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(Din „Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei de sub jugful fascist")

Salut fierbinte și urări de noi victorii glorio
sului popor sovietic in opera măreață de 
construire a comunismului! Caldă recunoștință 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul internați

onalist frățesc acordat țării noastre 
în construirea socialismului!

ANUL XIV Nr. 3455 ★ Joi 6 august 1959 ★ 4 pagini 25 bani

Plenara lărgită a Comitetului 
de Organizare a U. C. F. S.
Miercuri 5 august a. c. a avut loc plenara lărgită 

a Comitetului de Organizare a Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport din Republica Populară Romînă.

Plenara a ascultat raportul de activitate a Biroului 
Comitetului de Organizare a Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport pe perioada august 1958 — august 1959 expus 
de tovarășul Manole Bodnăraș, președintele U.C-F.S.

în urma dezbaterilor, au fost stabilite măsuri în 
vederea dezvoltării continue a mișcării noastre de cul
tură fizică și sport, în lumina sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

Străbătînă crestele Carpaților meridionali
PETROȘANI 4 (prin telefon). —- 

Azi a coborît la Petroșani, venind de 
La Herctilane peste valea Cernei, și 
masivii Godeanu și Retezat, echipa de 
H~nism a asociației sportive Energia 

i, care efectuează traversarea Car- 
patdor meridionali de la Băile Hercu- 
iane la Sinaia. Alpiniștii din Sibiu a- 
duc cit ei mesajele oamenilor muncii 
aflați la odihnă în diferitele cabane de 
pe traseu, pentru a fi predate ștafetei 
care va sosi la 23 August în Capitală. 
Cu tot timpul nefavorabil (ploi toren
țiale, furtuni puternice, descărcări elec

închiderea celui de al VII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților

Declarația adresată tinerilor din întreaga lume
VIENA 4. După 10 zile de neuitat, 

marele Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru pace și 
prietenie de la Viena (26 iulie — 4 
august) a luat sfirșit. 18.000 de tineri 
și tinere reprezenlind milioane' de 

» N din 112 țări, au fost purtătorii 
rațiilor profunde de progres, li

bertate și pace ale popoarelor lor. 
In puternice manifesta,vi închinate 
păcii, participant» la Festival s-au 
pronunțat împotriva războiului atomic 
și pentru coexistență pașnică. O de
legație a Comitetului internațional al 
Festivalului va duce conferinței Mi
niștrilor de Externe de la Geneva 
mesajul milioanelor de tineri din lu
mea întreagă ca-re vor să se găseas
că calea către un acord în vederea 
unei rezolvări pașnice a problemelor 
în discuție.

Tinerii din întreaga lume au fost 
primiți cu prietenie și căldură de 
mii de tineri vienezi. La manifestă
rile Festivalului au participat aproa
pe un milion de austrieci. Toate ten
tativele adversar «tor Festivalului și 
țai ideilor de cooperare internațională 
au eșuat.

In Rathausplaz a avut loc festi
vitatea de închidere a Festivalului, 
țlncă de fa ora 19 pe scena din 
.piața feeric Luminată, lavwid drept 
fundal monumentala clădire a primă
riei din Viena, ansambluri de cîntece 
țji dansuri din zeci de țări partici
pante la Festival au prezentat cele 
mai frumoase numere din progra- 
knele lor miilor de tineri delegați și 
zecilor de mii de locuitori ai Vienei.

La ora 21 începe mitingul consa
crat închiderii Festivalului. In cuvîn- 
iările lor reprezentanții Austriei și 
Braziliei subliniază că Festivalul de 
la Viena a avut un rol extrem de 
important în apropierea și înțelegerea 
tineretului de toate culorile, din toate 
țările și de pe toate continentele. A 
luat apoi cuvîntul Bruno Bernini, 
membru al Comitetului internațional 
al celui de-al VII lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Bruno Bernini a dat citire declara
ției adresate de Comitetul interna
țional al Festivalului tineri'or din în
treaga lume. După ce a arătat uria
șul succes de care s a bucurat Fes
tivalul de la Vrna. declarația subli
niază : „Festivalul nostru a ajuns la 

trice), echipa de alpinism Energia Sibiu 
a ajuns în timpul programat, adică la 
2 august, la cabana Buta.

Astăzi, la fabrica Viscoza din Lu-, 
peni a avut loc un miting cu prilejul 
căruia muncitorii au predat mesajul 
lor alpiniștilbf de la Energia Sibiu, 
care-1 vor aduce la Sinaia la 22 au
gust

La 5 august alpiniștii din Sibiu vor 
urca la Paring, de unde vor primi 
alte mesaje.

MIRCEA VLADO1ANU
STAICU BĂLOlU-corespondenți

sfîrșitul manifestărilor sale, dar rea
litatea sa și idealurile sale vor ră- 
tnine veșnic vii în inimile noastre. 
Noi vom duce pretutindeni în lume 
amintirile celor 10 zile petrecute la 
Viena, pentru a face să trăiască și 
să se dezvolte în sentimentele și ac
tivitatea milioanelor de tineri din lu
mea întreagă, marile idei ale înțele
gerii între oameni, ale cooperării în
tre popoare, ale coexistenței și păcii".

In încheiere în declarația Comi
tetului internațional al Festivalului 
se spune : „Lumea de astăzi cu diver
gențele sale, cu serioasele probleme ne- 
rezolzate, cu nestăvilita cursă a înar
mărilor atomice trebuie să ne preocupi

Un aspect de la măreața sărbătoare a tineretului lumii, cel de al VU-lea Festival Mondial, Prin fața tribunelor 
trece, delegația bravului, tineret din China Populară,

Competiții sportive
• In orașul și raionul Roșiorii de 

Vede se desfășoară concursuri sportive 
dotate cu „Cupa Eliberării". La fotbal, 
volei, handbal, șah, baschet și atle
tism se vor întrece peste 800 de 
sportivi. Finalele vor avea loc în
tr-un cadru festiv pe stadionul Pro
gresul din localitate.

Al. C. Popescu-corespondent
• Consiliul raional U.C.F.S. Cîm- 

piua organizează o serie de compe
tiții dotate cu „Cupa 23 August* *.  La 
Sinaia vor avea loc întreceri la fot- 
bal, volei, baschet, popice, tenis de 
masă, tir și ciclism. La Cîmpina se 
vor organiza întilniri la natație, box, 
atletism Și tenis de masă. .

