» Oradea 17 8 1 8 930: 993 34
5. Voința S Mare 17 7 0 10 883: 96 31
6 Strungul Arad 17 6 1 10 923: 941 30
7. Mureșul Deva 17 6 0 11 *01:10)9 29
8. Rapid Cluj 17 6 0 11 844.1014 29
9. Luceafărul Sibiu 17 5 i ir 92-:1016 28
10 Medicina Timiș. 17 3 2 12 836.1069 25

ALBIM SPORTIV

AL ȘI FI
tiui său (il cheamă tot Paul) este e- 
lev in clasa a X-a la Școala medie 
nr. 4 din Timișoara, finalist la cam
pionatele republicane de box juniori 
desfășurate anul acesta la Constanța.

★
A trecut o zi. Lungă cît un an în

treg pentru tînărul Menczel.
l-am regăsit acasă așteptîndu-1 pe 

Ludovic Ambruș, cunoscutul antrenor 
de box, colegul „bătrîntihii" Menczel.

— Bine ai venit. Ludovici Hai, po
vestește ce s-a întimplat la Constanța 
— îi spuse Menczel lui Ambruș.

— Stai nițel să răsuflu. Fugi, 
Paule, și adă-mi un pahar cu apă — 
zise Ambruș către „puștiul" care sta 
rezemat de un scaun .așteptînd să se 
întrunească... consiliul. Apoi Ambruș 
se întoarse către tatăl băiatului :

— Nit-1 lua prea tare la rost. Să 
știi că decizia a fost eronată. Paul 
cîștigase, de fapt, întîlnirea cu direc
tele lui de stînga. La București, în șe
dință, arbifrii-judeeători și-au recu
noscut greșeala.

Cînd Paul se întoarse cu paharul 
cu apă îi găsi pe. cei doi la sfat.

— Uite, băiete, am vorbit cu nea 
Ambruș. Trebuie să țț .pregătești mai 
bine. N-ai fost deștul de viguros. Pe 
yremea mea... Dar hai să stăm puțin 

m im

TINERI Șl VIRSTNICI PRACTICA GIMNASTICA IN PRODUCȚIE

De curînd la cooperativa de produc
ție meșteșugărească „Zorile" din 
Huși, a fost introdusă gimnastica în 
producție. Cooperatorii de aici mani
festă un deosebit interes pentru exer

ciții. Cei peste 60 de lucrători printre 
care se numără Ilie Melinte, în etate 
de 58 ani, uteiniștii laneu Beief și 
Virgil Stoica, participă cu regulari-

SE DEZVOLTA SPORTUL LA STEFEȘTI

Așezat între dealuri, la poalele mun
telui Trifoiul, satul Stefești din ra
ionul Teleajen este unul din miile de 
sate de pe întinsul patriei noastre, 
care după eliberarea țării de sub ju
gul fascist s-a trezit la viață.

In cei 15 ani care au trecut de 13 
eliberare, fața satului nostru s-a 
schimbat mult. A fost construită o 
școală nouă, pe ulițe au apărut stîl- 
pii care au adus lumina electrică în 
casele țăranilor uniți în întovărășirea 
zootehnică „Ciobănașul". Totodată 
sportul a devenit un bun prieten al 
sătenilor din Stefești. Acum cîțiva ani, 
din inițiativa utemiștilor, pe terenul

L A M A N
S-a înserat Un vini ușor se furi

șează printre vagoane. Luminile se
mafoarelor aruncă de-a lungul șinelor 
de oțel sclipiri prelungi. Printre șiru
rile de vagoane se agită neîncetat în 
clipiri vesele, felinarele manevranți 
lor. La chemările lor, locomotiva de 
manevră împinge șirul de vagoane. 
De la cabine acarii urmăresc loco
motiva fiind atenți la comenzile șe
fului de manevră.

In noaptea aceasta lucrează Ga- 
vril Bereschi. De șase ani muncește 
în stația Jibou ca șef de manevră. 
A ajuns să cunoască stația așa cum 
își cunoaște ograda. O singură pri
vire și este suficienl pentru a vedea 
dacă acarul a execut>t parcursul co
mandat, dacă grupul de vagoane va 
Intra acolo unde trebuie. Luminile 
macazelor îi vorbesc în limbajul lor, 
pe care șeful de manevră îl înțelege 
imediat.

In stație e lumină suficientă ln 
umbra vagoanelor, lo'tiși este grei 
săi recunoști trăsăturile șefului de

U L ...
de vorbă. Nu strică să știi cum a fost 
pe atunci, la spune, ai tu de toate 
ce-ți trebuie la antrenamente?

— Da tată, avem saci de antrena
ment, mingi de box, mănuși...

— Dar la atletism, ai de toate? 
intră în vorbă Ambruș (trebuie să 
știți că Paul pe lingă box mai prac
tică și atletismul și este cel mai bun 
decatlonist din clubul școlar).

— Păi cum să nu avem! — răspun
se băiatul, mirat de aceste întrebări 
insistente.

— Ei, află că noi în tinerețe nu a- 
veam nici sală unde să ne antrenăm 
— întări Menczel.

— Odată, ca să facem rost de ceva 
bani pentru echipament tatăl tău. ca 
amator, a acceptat să boxeze cit pro
fesionistul Cheo Morejon. Cînd Cheo 
Morejon a văzut ce multă lume vine 
la gală nu a acceptat să intre în 
ring decît pentru 20.000 de lei, deși 
de fapt înțelegerea fusese pentru 
8.000. Dar n-am av"’ icotro! l-am dat 
tot ce am încasat și .)e-am luat adio 
de la echipament... — spuse cu amă
răciune Ambruș.

— Dar meciul cu clujenii? — evocă 
Menczel din amintirile *pe care s-a 
așternut praful aniloi0C-j_ Am avut o 

tate la programul de gimnastică. A- 
ceste exerciții le întărește forțele și 
îi ajută să muncească cu mai mult 
spor în producție

Iată în fotografia alăturată pe lu

crătorii cooperativei „Zorile" din Huși, 
exectitînd exercițiile din programul de 
gimnastică in producție.

AUREL CIULEI

pus la dispoziție de către Sfatul popu
lar a fost amenajat prin muncă vo
luntară un mic stadion. Așezată în
tr-o poziție naturală splendidă, baza 
sportivă este astăzi niîndria tinerilor 
din sat și locul lor de întîlnire în o- 
rele de răgaz. Dacă la început nu se 
putea vorbi decit despre fotbal, acum, 
în urma înființării asociației sportive 
„Brădetul", în fruntea căreia se află 
tovarășul Dumitru Ristea, șahul, vo
leiul, tenisul de masă și alte disci
pline sportive au luat o mare dezvol
tare. Dintre sportivii noștri s-au re
marcat, pentru conștiinciozitatea cu 
care se pregătesc, șahistul N. Negii-

E V R Ă...
manevră, l-am auzit însă răspunsul 
la întrebare :

— Ce să spun despre mine ? Am 
doi copii, amindoi merg la școală și 
vreau să învețe cit mai multă carte, 
așa cum tatăl lor ar fi vrut să în
vețe la vîrsta copilăriei. In rest ce 
să zic. cîștig bine, iar în orele li
bere mă dedic unei vechi pasiuni: 
joc. popice, în cadrul secției asociației 
sportive Rapid C.F.R. Jibou.