• PETROLUL PLOEȘTI a acceptat dalele
propuse de campioana Austriei, Wiener 
Sportlclub, pentru cele doua mec'or. din 
cadrul preliminariilor ediției de anul 
acesta a Cupei Campionilor Europeni. 
Prima part'dâ va avea loc la 9 septembrie 
la Viena, iar returul la 16 septembrie la 
Ploești. La 2 august, Wiener S.K. a jucat 
la Innsbruck cu F.C. Nurnberg, de care a 
dispus cu 6-1 (4-1). Vienezii au făcut un
joc exceptional, mai ales tripleta Knoll-Hof- 
Hamerl. Hof a marcat patru goluri,

★ ★

• MECIUL de fotbal dintre echipa cam
pioană (Petrolul) și echipa deținătoare a 
Cupei (Dinamo), a cârei serie a fost 
inaugurată anul trecut, va avea loc du
minica 9 august în nocturnă, pe Stadionul 
Republicii, începînd de la ora 19.30

★ ★

• INTRE 14 Șl 16 AUGUST se vor des
fășura la Macon, în Franța, campionatele 
europene femțiine de canotaj academia 
la care și-au anunțat participarea sportiv» 
din U.R.S.S., R. Cehoslovaca, R.P. Ungară, 
R.P. Romîna, Anglia, Italia, Franța, Belgia, 
Austria, Olanda, Germania (echipa unită) 
și alte țari. Cea mai populată probă va 
fi cea de schif simplu la care s-au înscris 
10 echipaje.

★ ★

• EVOLUIND într-un concurs desfășurat
la Burleng (Suedia) atletul american d®
culoare R. Norton a alergat 100 m. în 
10,2 sec. In aceeași competiție suedezul 
Asplund a obfinut 63,10. nu la oruncareai 
Senului.

Eugen Stroie și C. Vîrjoghie- 
corespondenji

• în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, în orașul și regiunea Hune
doara vor avea loc numeroase com
petiții sportive cu caracter festiv. 
Astfel se vor desfășura o serie de 
c.onc’irsuri dotate cu „Cupa Eliberă
rii" la volei, lupte, box, șah, tenis 
de masă.

Nicu Sbuchea-coresp.

pe toți! Dar voința de înțelegere este 
mai puternică decît diviziunea ; pacea 
este mai puternică decît războiul. Pa
cea și înțelegerea trăiesc și se dezvol
tă pe baza prieteniei. Cel de-al Vil-lea 
Festival a pus la construcția acesteia 
o piatră puternică de temelie. Să ducem 
mai departe și să dezvoltăm mereu 
și pretutindeni prietenia noastră! Să 
o facem cunoscută guvernelor și să 
ne afirmăm dorința noastră de viață, 
de prietenie și de pace. Prin eforiurile 
noastre, alături de toate popoarele, îm
potriva pericolului atomic, noi vom 
face să progreseze marele patrimoniu

(Continuare in pag. a 4-a)

Vom asigura tinerei generații 
o educație temeinică și multilaterală

Grija părintească a partidului, pe care și noi, cadrele didactice, am 
sim(it-o zi de zi in anii luminoși de după Eliberare, prin condițiile tot mai 
bune de muncă și de trai, poate ți văzută acum prin noile măsuri cuprinse 
in recenta Hotărire a Plenarei C.C. al P.M.R.

Astfel, salariile tarifare ale cadrelor didactice vor fi majorate în medie 
cu 24 la sută, la unele categorii procentul de creștere ajungind la veste 
35 la sută. Țlnind seama și de reducerea impozitului pe salarii, cadrele di
dactice vor obține o creștere a veniturilor lor de circa 30 la sută în medie, 
iar pentru unele categorii de peste 40 la sută.

Noi, profesorii de educație fizică prezenți la cursurile organizate de 
I.P.C.D. (Institutul de perfecționare a cadrelor didactice), însuflețiți de 
grija necontenită care ni se poartă, sîntem hotărlți să depunem toate stră
daniile noastre pentru a ne îmbogăți continuu activitatea profesională, 
asigtirînd tinerei generații o educație temeinică și multilaterală, in spiritul 
dragostei față de muncă și al patriotismului socialist.

Colectivul profesorilor de educație fizică parti'cipanți la cursurile 
LP.C.D.

Mai sint șase zile pină la Campionatele 
Balcanice de baschet

Ne mai despart doar șase zile de 
desfășurarea primelor jocuri din cadrul 
Campioanaitelor Balcanice de baschet, 
care vor fi găzduite de capitala țării 
noastre între 12 și 16 august. Șase 
zile în care antrenorii echipelor parti
cipante vor 
comitetul de 
dei va pune 

desăvîrși pregătirile iar 
organizare a Balcania- 
la punct ultimele amă-

nunte.
★

In cursul unei convorbiri telefonice 
avută de federația noastră de baschet 
ou federațiile de specialitate din R. 
P. Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia, s-a 
aflat că oaspeții vor sosi în țara noas
tră în ziua de 11 august. Pregătirile 
baschetbaliștilor bulgari și iugoslavi, 
care vor lua parte la campionatele 
balcanice de la București, au început 
de mai multă vreme și actualmente se 
află în stadiul final. După atenția cu. 
care au fost selecționate loturile și 
după intensitatea pregătirilor efectuate 
se poate constata că baschetbaliștii 
bu'gari și iugoslavi v r p'ezenta la 

București cele mai bune și mai în for
mă garnituri. Din Iotul iugoslav nu 
vor lipsi cunosouții internaționali 
Kandus, Dragoilovici, Nicolici, B. Ra
dovici, Minja, R. Radovici, Giurici ș.a., 
cu care spectatorii bUcureșteni au fă
cut cunoștință în iarna anului trecut, 
cu prilejul evoluției reprezentativei 
R.P.F. Iugoslavia în sala FloreasCa.

★
La București, pregătirile loturilor R. 

P. Romine au intrat și c'.e in faza fi
nală. In ultimul timp antrenamentele 
s-au desfășurat chiar pe locul de dis
putare a campionatelor balcanice, adi
că pe podiumul amenajat în incinta 
velodromului Dinamo. Aici a fost mon
tată și instalația de lumină electrică 
pentru disputarea meciurilor în noct"r- 
nă. Antrenorii loturilor (C. Herold și 
C. Dinescu la echipa I, V. Popescu 
și A. Predescu la echipa de tineret) 
s-au ocupat în ultima vreme. în deo
sebi de Omogenizarea formațiilor. De 
asemenea au fost organizare îrr.îlrțiri 
de verificare în compania unor echipe 
bncureștene, în cursul cărora s-3 rti- 
tut constata forma bună a baschetba
liștilor care ne vor reprezenta.

I I • irite zilei



O povestire de demult cu • • • post-scriptum
Parcă-1 văd și acum: înalt, uscă- 
-, gîrbovit de anii ce îi apăsau 

greu umerii, și mereu pus pe sfadă. 
Niciodată nu eia miilțum't cu ceea 
ce făceai. Te dojenea de.zeci de ori 
pe zi. ’’’ ‘- •J- ---- f
din gura ltii. Dar cînd lăuda pe' 
vreun puști din echipă, tel lăudat se 
simțea în al șaptelea cer. Deh, nu 
degeaba se spunea că antrenorul nos
tru e unul ..dintre cei mai pricepuți 
la fctbal de prin părțile Clujului. Și 
ce spunea nea Vasile — „nea Vasile", 
parcă nici n-ar fi avut al doilea nu- 
ane l — er^. sfîrșf. Dacă el aprecia 
kă aV 'tăfiht.’d ei‘A’’inai mult ca sigur 
uxă „scoate." .din. tine .uu_bun..jucaiof. Vm2 9ntre:j.a ccjiipa
Cu toate cusururile lui, băieții din I1 ps r"'. î r . _   .
echipă îl iubeau. Cum să nu fi ținut cerea-.înteeprinder-ii.-lut- le-a-convenit- -ca-,«e. .^.nțreiror.^ Dacă nu. în_vțj_i tot

ce c nou în sporlid tău, rămîi în 
iwmă. IViiți de glumit cu ripije nornle 
de clasificare.'Azi nu riunlăi stagiul 
*și ăccnîmea conteazîî Și îrT deosebi 
cunoștințele, ne-a S'pus Mladin.

Și .nimeni. nu popie afirma că nu 
avem cadre tehnice bine pregătite. La 
federațiile npastțe de specialitate sb- 
sesc deseori invitații din străinătate, 
priti care se solicită antrenori romihi 
pealru schimb

...Am mers în noaptea 
mers și in alta nopți de 
lui nea Vasile la descărcatul vagoa
nelor. Alai inii: n-a vrut nici în rup
tul capului să ne lase să-l ajutăm, 

tiu mai

aceea și am 
i-am ajutat

. Cuvinte de laudă rareori ieșeau im nor .-um ne’. «ar noi,l-am „amenințat ca
jucăm iu echipă dacă ne jefnză. Și 
în nopțilâ albe, cînd transpiram umăr 
la umăr cu el, am aflat povesteavieții 
lui. Acest îndrăgostit al sportului a 
fost nevoit să-și sacrifice existența 
pentru că nu a vrut să se despartă 
de gazonul verde! înainte vreme era 
tehnician înts-o fabrică și în același 

r-.l- a ..noastră, .ptiniă
Cu toate cusururile lui, băieții din ȘÎ ps «oi, juniorii. Celor din condu-

noi. l-am

și urnii activist sportiv care are in 
urma lui poate decenii de activitate, 
E antrenor federal la notație. Preo
cuparea lui principală: coordonarea 
și îndrumarea activității celor 130 
antrenori de natație din țară. 130 de 
tehnicieni care an absolvit cursuri, 
școli speciale sau facultăți- Și acești 
antrenori, nu seamănă deloc cu nea 
Vasife. Poate doar prin aceea că și ei 
îndrăgesc sportul. Dar majoritatea 
lor are o singură preocupare: creșie- 
rea ' cit mai multor cadre sportive bTne 
pregătițer.^l-i sîiit/.sa.'ariafi ai, ilari
lor și asociațiilor sportive.

■— Să nu crezi Că este ușoară nîun-

A luat sfîrșit prima tabără 
de instructori la alpinism

Cu cîteva zile în urmă am primit la 
redacție vizita antrenorului de alpi
nism Paul Fozokoș, care nea rela
tat cîteva aspecte interesante de la 
tub ăra de instructori pentru alpinism 
care a avut loc întie 20—31 iulie 
In Cheile Bkazului. Trebuie să arătăm 
că aceasta este prima școala de in
structori calificați pentru alpinism or
ganizată în țară noastră.

„Prograiua analitică a școlii, ne-a 
•pus Paul Fczokoș, a ciiprlns lecții 
de atiinism, geografie, geologie, edu
cație fizică, probleme legate de orien
tarea în teren, floră și faună, ca și 
lecții de alpinism subteran, aceasta în 
special pentru cei care cercetează peș
terile. La lecțiile de alpinism, care au 
avut și im caracter practic, au fost 
demonstrate toate gamela d- cățără
tură, s-a vorbit despre materialele și 
e.hipamentul folosit în alpinism, 
fost luate în discuție problemele 
gate de trecerea surplombelor etc."

— In ce a constat examenul 
«absolvire" a taberei.?

— Cei 25 elevi au trebuit să 
»ecute o escaladă la coardă simplă 
fața grupei din care făceau parte
bineînțeles a antrenorului respectiv, 
clînd și toate indicațiile, ca și cum 
f-ar fi aflat în fața viitorilor Ier elevi- 
adpiniștî. In afară de cățărătură la 
•wardă simplă, viitorii absolvenți au 
mai executat și cățăraturi la coardă

au
le-

de

e- 
în
Ș<

dublă, ramonaj, urcări în nod Prusik, 
transportarea unui accidentat etc. E- 
xamenul a mai constat și din parti
ciparea la un concurs de orientare, 
combinat cu cățărătură.

— Care au fost cei mai buni elevi?
— După părerea mea, cel mai în

zestrat este clujeanul Sabin Doctor. 
Printre cei mai buni se numără Ale
xandru Zolotaru — Petroșani, Ștefan 
Csiki — Tg. Mureș, Traian Caluda 
—Ploești, Francisc Covaci —, Cluj, 
Iosif Schneider — Sibiu, Șerban 
Severin —’ Cisnădie. Au mai luat 
parte la tabără alpiniști din Oradea, 
Hunedoara, Cîmpina, Bușteni, Sinaia, 
Turda și orașul Victoria.

Am mai aflat de la Paul Fozokoș, 
că în afara lui, școala a mai avut ca 
lectori pe maeștrii sportului Emilian 
Cristea și Alexandru Floricioiu, ca și 
pe Alexandru Stătescu.