— La ce lucrați acum ?
— Cîteva vagoane vor merge la 

Uzinele Chimice baia Mare, altele la 
întreprinderile miniere ..Petre Gheor- 
gbe" Baia Mare. Noi, lucrătorii din 
stație, ne-am luat angajamentul să 
îniîmpinăm 23 August îndeplinind 
pianul lunar cu o depășire de peste 
5 la sută. In frunte, ca întotdeauna, 
vor f> comuniștii. Și îndată ce am 
{întărit așa. așa va fi I.

GH. DOBRESCU
(Material trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență" ) 

întîlnire cu echipa Clujului aici, la 
Timișoara. La revanșă nu ne-am mai 
putut deplasa la Cluj oricit ne-am 
străduit noi să strîngem bani... Dar. 
bine că-mi adusei aminte: ce-i cu ple
carea ia in tabăra școlară? — îl în
trebă pe băiatul său, care asculta cu 
atenție pe cci doi povestitori.

— Nu știu ce să fac : să merg cu 
atleții la Orașul Stalin, sau cu bo
xerii la Sibiu? — răspunse Paul- 
junior cu vocea scăzută.

— Anul acesta să mergi cu atleții. 
Iți vor prii mult antrenamentele de 
atletism. Apoi la anul...

— La anul... Tată să știi că mi-e 
rușine. Dacă tu ai reușit să ajungi 
pe vremea aceea, luptînd cu atîtea 
greutăți, de opt ori campion național, 
eu mă voi pregăti și mai bine și la 
anul o să cuceresc titlul la juniori. 
Dar cred că asta-i prea puțin. Aș 
vrea să fac ceva... ceva mai mult...

— Lasă — spuse zîmbind Menczel 
bătrî■till. Nu uita că și ceilalți tineri 
boxeri au posibilități să se pregătească 
la îel ca tine. Mă mulțumesc eu la 
anul cu titlul de campion la juniori. 
Tu ai un singur avantaj față de cei
lalți. Pe lîngă maestrul Ambruș îl ai 
ca antrenor și pe tatăl tău...

— Și încă ce antrenor — îl între
rupse 'Ambruș, sctilîndii-se de pe scaun. 
Acum vă las să vă „răfuiți" mai de
parte...

Și plecă?

AL. INOVAN 

lescn, fotbalistul G. Toader și volei
balista Stela Matei.

N. GHEORGHE
(Material trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondentă")

O NOUA BAZA SPORTIVA
La începutul acestui an, după ter

minarea arenei de popice «cu două 
piste și tribună pentru cca 500 de 
spectatori, construită prin muncă vo
luntară, sportivii asociației Voința 
Satu Mere s-au angajat ca în cinstea 
celei_ de a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist, 
să dea în folosință o nouă construc
ție sportivă : o bază de volei și bas
chet. Muncind cu însuflețire, membrii 
asociației Voința Satu Mare și-au în
deplinit angajamentul cu mult înain
te de termen, noul teren găzduind 
încă de la începutul acestei luni în
tîlniri de volei și baschet. In prezent, 
se lucrează la instalarea aparatajuiui 
pentru desfășurarea meciurilor de vo 
iei și baschet în nocturnă.

C. MUSTAȚA
COPIII 1NVAȚA ÎNOTUL

De la 1 iulie în orașul Cluj funcțio
nează patru centre de copii pentru 
învățarea înotului, unul dintre ele 
fiind pentru deprinde1 ea săriturilor. 
Pînă in prezent, la aceste centre-s-au 
înscris peste 600 de copii, toți fruntași 
la învățătură. Ședințele de pregătire 
a viitorilor sportivi sînt conduse de 
antrenorii Andrei Santa, Maria Bene- 
dek, Coloman Bogdan la înot și Dio- 
uisie Szabo la sărituri. Cei patru an
trenori au remarcat deja o serie de 
. opii ca Istvan și Iosif I loincrody. An
drei Miiler, Puiu Pop, Elena ( lrșii, 
iula Valendorfein și alții, înzestrați 
cu reale aptitudini pentru ace Port.

ALEXANDRU MO fE

CicBoturîștiî 
Sa Lacul Greaca

Tot mai mulți amatori participă la 
excursiile cicloturistice — un nou gen 
de practicare a turismului — petre- 
cîndu-și timpul liber în mijlocul na
turii.

Subcomisia de cicloturism, de pe lîn
gă comisia de turism a orașului Bucu
rești, organizează duminică 26 iulie o 
excursie la Lacul Greaca, la care pot 
participa toți posesorii de biciclete, de 
la 16 ani în stis.

Adunarea cicloturiștilor se va tace 
la ora 7 în str. Ion Vidu, după care 
se va pleca pe următorul traseu : 
Piața Unirii-Splaiul Unirii-Calea Vă- 
cărești-Șoseaua Oltenifei-comun; >ta- 
rele-Lacul Greaca. Ținînd sea , de 
lungimea traseului (100 km mis-în- 
tors), participantă sînt rugați a-și re
vizui din timp bicicletele. Înapoierea 
în Capitală se va face în aceeași zi, în 
jurul orei 20.

Următoarea excursie (1-2 august) 
va avea loc la Oltenița.

Frumoase întreceri sportive 
de mase organizate in cinstea 

zilei de 23 August 
(Urmare din pap. /)

și alte acțiuni menite să asigure dez
voltarea mișcării sportive în satele 
patriei noastre. Spre exemplu, în re
giunea Timișoara va avea loc o in
teresantă acțiune, „Satul și asociația 
sportivă", al cărei principal scop va 
fi acela ca în fiecare sat să fie or
ganizată o asocialie sportivă. Această 
acțiune se va desfășura în raioanele 
Gătiia, Timișoara și Bozovici. Pe 
de altă parte, în majoritatea regiunilor 
țării se vor organiza demonstrații 
ale celor mai buni sportivi de ia 
orașe în fața oamenilor muncii de 
la sate.

Dorind să asigure o și mai largă 
răspîsdire a diferitelor sporturi îu 
rindurile tinerelor fete, consiliul re
gional U.C.F.S. al Regiunii Autonome 
Maghiare va organiza în cinstea zilei 
de 23 August „Spartachiada fetelor" 
în raioanele Tg. Mureș, Ghenrghienî, 
Sf. Gheorghe și Odorhei. Activiștii 
sportivi din cadrul acestui consiliu 
regional și-au propus să mobilizeze 
9.000 de concurente la startul acestei 
competiții, care cuprinde înireceri de 
atletism, volei, handbal și ciclism.

Toate aceste frumoase inițiative, 
prbCum și entuziasmul și bucuria cu 
care tineretul sportiv se pregătește 
pentru marea sărbătoare de la 23 
Aiigțist, sînt o expresie grăitoare a 
dragostei și atașamentului lui față 
deȘPartid, sub conducerea căruia țara 
o^ștră devine tot mai frumoasă, 

mai .puternică și mereu mai înflori- 
toane?



fieri Ba_Ora#ul Stalin

Steagul roșu—Csepel Budapesta 1-3 (1-2)
ORAȘUL STALIN 22 (prin telefon).

— Peste 20.000 de spectatori (cifră 
record în orașul nostru) au asistat 
azi după masă la întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre Csepel Budapes
ta si Steagul roșu Orașul Stalin. Me- 
ciul — viu disputat — a fost ciștigat poj-țjj, ^ar arbitrul Aurel Eftimie (Ora- 
cu scorul de 3—1 (2—1) de echipa’ • -'•••• ■
campioană a Ungariei.

Prima repriză a întîlnirii s-a desfă
șurat în nota de superioritate a oas
peților ; în cea de a doua a dominat 
insistent echipa locală. Este intere
sant de remarcat că echipa maghiară 
a jucat cu cei doi interi ca vîrfuri de 
atac, iar ctt centrul și cu cele două 
extreme retrase. Mijlocașii au ajutat 
mai mult apărarea. Jucătorii localnici 
au greșit cînd în partea a doua a în
tîlnirii în loc să desfășoare jocul pe 
aripi, au aglomerat acțiunile în centru 
unde era foarte greu de străpuns a- 
părarea masivă a echipei adverse. Cele

două extreme ale echipei locale s-au 
înghesuit aproape tot timpul în triple
tă. Așa se explică ineficacitatea atacu
lui. De menționat că în min. 16 Ilidi- 
șan a ratat o lovitură de la 11 metri 
iar la scorul de 2—1, llașoti a fost 
ținut nereglementar aproape de linia

șui Stalin) nu a dictat penalti.
Autorii golurilor: Nemeth (min. 20), 

Gondoș (min. 35), Pal (min. 83) și 
llașoti (min. 37). Arbitrul A. Eftimie 
â condus jocul cu scăpări.

STEAGUL ROȘU : GUIȚA—Zbîr- 
cea, ZAIIARIA, Tîrnoveanu—llidișan, 
Bîrsan (Campo) — Campo (llașoti), 

"Fusulan, GANE, Hașoti (Campo, Da
vid), David (Pușcariu).

CSEPEL: TOTH I — Koczian If, 
Medgyanski, Takâcs (BULLA) — 
Ughy, Kleiban — Toth II, KISUC- 
ZIK, GONDOȘ, PAL, Nemeth (Povas- 
zay).

C. GRUIA
GH. MAZGAREANU

corespondenți

în pregătirea
Pentru iubitorii de fotbal din țara 

noastră, debutul echipei reprezentative 
în preliminariile turneului olimpic a 
însemnat o decepție. Comportarea și re
zultatul din meciul cu selecționata o- 
lirnpică a U.R.S.S., în afară de faptul 
că au nemulțumit, ne-au și diminuat în 
mod serios șansele de calificare în tur
neul final. In asemenea condițiuni, vii
torul joc al reprezentativei noastre 
(la 2 august, returul partidei cu 
U.R.S.S. la București) este decisiv, 
deoarece de rezultatul său depinde 
dacă rămînem sau ieșim din cursa 
pentru calificare.

Prin urmare, obiectivul principal în 
scurtul interval de timp care a mai ră
mas pînă la meciul de la 2 august 
trebuie să fie pregătirea echipei. Este 
adevărat că într-o perioadă cînd la 
noi nu există o activitate competițio- 
nală, pregătirea unei echipe naționale 
intîmpină dificultăți, atît din cauza 
lipsei de activitate continuă în cluburi

După .„Criteriul european*8

Ce ani văzut și ce ani dori să vedem
la tinerii noștri jucători de tenis de masă

atenție, mai multă răspundere 
echipei reprezentative de fotbal

și din a faptului că

Ne facem o datorie foarte: plăcută 
să consemnăm de la început un fapt 
deosebit de grăitor. Se pare că a in
trat în tradiția acestor campionate eu
ropene (neoficiale), „Criteriul" de te
nis de masă al juniorilor, ca tinerii 

/Reprezentanți ai țării noastre să fie de 
fiecare dată protagoniștii competiției 
și să cucerească pîna la urmă cele mai 
multe titluri. Iată că numai în trei 
ani de la debutul nostru în această 
competiție, orice comentariu dinaintea 
sau după desfășurarea întrecerilor se 
referă neapărat și în principal la com
portarea sportivilor romîni. Și perfor
manțele obținute în aceste confruntări 
de jucătorii și jucătoarele noastre (2 
titluri la Opatija în 1956, 7 la Falken- 
berg în 1958 și 6 titluri acum) nu fac 
decît să sublinieze și mai mult rolul 
fruntaș pe care îl dețin astăzi în ierar
hia tenisului de masă european repre
zentanții tinerei generații din R. P. 
Romînă. Acest lucru este, desigur, îm 
bucurător. Acest lucru arată că avem 
o serie de elemente tinere talentate 
și dot; te, care pot să realizeze în vii
tor rezultate de valoare și în compa
nia seniorilor. Rămîne doar ca stră
daniile care s au făcut pînă acum în 
cluburi și asociații, ca și în cadrul lo
turilor republicane de juniori, să fie 
continuate cu și mai multă convingere. 
Fără îndoială că și roadele vor fi mai 
bogate. Ne gîndim mai ales la inten
sificarea muncii pentru antrenarea și 
depistarea unui și mai mare număr de 
elemente tinere feminine, problemă 
care nu este încă rezolvată pe măsu
ra posibilităților existente.

întrecerile de la Constanța ne-au a- 
dus satisfacții mari. Reprezentanții 
noștri au obținut succese pe cît de im
portante pe atît de categorice, in a- 
ceste confruntări greul concursului a 
căzut pe umerii lui Radu Negulescu și 
Mariana Barasch. Cei doi sportivi ro
mîni au fost factorii determinant ai 
victoriilor noastre, avînd în general 
o comportare foarte bună, regularitate 
în joc,,o orientare tactică judicioasă 
și deosebita putere de lupta. Radu Ne
gulescu în special s-a arătat a fi po
sesorul unei game variate de lovituri. 
Datorită calităților sale, el a știut să 
facă față situațiilor dificile ale compe
tiției. De pildă, ne aducem aminte de 
cîteva momente din setul decisiv din 
semifinala probei de simplu masculin, 
cu maghiarul Biro, în care Radu Ne
gulescu era condus cu 10-4, în urma 
unor ratări de atacuri în serie. La 
acest scor și mai tîrziu, Radu Negu- 
lescu a încetinit oarecum ritmul lovi
turilor ofensive, a început să facă joc 
de mijloc. Cele cîteva momente de re
laxare au fost foarț» necesare jucăto
rului romîn. Devenit mai calm, Negd- 
lescu a' început apoi din nou să tragă, 
mai concentrat, atent și mai variat, 
reușind să dezorganizeze jocul adver
sarului, să-l scoată din regularitatea 
în care intrase în apărare. Desigur, a

ști să te orientezi într-o anumită si
tuație este foarte important. Dar a- 
ceasta presupune neapărat și mijloace 
tehnice avansate pentru că altfel nu 
ajută nici cele mai bune tactici. Or, 
Radu Negulescu poate pune în apli
care temele tactice tocmai pentru că 
el poate executa cu desinvoltură dife
rite procedee tehnice.