Dar în afară de orele petrecute la 
această școală de alpinism, elevii și 
lectorii au avut și o frumoasă activi- 
tat în timpul liber, Astfel, în peretele 
Suhard, Paul Fczokoș 
Covaci au făcut demonstrații de alpi
nism în fața oamenilor muncii aflați 
la odihnă la Lacul Roșu, ia.r maestrul 
sportului Emilian Cristea a conferen
țiat despre traversarea pe timp de 
iarnă a Carpaților meridionali, com- 
pletîndu-și expunerea cu diapozitive.

Și rraneisc

la el, cînd vedeai cit suflet punea î 
în munca lai. Cînd noi’ plecam apasă 1 
itupj antrenament, el’.'de-abia atunci 
intra în cdbirfă’, șeotjp 'dc -sub p: tej
ghea calapodul și începea “pă repar? 
gTietelA ■ de fotbăE’ care "tare sfirtecate . 
mai erau!... Peticele pe tricourile’; 
noastre tot de mîna Iui dibace erau 
cusute. Ce să-i faci clubul era să-, 
rai:, n-avea bani ‘pentru a plăti'între-’ 
țtiîîreă ’ echipamentului sărăcăcios. 
Toate cădeau pe capul lui nea Va i 
sile. Ne-a:n și zis: bun salariu' tre-. 
buie șă mai aibă 11 Jocul lui d? 
munca, itacă-și permite să irosească j 
atlta timp pentru interesele echipei i 
și ale clubului, de unde nit primea; 
nici o lețraie. Ba mai mult. De eîtc., 
ori nu cumpăra din banii lui bomboa- < 
ne sau ciocolată, drept' „premiu,-" 

după cîte un meci cîștigat...
Intr-o zi el luă la rost pe un puști 

care se mișca greoi pe teren : „Te 
miști parcă n-ai fi mîncat de o săp- 
tămînă". Puștiul, poate cel mai să
răntoc dintre nci, îi răspunse: „Azi 
chiar că n-am mîncat decît o ciorbă 
„goală", dar matale ți-e ușor să vor
bești așa, c:nd ai acasă de toate !...*'

Am răni'-s r •-‘-rinși de acest răs
puns obraznic. ,\ea Vasile, în schimb, 
nu zise nimic. Ii trecu doar parca o 
umbră pe față.

Peste cîteva zile, înaintea unui an
trenament, 
băiatul cu 
sufletul la gură, gîfîind 
„Băieți, am aflat ceva, 
nea Vasile lucrează la 
lemnelor în spatele gării, 
ziua, mai bine zis cu... 
găsești mai în fiecare noapte după 
gară, lingă fabrica de chibrituri. Acolo 
așteaptă să i se dea de lucru. Și noi 
care-1 știam că e tehnician... Vai ce 
rușine am pățit... L-am supărat _atit 
de mult. Dar... psst, iată că vine!

Antrenamentul a decurs ca de o- 
bicei. Ne pregăteam pentru campio
natul de juniori al orașului și nea 
Vasile era mulțumit dc noi în ziua a- 
ceea. Seara, după ce ne-am despărți! 
de dînsul, cît ai clipi din ochi toată 
echipa era adunată în spatele tribu
nei. „Consiliul" hotărî repede: „Peste 
două ore ne întilnim cu toții în spa
tele gării".

Petrică (așa-1 chema pe 
„ciorba goală") intră cu 

pe t°ren : 
Să știți că 
descărcatul 
E plătit cu 
noaptea. I!

Campionii Spartachiadei pe Capitală
Finalele Spartachiadei de vară a ti

neretului pe orașul București s-au 
desfășurat timp de o săptămînă pe 
bazele sportive ale Complexului Tine
retului, care, prin cadrul lui minunat 
și prin perfecta utilare a locurilor de 
disputare a întrecerilor, a fost o gaz
etă cît se poate de bună. Iată echipele 
campioane la volei și handbal *(care  
s-au caiificat'pentru etapa de zonă a 
Spartachiadei). precum și ocupanții 
primelor locuri la atletism, natație și 
tir, care au cucerit drept .1 de a lua 
parte la finala acestei însemnate com
petiții de mase.

VOLEI: masculin: Centrul Poligra
fic (raionul I. V. Stalin). Finala la 
Volei feminin nu s-a desfășurat.

HANDBAL: masculin: Spartac (ra
ionul Tudor Vladimirescu). feminin: 
Bumbacul (raionul T. Vladimirescu).

NATAȚIE: 14—16 ani fete: Milena 
Dumitrescu (raionul I. V. Stalin), bă

ieți: O. Stirbat (raionul V. I. Lenin); 
16—18 ani fete: Lidia Schubert (ra
ionul V.I. Lenin); băieți: Al. Pavel 
(raionul Grivița Roșie); senioare : 
Maria Gluvacov (raionul I. V. Stalin); 
seniori: D. Paraschlvescu (raionul 
Grivita Roșie).

ATLETISM: JUNIOARE: înălțime: 
Alaria Mărgineanu (raionul V. I. Le- 
nin); 80 m plat: Lucreția Stanca 
(raionul I. V. Stalin), lungime: Ma
ria lamandi (raionul I. V. Stalin). 500 
m plat: Silvia Silion (raionul V. I. 
Lenin), greutate: Ana Nylos (raionul 
1 Mai); JUNIORI: lungime: T. Chi- 
riac (raionul V. I. Lenin). înălțime: 
Al. Ciocan (raionul Grivița Roșie), 
greutate: V. Alarinescu (raionul V. I. 
Lenin), 1.000 m plat: M. Boureanu 
(raionul 1 Alai). 100 in plat: P. Ol. 
teanu (raionul I. V. Stalin); SENI
OARE: înălțime: Monica Nfculescu 
(raionul V. I. Lenin), lungime: Lu

creția Stancu (raionul I. V. Stalin), 
100 m plat: Viorica lonescu (raionul 
1 Alai). 500 m plat: Ioana Pavelescu 
(raionul 1 Mai), greutate: Ioana Stol 
(raionul I. V. Stalin); SENIORI : 
lungime: 1. Calnicov (raionul 1 Mai). 
1.000 m plat: C. Rașcu (raionul V. I. 
Lenin), înălțime: C. Deltin (raionul 
Gh. Gheorghiu-Dcj), greutate: O. Gă- 
lățeanu (raionul 1 Alai), 100 m plat: 
I. Chiția (raionul V. 1. Lenin).