Și Mariana Barasch are un bagaj

zultate superioare constante. Adalbert 
Rethi se situează la celălalt pol. Acest 
tînăr care a obținut rezultate frumoase 
în majoritatea concursurilor de pînă 
acum, la Constanța nu a acționat la 
nivelul posibilităților sale. Deși a lup
tat pentru o comportare cit mai bună 
și a reușit chiar să cîștige împreună 
cu Neguțescu proba de dublu băieți, 
Rethi a iucat prea static, a ,,țăcănit"

Du.rxl ciștigarea probei de dublu 
Rethi sînt felicitați in cadrul festivității 
membru al biroului federației noastre 
de cunoștințe tehnice avansate, în spe
cial în ceea ce privește loviturile ofen
sive. Ea își poartă deseori adversara 
dintr-un colț la altul al mesei cu ac
țiuni clare de pe stînga pe dreapta 
sau invers. De asemenea, ea știe să 
se orienteze în aplicarea temelor tac
tice în raport cu dezvoltarea jocului. 
Astfel, în finala cu Neiole Ramanaus- 
kaite, Mariana Barasch a trimis min
gile mai mult pe centrul și pe partea 
stînga a mesei adversarei sale, cunos- 
cînd faptul că jucătoarea sovietică are 
o lovitură din dreapta foarte eficace. 
Vădit incomodată, Neiole Ramanaus- 
kaite nu a fost nici un moment în Iar 
gul ei, fiind nevoită să stea mai mult 
în defensivă

Sînt însă 
exemple tot 
reușesc să se impună în fața unor a- 
numiți adversari. Este cazul lui Mihai 
Motancea și Adalbert Rethi. Cauza ? 
Bagaj redus de cunoștințe tehnice și 
tactice. Motancea, o... copie a lui 
Pesch, atacă totul, fie că este sail nu 
cazul. Dacă are un adversar cu tin 
stil asemănător, riscul se împarte în 
mod egal. Dacă, însă, întîlnește un 
bun apărător care și contrează din 
cînd în cînd, Motancea are șanse foar
te scăzute de cîștig. Adică, cil jocul 
său actual, atac eu orice chip, din 
toate pozițiile, indiferent de efectul, 
tăria și înălțimea cu care îi vin min
gile, Motancea nit poate aspira la re-

băieți. Radu Negulescu și 
de premiere de 
de specialitate.
mai mult și doar 
atacat, dar fără 
explică cele două înfrîngeri consecu
tive la Rozsas, ca și insuccesul din 
iața lui lancso. Sîntem convinși că 
practicînd un tenis de masă mai activ, 
cu mai multă inițiativă, Rethi poate 
deveni unul din fruntașii tenisului de 
masă de la noi.

Dar, competiția de la Constanța a 
mai ridicat și alte probleme asupra 
cărora vom reveni.

C. COMARN4SCHI

tov- Jean
Adalbert
V (ileana,

în cînd adin cînd 
convingere. Așa se

decît să atace.
și jucători — și vom da 
dintre romîni — care nu

Concursul republican de triatlon
desfășura 

republican
Incepînd de niîine se Va 

la Orașul Stalin concursul 
de triaiion. Programul Ctiprinde ulti
mele trei probe ale pentatlonului mo
dern, adică: 
(sîmbătă) și

La întreceri 
reprezentative 
Acestea vor fi

tirul (vineri), înotul 
crosul (dtihiihîcă).
vor lua parte echipele 
ale (iecăivi regiuni, 
alcătuite- din cîte trei

concurenți. La sfîrșitui concursului 
vor fi întocmite clasamente indivi
duale și pe

Concursul 
constituie un 
selecționarea 
și talentate

ccliipc.
republican 
foarte bun prilej pentru 
de noi elemente tinere 

____ în dificilul, dar atît de 
frumosul sport care este pentatlonul 
modern.____________ ■ "

IV .'lîHtc-

de triaiion

a jucătorilor, cît 
aceștia se află după efortul depus în 
campionat. Dar, în ce privește meciul 
de Ia 2 august nu este vorba de altceva 
decît de a repune în valoare unele cali
tăți pe care jucătorii noștri și echipa 
noastră ca ansamblu le au, dar care 
în meciul de la 19 iulie nu au apărut, 
din cauza — după părerea noastră — 
unei greșite orientări în pregătire, a 
unei insuficiente combativități și voin
țe de a învinge din partea jucătorilor.

Din relatările, diverse și uneori con
tradictorii, asupra ultimei partide a re
zultat totuși că jucătorii au acționat 
lent, fără elan, au renunțat ușor la lup
tă în fața 
fața unei 
calităților 
avea de 
rapidității, 
luptă. In 
semnificativă surprinderea specialiștilor 
sovietici ca,-, cunoscînd calitățile fot
baliștilor noștri din jocurile anterioare 
(intercluburi și interreprezentaiive), se 
așteptau ca echipa romînă să joace 
mai iute, mai viguros. Dacă apărarea, 
în ciuda greșelilor comise (care explică 
de fapt marcarea celor două goluri), 
în general a făcut față în me
ciul de la Moscova, în schimb 
linia de înaintare în special și în an
samblu jocul echipei au păstrat aceleași 
deficiențe remarcate și în perioada de 
pregătire, mai cu seamă la meciul cu 
R.P. Chineză : ritm lent, lipsă de viteză 
în execuție, combativitate redusă, joc 
lateral și nu direct pe poartă. In plus, 
s-a adăugat și insuficiența — ca frec
vență și precizie — a șutului la poartă, 
carență botărîtoare într-un meci de fot
bal. Intr-un cuvînt, lipsuri care— după 
noi — se datoresc unei greșite concep
ții de pregătire, care a dus la situația 
oarecum anormală ca jucătorii noștri 
să nu utilizeze calități pe care le aveau 
și cu care nu de puține ori au reușit să 
facă față unor întîlniri internaționale 
dificile. Toate calitățile — fizice, 
tehnice, tactice și morale — tre
buie dezvoltate în mod egal și îmbi
nate armonios în joc. Și acest lucru 
se pare că a fost ignorat în pregătirea 
echipei noastre naționale.

unei apărări viguroase, în 
echipe care — în afara 

tehnice și 
partea sa

elanului
această

— în 
tactice 

și avantajul 
și puterii de 
privință este

In această direcție trebuie îndreptate, 
cu mai multă competență și răspun
dere, eforturile jucătorilor și mai ales 
ale antrenorilor lotului, în cele 10 zile 
care mai sînt pînă la jocul retur cu 
U.R.S.S. f impui, chiar scurt cum es e, 
permite totuși un efort pentru schim
barea orientării echipei spre un joc 
mai rapid, mai combativ, mai simplu 
dar mai eficace. Masele de oameni ai 
muncii, care urmăresc cu interes și 
dragoste activitatea echipei noastre na
ționale și în general activitatea fotba
lului din țara noastră, pretind jucători
lor selecționați, antrenorilor 
A. Botescu și I. Oană și federației 
mare răspundere după i_____
din primul joc 
turneului olimpic, 
lului așteaptă din 
norilor și tovarășilor 
cerea federației nu 
și scuze, ci muncă 
competente care să 
impasului prin care 
fru și, implicit, echipa noastră națio
nală. In aceste acțiuni trebuie să se 
simtă mai mult prezența antrenorului 
federal A. Niculescu, al cărui aport în 
perioada pregătirii lotului a fost inexis
tent, el primind în acest răstimp cu 
totul alte sarcini, printre care aceea de 
a conduce o... tabără de juniori (in 
timp ce antrenorul pentru probleme de 
juniori Tr. lonescu conduce o echipă 
națională de tineret). Intr-o acțiune 
în care este angajat prestigiul 
fotbalului nostru, federația are 
datoria să concentreze toate for
țele — verificate în mod serios 
în ce privește competența — care pot 
să contribuie a ducerea la bun sfîrșit 
a sarcinilor. De o serie de lipsuri nu 
este străină nici Secția tehnică din 
Consiliul General U.C.F.S., care nu 
urmărește cu suficientă răspundere 
pregătirea și îndrumarea echipelor 
naționale, pierzîndu-se de multe ori 
în lucruri mărunte, lipsite de importan
ță. Meciul de la 
buie să 
simplă 
punctul 
eficiente
'otbalul nostru.

lotului

insuccesul 
în preliminariile 

Iubitorii 
partea 

din 
declarații 
concretă și măsuri 
ducă la depășirea 
trece fotbalul nos-

fotba- 
antre- 

condu- 
echivoce

Moscova nu tre- 
rămină -r- șa de obicei — o 

experiență, ci un semnal, 
de plecare al unor măsuri 
de îndreptare a situației din

Turneul internațional interorașe 
de fotbal din R. P. Polona

ECHIPA ORAȘULUI BUCUREȘTI A FOST ÎNVINSA CU 2—1 DE SELEC
ȚIONATA BERLINULUI

KATOWICE 22 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Sport"). — In ca
drul turneului internațional interorașe 
de fotbal, care a luat sfîrșit astăzi, re
prezentativa orașului București a ju
cat cu selecționata Berlinului pentru 
locurile 7-8. Intîlnirea s-a terminat cu 
victoria fotbaliștilor berlinezi, la sco
rul de 2-1 (1-0). Punctele au fost în
scrise în ordine de : Kauerman (min. 
21), Bray (min. 70) și Tabarcea (min. 
80). In prima repriză a fost superioară 
echipa orașului Berlin. Fotbaliștii ro
mîni au jucat mai bine în a doua par
te a partidei, au desfășurat acțiuni

frumoase în cîmp, dar linia de înain
tare nu a corespuns. Din apărare s-au 
remarcat cei doi halfi și stoperul.

Selecționata orașului București, care 
s-a clasat pe ultimul loc în acest tur
neu, a aliniat formația ;

Uțu — Nedelcu, Motroc, Cojocaru 
— Fronea, Țîrcovnicu — Constanti- 
nescu, Varga, Dridea (Tabarcea), 
Mateianu, Ene II.

Echipa orașului Berlin: Spickena- 
gel — Krainpe, Heine, Skaba — Mas- 
chke (Wassel), Reichel — Assmy, 
Meyer, Kauerman, Schroter, Bray.

In finala turneului, Varșovia și Ka
towice, după 90 de minute au termi
nat la egalitate, 3—3 (3—2).

Carnet atletic
Și în această săptămînă partici- 

panțîi la concursul Pronosport vor 
beneficia de premiile care se acordă 
variantelor cu 0 rezultate. Reamintim 
că premiile la „0" rezultate care se 
acordă prin tragere din urnă sînt 
următoarele: Un premiu de 10.000lei, 
un premiu de 5.000 lei, un premiu de 
3.000 lei și 25 premii constînd din 
cîte două bilete de concediu la 
munte sau la mare prin O.N.T. Car
pați. Aceste bilete sînt transmisibile 
și se acordă la data cerută de cîști- 
gător.

Din program menționăm meciurile : 
Reprezentativa Timișoara—S.K.V.O. 
Rostov și Șahtior Stalino—Dinamo 
Bacău. Un alt meci așteptat cu ne
răbdare atit de iubitorii sportului cu 
balonul rotund cit și de participanțu 
la Pronosport este cel dintre Vojvo- 
dina Novisad și M.T.K.

Ultimele 6 meciuri din Programul 
concursului Pronosport nr. 30 fac 
parte din Cupa de vară a R.P.U. și 
progțapiează întîlniri interesante.

★
In urma extragerii din urnă a pre

miilor” acordate variantei r cil 0 re- 
zultătd- la concursul Pronosport 

ii im -

obținut Traian Dumitru 
str. Timpului nr. 9. 
obținut Ziegler Emilia 
Densușeanu nr. 6
obținut Railier Vasile 

str. Dristor nr. 89.

nr. 28 au fost stabiliți următorii pre- 
miati:

10.000 lei a 
din București

5.000 lei a 
din Cluj str.

3.000 lei a 
din București

De asemenea, au fost acordate 25.de 
premii constînd din cîte două bilete 
de concediu prin O.N.T. Carpați. Lista 
oficială a ciștigătorilor va fi publi
cată în programul Loto-Pronosport 
nr. 276.

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 29 din 19 iulie a.c. au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul 1: 5 variante cu 11 re
zultate exacte 
cîte 12.975 lei.

Premiul II 44
zultate, exacte 
cîte 1769 lei.

Premiul Ill : :
rezultate exacte 
cîte 343 lei.

Fond*<fts"hremii 259.507 lei.
Rtibffcă* redactată de l.S. Loto-Pro- 

nospdrb
HI ale

revenind fiecăreia

variante cu 10 re- 
revenind fiecăreia

340 variante cu 9 
revenind fiecăreia

„CUPA ELIBERĂRII" LA MARȘ
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu

rești organizează la sfirșilul acestei 
saptămîni tradiționala Întrecere de 
marș Cursa munțiior. Concursul este 
organizat în cinstea zilei de 23 Au
gust și va fi dotat cu „Cupa Elibe
rării" . întrecerea se va desfășura sub 
formă de ștafetă (3 schimburi a cite 
doi concurenți pentru fiecare echipă) 
pe traseul Comarnic—Predeal. Schim
burile 1 și 3 măsoară cîte 10 km, iar 
al II-lea 15 km. După fiecare schimb 
se va face regruparea tuturor echi 
pelor participante. Startul va fi dat 
duminică la ora 9 de la km 112-Co- 
marnic.

„CUPA METALUL» LA 
ATLETioM

Clubul sportiv Metalul M.T.G. or
ganizează în cinstea zilei de 23 Au
gust un conduri de atletism dotat cu 
, .Cupa Metalul-'. Competiția e des
chisă tuturor atleților din Capitală și 
se va desfășură sîmbătă dună amiaza 
(de la ora I8.O0) pe Stadionul Re
publicii Vor, Ii alcătuite clasamente 
individua'e si ’Te” echipe de ciut sau 
asociație. Vor- premiați cei mai burn 
performeri după tabela internaționala 
de punctaj, la bărbați și femei.

25.de


Concursul internațional 
de planorism din R. P. Bulgaria

Solia 22 (prin telefon). — Pe aero
portul Musacevo a început la 15 iulie 
un concurs internațional de planorism 
la care participă reprezentativele R. 
P. Romîne și R. P. Bulgaria cu echipe 
complete și cîțiva sportivi din R. D. 
Germană, la întrecerile individuale.

Pînă acum s-au desfășurat două pro
be. Ambele au avut loc în condiții at
mosferice nefavorabile. Curenții deo
sebit de puternici, ploaia, lipsa de vi
zibilitate n-au permis participanților 
să încheie traseele și să aterizeze la 
punctul fix. In proba de circuit pe 
distanța Musacevo-Levskigrad-Musa- 
cevo (216 km) cel mai bun rezultat 
l-a obținut concurentul bulgar Rusev, 
urmat de compatrioții săi Mandragiev 
și Klingherov. In proba a doua (Mu- 
sacevo-Kazanlîk) victoria a revenit lui 
Kîrlejov urmat de Rusev.