TIR, băieți: 1. St. Diaconescu (ra
ionul 1. V. Stalin), 2. Al. Durnescu 
(raionul T. Xladimirescu); fete: 1. 
Ruxandra Marinescu (raionul I. V. 
Stalin); 2. Veronica Fezi (raionul 
I. V. Stalin).

Sîmhătăț pe lacul Herăstrău:

Campionatele republicane de juniori 
la caiac-canoe

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ÎNTREBAREA NT. 1
(5 puncte) 

ce an și unde s-a desfășurat

Activitatea competiționa'.ă continuă 
cu intensitate în sporturile nautice. 
Pe lacul Herăstrău se dispută sîm- 
bătă toată ziua întrecerile finale ale 
campionatelor republicane de juniori 
la caiac-canoe. Este, fără îndoială, 
un eveniment însemnat dacă ne a- 
mirtim că fiecare ediție a acestor 
campionate a prilejuit afirmarea a 
numeroase elemente tinere. Sîmbătă, 
în probele de caiac-canoe vom putea

să-i urmărim pe tinerii canotori de 
la asociațiile și cluburile sportive din 
Galați (Dunăreană, C.S. Muncitoresc, 
Voința), Arad (Victoria, U.T.A.), Brăila 
(Dunărea), Tg. Mureș (Voința, Cablul, 
M.T.E.), Timișoara (Clubul sportiv șco
lar Banatul, I.R.E.T., Școala sportivă de 
elevi, Meteor, Flamura roșie), Bucu
rești (Recolta, Voința, Dinamo, Ra
pid, Victoriaț precum și dm alte ora
șe ca Aiud, Cluj, Tulcea etc.

In
prima ediție a Jocurilor Sportive 
Internaționale Prietenești din cadrul 
Festivalului Mondial al Tineretului?

ÎNTREBAREA Nr. 2
(10 puncte)

La un meci de fotbal arbitrul 
este pe punctul de a fluiera începu
tul jocului. El își mai aruncă o pri
vire pe teren și cînd să ducă flu
ierul la gură, i se pare că una din 
echipe are mai puțini jucători, li 
numără și — intr-adevăr—consta
tă că echipa respectivă are numai 
9 jucători. Poate el să fluiere înce
putul jocului în această situație?

ca el să lipsească din servici din cînd 
. în tîiișll șîmbătd; sau Iutii; cîtev.a ore',; 

■: cîn| echipa pleca în deplasare, și.fc
l-au cpnced’at. La fgl pățijncă în alta 
trei sau prtfu lccuri unde, cu.-chiu. 
cu vaf,' reuși să sb angajeze. El totuși" 
nu renunță la sport.

„M-a scîrbit, băieți, tot ce 
timplă in juru-mi, ne-a spus 
mărăciune. 
voi, pe stadion. Poate vor veni 
alte timpuri, cind pe lîngă meserie 
ne vom putea îndeletnici în voie, și 
cu sportul, că tare mi-c drag 
văd sțburdînd. după minge..," 

k

se în- 
cu a- 

Fericit sînt doar printre 
o dală

P, S. '
Cele povestite mai sus s-au 

' plat acum două decenii- De

să yi

de experiență,.
-k

mai' intilni vreodată 
i-aș prezentă "pe ah- 
Ștefdn Petrescu și

... Dacă l-aș 
pe nea X'aSile, 
t re fiorii emeriti 
Emeriv- Vogi (ce înaltă distincție- pen
tru cadrele tehnice !)■ Sau pe ceila'ți, 
mai tineri,, care —r la fel. ca Oda 
Mladin. — nu de mult au .......
I.C.F.-ul sau școlile speciale. Vreți

:an 
terminat 

să 
?fll:țici. ș(:ți jițimărul. ...lor 7 . Mu. mai puțin de 
. O/V,/! ...-----------_■ ... / $c

intim- ‘

am pierdut urma lui nea Vasile. Dar 
ciți erau, ca el... M-am întilnit deu
năzi cti alți antrenori,Cu alte cadfe 
tehnice ale mișcării noastre sportive, 
noi. Ei rn-au 
hirtie această 
ce urmează.

inspirat să aștern pe. 
aducere aminte și cele

Antrenorul 
nu de mult 
iată-l intr-un

★

Octavian Mladin e fînăr, 
a absolvit I.C.F.-ul. Și 
post care ar /ace cinste

CUPA ELIBERĂRII” 
LA BOX

Simbătă se va 
tapă a „Cupei 
Programul cuprinde următoarele în- 
tilniri : Reg. Galați—oraș București 
la Galați (arbitri judecători: P. Epu- 
reanu București, N. Tătaru Galați. 
D. Ion Brăila) ; Reg. Constanța—Reg. 
Craiova la Constanța (Aii Reșat 
Constanța, dr. Tonița Petre Craiova, 
B. Robert București) ; Reg. Ploești— 
Reg. Hunedoara la Ploești (Iliescu 
Petre Ploești, Boamfă Ion Or. Stalin, 
Răduleșcu Alihai București) ; Reg. 
Cluj—Reg. Timișoara la Cluj (Rratiser 
L. Timișoara, Dulău Ion Cluj, Neacșu 
Nic’lae București)

Selecționatele regiunilor Constanța 
și Hunedoara s-au calificat în etapa 
a doua, deși au terminat la egalitate 
cu Pitești și respectiv regiunea Stalin, 
datorită faptului că au prezentat e- 
chipe complete și mai tinere.

desfășura a doua e- 
F.liberării" la box.

2600 antrenori calificați se îngrijesc 
azi de pregătirea sportivilor m-șirl. 
Dar dată mai adăugim pe cei care au 
absolvit școlile de instructori și lu
crează cot la cot cu antrenorii 7 Din 
1951 piuă in 1953 numărul lor s-a ri
dicat la 37.000 t Cifră impresionantă, 
nu 7 Zeci de mii de tehnicieni, cățora 
li s-au creat condiții optime dc 
că. Mici numărul cadrelor nou..,re
tehnice, nici posibilitățile lor nu pot 
fi comparate cu numărul și posibilită
țile celor ce ici-colo își duceau activi
tatea in urmă cu 15—20 ani. Totuși, 
am așternut pe hirtle cele de mai sus 
pentru a compara trecutul cu prezen
tul. Dacă se poate face o comrxirație 
intre întunericul apăsător al nopților 
de iarnă și strălucirea+unei zile de 
vară...