In clasamentul general individual 
conduce Rusev cu 1999 p. Urmează 
Klingherov 1721, Raiev 1720, Tosev 
1540, Kîrlejov 1284, V. Cismaș (R.P.R.) 
1273. Pe echipe formația gazdă a acu
mulat 3720 p., echipa R.P.R. 2236 p.

TOMA HRISTOV

înotătorii bucureștem susțin prima întîlnire 
a sezonuluiinternațională

(Urmare din pag. 1) 
cadrul cărora au obținut rezultate re
marcabile. Natația din R.P. Bulgaria 
a progresat mult în ultima vreme 
și este de așteptat ca în întrecerile 
de la București să 
puternică, capabilă 
bune.
A VI-A ETAPA A
... la polo pe apă 
clarificări în s—.'lL 
Invingînd la limită 
Locomotiva ~ j 
patru puncte de a 
în seria a IlI-a 
a învins pe C.F.R.

urmărim o echipă 
de performanțe

CATEGORIEI B... 
a produs oarecari 

‘ a Ill-a și a IV-a. 
pe Metalul Cluj, 
s-a distanțat la 
doua clasată, iar 
Voința Timișoara 
Arad și și-a con

solidat poziția de lider. Iată rezulta
tele și clasamentele celor patru serii:

SERIA I
Clubul sportiv școlar București-Ceta

tea Bucur 0—17 ; Constructorul Bucu
rești—S.S.E. II București 16—1 ;
1. Cetatea Bucur
2. Constructorul Buc.

Buc. 
II Buc. 
Constanța

SERIA a n-a

S.S.E. I București—Rapid București 
1—15 ; Voința București—Recolta Bucu
rești 13—3 ; C.S.A. Orașul Stalin—pe
trolul Cîmpina 12—1 ;

1. Rapid București
2. Voința București
3. C.S.A. Or. Stalin
4. S.S.E. I Buc.
5. Petrolul Cîmpina

SERIA a

Timișoara—Jiul 
Lugoj—Dinamo 

Timișoara—C.F.R.

POPORUL GREC Șl EROII LUI
NU POT FI INGENUNCHIAȚI NICIODATĂ

seriile

Cluj

6 4 0 2 37—1'8
6 114 19—49
6 10 5 10—65

IlI-a

Craiova 
Sibiu 
Arad

6 6 0 0 104—17 
6 4 0 2
6 3 12
6 3 12
6 10 5
6 0 0 6

IV-a

3. C.S.S.
4. S.S.E.
5. Marina
6. Olimpia Or. Stalin

6 s o o îoo— 4 »
io
4
4
1
1

69—15
20— 40
21— 65
11—43

3—57

C.F.R.
A.S.M.
Voința
1. Voința Timișoara
2. C.F.R. Timișoara
3 A.S.M. Lugoj
4. C.F.R. Arad
5. Dinamo Sibiu
6. Jiul Craiova

seria

25—1 ;
19—0 ;
13—5 ;

12
8
7
7
2
0

33—18
79—25
85—30
3—115
5—159

a
Voința Tg. Mureș—Voința Cluj 4—4 : 

Metalul Cluj—C.F.R. Cluj 4—5 :
1. C.F.R. Cluj S 4 2 0 28—16 10
2. Voința Orader 5 3 2 0 21—12 8
3. Voința Cluj 6 2 2 2 27—21 6
4. Metalul Cluj 6 1 2 3 22—26 4
5. Voința Tg. Mureș 5 113 12—23 3
6. Granitul Orașul Dr.

petru Groza 4 0 1 3 13—23 r

Campionatele mondiale de scrimă
BUDAPESTA 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Campionatele 
mondiale de scrimă au fost reluate 
marți cu proba de spadă care a reu
nit un număr impresionant de concu
rent! (73).

Despre spadă se poate spune că a 
fost proba care a aliniat concurenții 
<fe cea mai apropiată valoare, determi- 
rfnd o luptă deosebit de acerbă, de 

’disputată. Este suficient să amintim 
ta această privință că, de la un tur 
la altul, concurenții s-au calificat de
seori abia la capătul unor întreceri de 
baraj. In care au luptat pînă la epui- 
zare I

Nici întrecerile de spadă n-au lost 
ocolite de surprizele care au punctat 
campionatele încă de la începutul lor.

Surpriza cea mai mare o constituie 
eliminarea, încă din primul tur, a cam
pionului mondial din anul trecut, en
glezul Hoskins, de către unul dintre 
reprezentanții țării noastre, Thalmei
ner!! De asemenea, a „căzut" în eli
minatorii și rutinatul spadasin ita
lian Mangiarotti, de 
ori campion mondial, 
doilea la „mondialele' 
de la Philadelphia.
fel, un caracter de surpriză a avut atît 
eliminarea italianului Saccaro, ca și 
aceea a polonezului Woicekowsky.

Numeric și valoric, actuala ediție a 
întrecerilor de spadă din cadrul cam
pionatelor mondiale a fost dominată de 
către sportivii sovietici, care vor „tra
ge" în semifinale cu patru concurenți: 
Cernișevici, Cernigov, Kostava și Ha

mai multe 
clasat al 
din 1958 

Tot ast-

Întîlnirea feminhă de șah R. P. Remînă—R.P. Polonă 
DUPĂ ȘASE RUNDE SCORUL ESTE 
34’/,—12>/2 (1) |N FAVOAREA ECHI

PEI NOASTRE

Echipa R. P. Romîne a cîștigat me
ciul feminin de șah cu reprezentativa 
R. P. Polone cu... două runde înainte 
de sfîrșit

Marți, în runda a Vl-a, a luat sfîr
șit în cele cinci ore de joc o singură 
partidă. Sigalas a cîștigat la Spakows- 
ka, întrerupînd șirul victoriilor polone
zei. Ieri, reluarea întreruptelor pro
grama nu mai puțin de 9 partide ne
terminate. Rodica Reiclier a învins-o 
pe Iurcinska, Margareta Teodorescu 
pe Litwinska iar Holuj a cîștigat fina
lul eu Sigalas, astfel că scorul run
dei a V-a a fost stabilit la 6-2 în fa
voarea echipei noastre.

i Teodorescu a cedat fără joc la Hell
wig iar Reicher și Litmanowicz au că
zut de acord asupra remizei. Cu ace
lași rezultat , au ..luat sfîrșit partidele 
Iliescu-Kionarkowska, Polihroniade-Sa- 
mole^icz și Pogorevici-Iurcinska.. Ale
xandra Nicolau a valorificat calitatea 
pe care o avea în întrerupta cu Lit- 
winska cîștigînd partida. Nu a fost 
reluată întîlnirea Gogîlea-Holuj, între
ruptă în runda a Vl-a într-o poziție 
aproximativ egală.- In felul acesta 
scorul rundei a Vl-a este deocamdată 
4—3 (1) în favoarea echipei noastre, 
care conduce acum cu un avans de 22 
de puncte I Scor general 34'/2—12‘/2 
(1).

Astăzi meciul continuă cu runda a 
VILa.

baroo. Bine s-a comportat și campio
nul mondial la floretă din acest an, 
englezul Jay — am amintit în repor
tajul precedent că el este și un valoros 
spadasin — care s-a calificat de ase
menea în semifinale.

Specialiștii sînt unanimi în a recu
noaște că actuala ediție a „mondiale
lor" s-a dovedit a fi cea mai grea, 
cea mai pretențioasă, ea solicitînd con- 
curenților nu numai o pregătire teh
nică și tactică superioară, ci și o ex
cepțională rezistență fizică și morală. 
Fără excepție, cei care au cucerit pînă 
acum titlurile mondiale ale acestei e- 
diții au trebuit să întrunească toate 
aceste calități.

Spadasinii romîni (Thalmeiner, 0. 
Stelian, Gurath, Haukler și S. Poe- 
naru) au intrat în întreceri fără a e- 
mite pretenții la primele locuri, cău-, 
tînd mai mult să dovedească afinități 
cu această probă. Și într-adevăr, ei 
au reușit să arate tuturor celor pre- 
zenți în Sala sporturilor, calități re
marcabile. In plus, ei au luptat cu un 
curaj demn de relevat, în special 
Thalmeiner care — așa cum aminteam 
la început — a reușit să „scoată" din 
luptă pe unul din protagoniștii probei, 
Hoskins. (Atît în serii cît și în baraj 
l-a întrecut cu același scor categoric: 
5—1 III). In general, 
spadasini au lăsat o impresie foarte 
bună, mulți dintre cunoscătorii scri
mei întrevăzîndu-Ie reale perspective 
într-un viitor nu prea îndepărtat.

ELENA MATEESCU

tinerii noștri

M meciul de atletism u. R. s. S. - s. II. A
NEW YORK (Agerpres). — Ziare

le americane continuă să publice co
mentarii și declarații pe marginea în- 
tîlnirii de atletism dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. In centrul atenției 
comentatorilor de atletism se află suc
cesul decatlonistului sovietic Vasilii 
Kuznețov. Ziarele subliniază că atle
tul sovietic ar fi doborît fără îndoială 
recordul său mondial dacă o ploaie 
torențială nu ar fi împiedicat buna 
desfășurare a ultimelor trei probe ale 
deca tionului.

Ziarul „New York Times" publică

la

declarațiile unor antrenori americani 
care-și împărtășesc impresiile asupra 
noului echilibru de forțe dintre atle
tismul american și cel sovietic, creat 
în urma meciului de la Filadelfia. An
trenorul principal al echipei S.U.A. de
clară printre altele:,„Noi trebuie să 
ne gîndim foarte serios la pregătirea 
alergătorilor noștri pe distanțe lungi, 
în aceeași măsură în care rușii își îm
bunătățesc pregătirea săritorilor și 
sprinterilor lor. Altfel ne așteaptă in
succese și mai mari."

Concursul cu premii 
al ziarului nostru • •

ȘTIU SPORT?
r 

•< 1 i

itrebarea Nr. I
(5 puncte)

Care este norma prevăzută 
anul 1959 pentru selecționarea
lotul olimpic al R.P.R. la nroba de 
decatlon ?

pe 
în

Intrebarea Nr. 3
(15 puncte)

Cîte din actualele recorduri 
publicane au fost realizate în ... 
timij doi ani în bazinul de înot 
(33,33 m) acoperit de la Florea- 
sca ?

re- 
ul-

întrebarea Nr
(10 puncte)

CUPON DE CONCURS Nr. 7

clasatCare ciclist romîn s-a 
la Jocurile Olimpice pe unul din 
primele șase locuri, la ce probă și 
la ce ediție a J. O. ?

SPORTUL POPULAR
Nr. 3447

ia ce

ani închisoare, urmați de deporta 
pe timp de 5 ani și la privarea < 
drepturi politice pe timp de 7 ani, Ka 
kaianis a fost condamnat la 11 a 
închisoare, urmați de deportare , 
timp de cinci ani și de privarea t 
drepturi politice pe timp de șapte ar 
Raguzaridis a fost condamnat la cin 
ani închisoare, urmați de deportare i 
timp de patru ani și la privarea i 
drepturi politice pe timp de cinci ar 
Sentința tribunalului militar este d 
finitivă.

★ ★
dus pînă la capăt. Ieri, Tribunalul militar 
procesul lui Manolis Glezos și al celorlalți 

luptători democrați greci. In ciuda faptului că apărarea a spulberat

din 
C,Ie

de 
de

ATENA 22 (Agerpres). —
La 22 iulie Tribunalul militar 

Atena l-a condamnat pe Manolis 
zos la 5 ani închisoare, urmați 
patru ani deportare într-un lagăr
concentrare și la privarea de drepturi 
politice pe timp de opt ani. Această, 
sentință este mai aspră decît cea ce
rută de procuror.

In ciuda prăbușirii falsei acuzări de 
„spionaj", Vutsas și Trikalinos 
fost condamnați la închisoare pe 
Singhelaris a fost condamnat ;

j ’ Așadar, complotul a fost 
• ■ din Atena a dat sentința in |

prin dovezi zdrobitoare toate acuzațiile ticluite de agenții Asfaliei (poli- 
ția politică greacă), în ciuda protestelor poporului grec care s-a ridicat în 

" apărarea eroului său național, luptătorul înflăcărat pentru pace și prie- 
tenie intre popoare, Manolis Glezos, Tribunalul militar din Atena, sfidind 

j j adevărul și glasul opiniei publice mondiale, a dat o sentință odioasă, 
.. care incalcă legile tării și demnitatea națională a poporului grec.
▼ Plină de revoltă, omenirea progresistă se ridică împotriva acestei mîr- 
. > șave sentințe, prin care reacțiunea greacă și internațională încearcă să 
;; se răfuiască cu fruntașii luptei pentru apărarea intereselor naționale vitale 
jjale poporului grec. Nimic nu va putea infringe lupta maselor mun- 
■ ■ citoare din Grecia pentru libertate, pentru Independentă națională, pentru 
j' pace și democrație.
-. Poporul grec și eroii lui nu pot fi îngenunchiați niciodată 1

: au
viată, 
la 15

Mîine, la Zagreb

începe cel de al 15-lea 
tur ciclist al Iugoslaviei

Mîine se dă la Zagreb startul în cel 
de al 15-lea Tur ciclist al Iugoslaviei. 
La ediția pe acest an a acestei com
petiții internaționale de lung kilome
traj au fost invitate 12 echipe națio
nale printre care și puternicele forma- 
t" ’ r, „
Polone și 
pe cuprind cicliști cu renume interna
țional, participant la marile competiții 
europene.