După întrecerile de la Ploeșt’, că
lăreții noștri fruntași se vor reîntilni 
în cadrul concursului republican pe 
care-1 va găzdui, începînd de astăzi 
pîriă duminică, hipodromul din 
șui Iași. întrecerile vor prilej: >
nouă verificare a călăreților noștri, 
un antrenament deosebit de util în 
vederea concursului de la București 
și a apropiatelor întreceri din cadrul 
concursului internațional din luna 
septembrie.

LA ȘAH

Petrolul și Constructorul și-au împărțit punctele
Runda a treia a finalei campionatu

lui republican de șah pe echipe a pro
gramat un adevărat derbi : Petrolul— 
Constructorul. O victorie în acest 
meci ar fi deschis, firește, echipei în
vingătoare bune perspective pentru 
cucerirea titlului. Iată însă că nici 
una din cele două echipe n-a reușit

să-și impună superioritatea, meciul în- 
cheindu-se — după o dispută foarte 
strînsă — cu un rezultat egal: A—4. 
Ploeștenii au înscris puncte prețioase 
prin Seimeanu (la Voiculescu) și Par- 
toș (Ia Ciocîltea). iar Constructorul 
prin Pavlov (la Gheorghiu) și Stân
cii: (la Butnariu). Restul partidelor 
au fost remize.

„ȘUII SPORT ?“
ÎNTREBAREA Nr. 3 

(15 puncte)

Care atleți romîni au stabilit noi 
recorduri republicane în cadrul 
Jocurilor Sportive Internaționale 
Prietenești desfășurate în anul 195/ 
la Moscova pe Stadionul Central 
din parcul Lujniki ?

CUPON DE PARTICIPARE
Nr. 15

Sportul popular
Nr. 3455

I
Știința a obținut a treia victorie, 

întrecîrid pe Dinamo cu 5—2 (1), 
Spartac a învins pe C.S.M.S. cu 
672—l1/.. iar în meciul Progresul—• 
Cetatea Bucur scorul este 4—3, par
tida Rădulescu—Nacht de la masa 
întîi fiind întreruptă într-un final de 
dame, probabil egal.

Iată acum rezultatele definitive din 
runda a doua : Spartac — Petrolul 
31/2—4:/2; Constructorul — Dinamo 
6'/2—1*/ 2; Cetatea Bucur — C.S.M.S. 
G’A—l'/al Știința—Progresul 4>/s—2‘^ 
(partida Joița—Israilovici a fost dată 
pierdută ambilor jucători, datorită re
prezentării acestora la jucărea între
ruptelor).

După trei runde clasamentul este 
următorul: Știința 17 (1), Construc
torul și Spartac 14'A, Petrolul 13’/2, 
Cetatea Bucur 13 (1), Progresul IO'/, 
(1), Dinamo 61', (1), C.S.M.S. Iasi 
3«/2.

Astăzi este zi liberă, iar mîine în
cepînd de la ora 17 întrecerile conti-l 
miă în sala Constructorul din str. 
Luca Ștroici 13.



..Tinerii fotbaliști romîtii 
s-au dovedit plini de resurse" 
Declarații dupâ meciul dinîre selec|ionațele de tineret 

ale R. P. R. și U. R. S. S.
Evoluția tinerilor noștri fotbaliști în partida de la Orașul Stalin, cu 

selecționata de tineret a U.R.S.S., a satisfăcut pe deplin. Buna lor comportare 
și frumoasa lor victorie au dat o vie satisfacție iubitorilor folbaftt’ui. Despre 
acest meci, despre comportarea echipelor și mai ales a reprezentativei noas
tre ne-au vorbit
G. KAC1ALIN. 

U.R.S.Ș.: „Tinerii fotbaliști 
s-au dovedit plini de resurse. Ei . nu 
impresionează numai,, ca indiviaualită- 
ți, ci și' ca un .întreg colectiv, Văzind 
ritmul extrem de rapid pe' care-l im
primase jocului, am avut impresia că 
echipa rornină nu va..rezista mai mult 
de o repriză... Ilar >n-am 'înșelat! A- 
ccasta se explică prin buna pregătire 
fizică a jucătorilor, in, eșhip^ noastră 
au jaC:t' mai slab apărătorii, precum 
și interii, care, au permis halfilor .româ
ni să-și desjășotire nestingherit jocul, 
să alinîe'nteze mereu înaintarea. Cred 
totuși că scorul .n-ab fi luat proporții; 
dacă portarul- nostru MaStadcnko nu 
s-ar fi demoralizat după primirea primu
lui gol, pe care-l putea evita plasin- 
du-se corect".

TR. 1ONESCU, antrenorul echipei de 
tineret a R.P. Romîiie: „Echipa-noas-

trei tehnicieni :
antrcnoriil echipei

romini

„Cupft Eliberării66 la baschet 
se bucură de mare interes

Duminică se dispută jocurile etapei a 111-a
Etapa a doua a „Cupei Eliberării" 

la baschet s-a bucurat de un mare 
interes din partea echipelor selecțio
nate de regiuni și din partea specta
torilor, care au asistat în număr 
mare la dispute. In general, meciu
rile au oferit spectacole interesante 
și majoritatea lor s-au încheiat la 
scoruri strînse. O caracteristică o 
constituie faptul că selecționatele 
sînt alcătuite aproape în totalitate 
din jucători tineri, care pînă acum au 
dat randamentul așteptat. Așa de 
pildă, în jocul dintre echipele mas
culine ale regiunilor Oradea și Timi
șoara, timișorenii au prezentat o for
mație cu foarte multe elemente tine
re care au fost la un pas de victorie 
în fața selecționatei orădene, alcătui
tă pe scheletul echipei de categoria B 
Voința.

Următoarea etapă a „Cupei Elibe
rării" se va disputa duminică 9 au
gust, cînd se vor întilni învingătoa
rele din etapa a doua. Iată partidele 
din etapa a IlI-a : MASCULIN : 
Galați: Galați — Iași ; Craiova : 
Craiova—București; Orașul Stalin : 
regiunea Stalin—Ploești; Cluj: Cluj— 
Oradea; FEMININ : Rădăuți: Sucea
va—Galați; Rm. Vîlcea : Pitești—

ii*

gala de box organizata de 
CLUBCL METALUL M.I.G.

In cânstaa celei de a XV a aniversari 
a eliberării patriei noastre, azi Ia or» 
16,30, pe teienul Dudești. va avea loc 
prima din cele 4 gale de box organc- 
zate de clubul sportiv Metalul MLG. 
La această competiție dotată cu „Cupa 
Metalul 4 vor participa boxeri din toace 
cluburile și asociațiile sportive bucu- 
irștene. Următoarele trei gale se vor 
disputa în zilele de 8, 11 șl 13 august.