Competiția măsoară 1670 km, din
tre care mulți sînt de drum prost. 
De-a lungul traseului sînt presărate 
numeroase urcușuri dificile care vor 
supune pe concurenți la eforturi se
rioase. Iată itinerariul:

Etapa I (24 iulie) : Zagreb-Rijeka, 
198 km (șoseaua este acoperită cu 
piatră cubică). In această etapă vor fi 
următoarele urcușuri : Vrbovsko (la 
km 98), Kupjak (km 124), Spicunak 
(km 147) ; etapa a 11-a (25 iulie): 
Rijeka-Pola, 105 km (70 la sută asfalt, 
restul drum de țară). Șoseaua merge 
mult timp paralel cu malul mării, și 
sînt numeroase urcușuri ; etapa a IIl-a 
(26 iulie) : Pola-Nova Gorica, 178 km 
(asfaltată). Urcușuri grele la Porto 
(km 65) și Crnikal (km 134) ; etapa 
a IV-a (27 iulie): Nova Gorica-Ljubl-

ții ale Belgiei, Angliei, Olandei, R. P. 
Polone și R. F. Germane. Aceste eclii-

Debutul internațional 
al juniorilor noștri la lupte libere
Peste cîteva zile, Galațiul va găzdui 

întîlnirea i * - '' ' '
libere 
juniori 
garia. 
țională 
libere, 
pregătiri sub 
rului V. Popovici. Echipa nu a fost 
definitiv stabilită. La categoria 52 kg. 
titular este Ion Vasile (camp. jun. 
1959)’ la 57 kg. se va alege între

internațională de lupte 
dintre reprezentativele de 
ale R.P. Romîne și R.P. Bul- 
Este prima întîlnire interna- 

a juniorilor noștri la lupte 
Echipa noastră face ultimele 

conducerea antreno-

Gavrilă Dohi și Ștefan Isfache; la 
62 kg. Alexandru Radu; la 67 kg. 
H. Mavridis (dublu camp. jun. 1959) ; 
la 73 kg. se va decide între Ștefan 
Tampa și Iosif Moca; la 79 kg. 
Alexandru Baka; la 87 kg. avem doi 
pretendenți: Alexandru Hrehoreț și 
Nicolae Pavel, iar la categoria grea 
candidează Gelu Mezinca (camp. jun. 
1959) și [osif Rumbach.

jana, 196 km. Concurenții vor parcurg 
două semietape: Nova Gorica-Vrsi 
109 km (o parte asfalt, restul drum <■ 
țară) — urcuș la Vrsic; 2. Kranjsk 
Gora-Ljubljana, 87 km. De la Vrs 
la Kranjska Gora se va face transbo 
dare; etapa a V-a (28 iulie): Ljub 
jana-Zagreb, 127 km (șosea asfalta 
tă) ; la 29 iulie zi de odihnă la Za 
greb ; etapa a Vl-a (30 iulie) : Zagrel 
Banja Luka, 183 km (etapă pe drui 
plat) ; etapa a VIl-a (31 iulie) : Banj 
Luka-Belgrad, 236 km. Concurenț 
vor parcurge două semietape: 
Banja Luka-Bosanska Gradiska (4 
km, individual contra-cronometru' 
2. Slavonski — Belgrad, 196 km. 1 
această etapă se va face' transbordat 
de la Bosanska Gradiska la Slavonsk 
etapa a Vlll-a (1 august); Belgrac 
Niș, 264 km în două semietape : 
Belgrad-Kragujevac (124 km) — mult 
urcușuri; 2. Kragujevac-Niș (140 krr 
— mult drum de țară și trei urcușur 
etapa a IX-a (2 august) : Niș-Skoplj( 
210 km — drum prost.

La această competiție internațional 
țara noastră se prezintă cu o ech.ițr 
de. tineret. In componența ei se afl 
doi debutanți (Ion Cosma și Huge 
Mihăilă), un tînăr care a mai part 
cipat la „Turul Iugoslaviei" (C. Mo 
ceanu) și doi alergători cu mai mult 
rutină (Aurel Șelarti și Șt. Poreceanu' 
Reprezentativa noastră de tineret v 
avea de înfruntat puternicele format 
occidentale și traseul deosebit de dm 
Alai ales urcușurile (majoritatea . rr 
sînt cățărători) vor constitui tin exa 
men foarte dificil pentru reprezentant 
noștri.

In favoarea echipei naționale de ti 
neret a R. P. Romîne pledează îns 
voința alergătorilor noștri, dragoste, 
lor de a reprezenta cu cinste culorii 
patriei, dorința de afirmare. Invingîm 
emoția evoluției în compania unor ru 
fieri consacrați în arena internațională 
ei vor putea realiza performanțe 4 
valoare. Noi le urăm succes deplin 1

• PE STADIONUL KIROV DIN 
LENINGRAD, în fața a peste 80.000 
de spectatori, s-a desfășurat meciul 
amical de fotbal dintre reprezenta
tiva R.P. Chineze și selecționata 
R.S.F.S. Ruse. Fotbaliștii chinezi au 
prestat un joc remarcabil, obținînd 
victoria cu scorul de 1-0. (1-0).

• ECHIPA REPREZENTATIVA DE 
FOTBAL A ETIOPIEI, care se află 
în turneu în U.R.S.S., a jucat la 
Chișinău cu formația locală Moldova. 
Fotbaliștii din Chișinău au obținut 
victoria cu scorul de 4-1. După meci, 
căpitanul echipei Etiopiei, Indecatoju 
Tesema, a declarat următoarele co
respondentului agenției Tass: „Am 
jucat în mai multe orașe din U.R.S.S. 
și am constatat că fotbalul șovietic 
a atins o înaltă clasă. Fotbalul este 
un sport tînăr în țara noastră. Noi 
am învățat mult de la fotbaliștii so
vietici și aceasta ne va folosi în jocu
rile ce le vom susține în curînd în 
turneul preolimpic".

PE SCURT
• LA SFIRȘITUL LUNII IULIE, 

în Belgia se va desfășura cel de-al 
doilea campionat mondial de ciclism 
pentru femei. Uniunea Sovietică va 
fi reprezentată la această competiție 

" "1 de viteză 
Kocetova și de Valentina 

Maria Luksina, Vera 
, Nina Spițina și Aina

de campioana mondială 
Liubov E 
Maximova, 
Gorbaceva, 
Puronen.

• INVINGIND CU SCORUL DE 
4-1 ECHIPA MEXICULUI, reprezen
tativa de tenis a Australiei s-a cali
ficat pentru finala zonei americane 
a „Cupei Davis“. In finală tenismanii 
australieni vor juca cu echipa Ca
nadei. Echipa învingătoare din acest 
joc se va întîlni cu cîștigătoarea me
ciului Italia—Spania din finala zonei 
europene.

• AU LUAT SFIRȘIT campionatele

internaționale de tenis de cimp al< 
R. Cehoslovace. Un remarcabil suc 
ces a obținut jucătorul cehoslovac 
Jiri Javorski, care în finala probe 
de simplu bărbați l-a învins cu 6-4 
4-6 ~ - - - ■ _
Don Candy.

• ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
DE ATLETISM dintre echipele mas 
culine ale Greciei și Republicii Arabi 
Unite, desfășurată la Atena s-a ter 
minat cu rezultatul de 133-74 puncte 
în favoarea atleților greci. In ziua a 
doua a meciului, Kunadis a stabilit ur 
nou record al Greciei la aruncarea 
discului cu o performanță de 56,63 m

• IN CADRUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM desfășurat la Sofia, 
atleții Hristov și Hlebarov au stabilii 
un nou record al țării lor la săritura 
cu prăjina realizînd 4,45 m.

Alte rezultate : lungime Slavkov 
7,51 m; triplu salt Patarinski 15,41 
m ; greutate Artarski 16,65 m. In pro
ba feminipă de aruncare a greutății 
Saramaovtct a obținut 14,81 m.

6-0: 3-6; 6-4 pe australianu
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