COMPETIȚIE DE VOLEI LA 
TIKGOVIȘTE

Pe terenul întreprinderii de electricî- 
bale din Tîrgov-ște s-a desfășurat, de 
eurînd, o competiție masculină și femi
nină de volei dotată cu „CUPA ELI
BERĂRII". Au luat parte echipele re
prezentative a-e regiun’lor Stalin și 
Ploești. După terminarea jo-curilor, cla
samentul a arătat astfel: MASCULIN:
1. Reprezentativa regiunii Stalin ; 2.
Reprezentativa regiunii Plcești. FEMI
NIN ; 1. Reprezentativa regiunii Ploești 
(echipa Progresul Tîrgoviște) ; 2. Re
prezentativa regiunii Stalin.

Jocurile au fost viu disputate, entu- 
ziasmînd miile de spectatori.

MIȘU AVANU — corespondent

încep turneele finale ale campionatelor 
de calificare la volei

Azi, la Constanța, și mîine, la Baia 
Mare, încep întrecerile finale ale cam
pionatului masculin și feminin de ca
lificare. La Constanța se vor întilni 
echipele feminine cîștigătoare ale fa
zelor de zonă și anume. Progresul.Tîr
goviște, Locomotiva Suceava, C.L.R. 
Timișoara și Petrolul Constanța. Me- 
ciurile vor fi cu atît mai disputate cu * 1

exce-
forle al echipei a fost 

, care a ju-

tră a jucat la valoarea ei reală și 
continuiiid pe această cale, tinerii 
noștri fotbaliști vor putea promot'd in 
prima echipă a tării. Este greu de 
remarcat vreun jucător după meciul 
de duminică, întreaga formație dind 
randament L-aș cita totuși pe Țircov- 
nicu, care a jucat intr-adevăr 
lent. Punctul 
fără îndoială înaintarea, 
ca( sjmply și eficace. ducătorii sovie
tici au. lăsat o bună impresie: Ei 
arătat o tehnică remarcabilă și 
fOsj bine pregătiți fizicește.
, D. PEPELEA, membru în biroul 
derației Rbmîne de fotbal : „Joc teh
nic, disputat intr-o alură foarte susți
nută. Pregătirea fizică mai bună a e- 
chipei R. P. Romine i-a permis să nu 
slăbească ritmul impus, întrecindu-și 
astfel oaspeții.

București; Oradea : Oradea—Cluj ; 
Sibiu: regiunea Stalin—Ploești (a- 
cest meci se desfășoară la 11 au
gust).

• Săptămîna viitoare se vor des
fășura pe stadionul Republicii din Ca
pitală întrecerile din cadrul celei de a 
XILa ediții a campionatelor republi
cane individuale de atletism pentru 
seniori și senioare. întrecerile consti
tuie, fără îndoială, o bază concretă 
de verificare a formei sportive actua
le a celor mai mulți dintre atleții no
ștri fruntași care se pregătesc pentru 
cel mai important eveniment al aces
tui an, Jocurile Balcanice de la Bucu
rești.

La propunerea colegiului central 
de antrenori biroul F.R.A. a apro
bat programul de desfășurare al ac
tualei ediții a campionatelor republi
cane. Iată-1: VINERI 14 AUGUST: 

cît primele două echipe vor promova 
în categoria A, iar următoarele două 
vor lua parte la un turneu de baraj 
(numai tur) cu cele clasate pe locurile 
9 și 10 în campionatul categoriei A. 
Primele două clasate din acest turneu 
vor juca și ele in categoria A.

La Baia Mare vor lua parte echipele 
masculine Voința Sibiu, C.S.M. Baia 
Mare, Știința București și Metalul Pi
tești. Primele două clasate vor juca la 
toamnă în campionatul categoriei B. 
Echipele clasate pe locurile 3 și 4 in 
turneul final al campionatului de cali
ficare vor disputa un turneu de bara; 
cu echipele clasate pe locul 8 în cele 
două serii ale categoriei B. Formațiile 
care se vor clasa pe locurile I și 2 
în acest din urmă turneu de baraj vor 
juca și ele în categoria B.

Meciul dintre Petrolul Ploești (cam
pioana țării) și Dinamo București (de
ținătoarea Cupei R.P.R ) este prologul 
campionatului. Spectatorii așteaptă a- 
ceastă partidă pentru a se reîntilni 
cu cele mai bune echipe ale sezonului 
trecut, iar participant^ la Pronosport 
penlru a vedea d/că pronosticurile pe 
care le-au indicat pe buletinele lor ver 
fi confirmate. O noutate a programu
lui concursului de duminică o consti
tuie și partidele din campionatul R. Ce
hoslovace.

Celelalte partide cuprinse în program 
fac parte din campionatul R. P. Un
gare și sînt cunoscute de participanții 
cbișnuiți ei Pronosportului.

★
Pronosticurile pe care Programul Loto 

Pronosport Ie indică pentru meciurile 
cuprinse în programul concursului Pro- 
nosport de duminică sînt următoarele: 
I—X; B—1,2; 111—X: IV—1,2; V—1; VI—1; 
VII—2; Vili—IX; IX—1,2; X—1,X; XI—1; 
XII—1.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 31 au fost stabilite următoarele pre
mii :

(Premiul I; 3 variante cțu 12 lezultete

Ieri: Dinamo Rap’d 4—4 (5—5)

Prima întîlnire amicală de fotbal 
disputată în Capitală între două for
mații de categorie A a avut loc ieri 
după-amiază pe stadionul Dinamo, în 
prezența unui numeros public: Di 
namo — Rapid 4—4 (3—3). Evoluția 
scorului, abundența de goluri — a- 
proape toate marcate spectacu'os. după 

Pază din meciul amical de ieri Dinamo — Rapid 4—4. Uțu, portarul
■gescu (Rapid), sub privirile atente-alesdmapyjvișf, sare Iq. minge peste Geot: 

colegului de echipă, ,'dotroc (silnga). 
faze bine desfășurate — ca și cali
tatea mai mult decît satisfăcătoare a 
jocului prestat de ambele echipe și în 
special de Rapid au făcut ca această 
partidă să inaugureze sezonul precom- 
petițional în condițiuni foarte promi
țătoare. Jucătorii ■ au vădit preocupare 

de atletism
din
ora
100

ora 9 : calificări pentru probele 
ziua I și pentru prăjină ; de Ia 
16,45: 400 mg, disc r., înălțime, 
m F, ciocan (pe stadionul Tineretu
lui), 100 m, greutate, 800 m F (contra 
timp), triplu salt, 10.000 m, 800 in 
(contra timp), 4x100 m F, 4x100 m; 
SLMBATA 15 AUGUST : ora 9: califi
cări pentru probele zilei a Il-a; de 
la ora 16,30: 110 mg, suliță, 200 m, 
200 m F, 400 m, lungime F, 1.500 ni 
(contra timp), greutate F, 3.000 m 
obstacole, 400 m F. 4x400 m; DUMI
NICA 16 AUGUST: ora 8: 20 km 
marș (plecarea de la aeroportul Ba- 
neasa) ; ora 9 : calificări pentru pro
bele zilei a HI-a ; de la ora 16,30: 
prăjină, disc, 80 mg F, 400 m, 400 m 
F, 5.000 m, lungime, înălțime F, su
liță F, 200 m, 4x100 ni, 4x100 m F, 
4x400 m; MIERCURI 19 AUGUST: 
de la ora 9 și de la ora 16.30: pen
tatlon F, decitlon și 200 mg; JOI 20 
AUGUST : de la ora 8 : 50 km marș 
(plecarea de la aeroportul Băneasa); 
de la ora 9,00 și de la ora 16,00 : 
pentatlon F, decatlon și 200 m g.

• Pentru ca atletul (a) clasat pe 
pr'mtil loc într-o probă oarecare să 
primească titlul de camnion al R.P. 
Romîne, i se cere ca rezultatul înregis
trat de el să fie egal cel puțin cu per
formantele prevăzute pentru categoria
1 de clasificare sportivă.
• F.R.A. va acorda o cupă echioei 

de club sau asociației care va obține 
cele mai multe puncte astfel : 5 p- 
pentru performanțele cotate cu 1.000 
p de tabela internațională de punctaj;
2 p. pentru performanțele de peste 
700 p ; 10 p. pentru noi recorduri de 
seniori ale R.P.R. și 5 p. pentru noi 
recorduri de juniori categoria 17-19 
ani.

I

®onosDort
exacte revenind fiecăreia cite 8 046 lei. 

Premiul II: 113 variante eu li rezul
tate ex..cte revenind fiecăreia cite 598 
lei.

Premiul III: 1.275 variante cu 10 re
zultate exacte revenind f ecăreie cite 
79 Iei •

Fondul de premii: 225.2J99 Iei.

★
In urma trierii și omologării variante- 

pronoexpreslor depus© la concurrul 
nr. 30 din 2 august au 
următoarele premii: 

categoria III: 7 premii 
căruia cite 9 980 lei.

categoria IV: 52 premii 
căruia cite 1.343 le*\  

categoria V: 299 premii 
căruia cits 688 lei.

categoria VI: 1.236 premii revenind 
fiecăruia cite 161 lei.

fost stabilite

revenind fie-

revenind fie-

revenind fie-

pentru un fotbal cit mai bun, mai fru
mos și mai eficace, desfășurat într-o 
corectitudine pe care am dori-o și la 
campionat. Asemenea meciuri amicale 
vor fi oricînd pe placul spectatorilor. 
O notă în plus pentru Rapid, care 
s-a prezentat mai bine pregătit indi
vidual și ca ansamblu. Ambele echipa 
însă, și-au atins scopul în acest meci: 
verificarea stadiului de pregă'l-e 
vederea campionatului.

în

Golurile au fost înscrise în ordine 
de : 
25), 
34), 
43), 
74).,

DINAMO: Cosma (Uțu) — Panait, 
I! (Popa, Valcan), CALINOIU (Mo- 
troc), Szakacs II (Panait II) 
Vasile 
(Valcan, 
CUȘOR 
SZOKO (Nicușor, Szoko),

RAPID : Dungii ~
CU. NEACȘU II — Bodo, Langa — 
Copil (R. Lazăr), OZON (Raab), 
OLARU (Ozon), Georgescu, Văcaru 
(R. I.AZAR, Vaaru).

In deschidere, joc de copii : Metalul 
Titanii — Dinamo 3—2 (2—0).

(P- g )
Arbitrul jocului R.P. Polonă — R.P. 

Rorhînă
La 30 august, după cum se știe, se 

vor disputa patru meciuri între repre-

Szoko (min. 16), Biikbssy 
Olaru (min. 26), Nictișor 
Georgescu (min. 38), Ozon 
Raab (min. 47) și Varga 
A arbitrat Mărgărit-Buc.

Al. 
(DRAGOM1R). Nunweiller 
Călinei:,) — Semenescii, Nl- 
(Varga). BUKOSSY (Ene), 

Koszegy. 
Dodeanu, STAN-

însemnări despre iurnetri 
echipei poloneze de box „Stări"

O bună propagandă pentru box 
a constituif-o, fără îndoiala, turneul 
pe care l-a întreprins, recent, in țara 
noastră selecționata de box a asocia
ției „Start" din R. P. Polonă, întîl- 
nind la Galați și Ploești selecționa
tele Voința din aceste două orașe. 
Urmărite cu un deosebit interes — 
lă Galați au asistat circa 10.000 de 
spectatori ! — cele două gale care 

la 
Și gc- 

au

• cele două gale < 
ring pe boxerii de 

și de la Voința Galați 
Ploești au mulțumit, în 

pe amatorii de box, care

au adus în
„Start" 
Voința 
neral, 
putut aprecia atît tehnica și stilul de 
lupta ale pugiliștilor polonezi, cît și 
replica frumoasă dată ' ' ■*  ’ "
noștri. Să nu uităm 
scoate și 
nortarea 
formația 
tre alții,
ski, campionul R. P. Polone, Buzins- 
ki, precum și boxeri ca Drabik 
Kaminski etc. care au reprezentat 
nenumărate ori culorile țării lor 
mari competiții internaționale.

Boxerii polonezi au confirmat teh-

frumoasă dată de spdftivil 
Să nu uităm — și aceasta 

mai mult în evidență com- 
boxerilor noștri — că din 
oaspe au făcut parte, prin- 
campinnii! european Adam-

și 
de 
în

categoria VII: 5 233 premii revenind 
fiecăruia cite 38 lei.

Fondul de premii 739.058 lei.
★

Ieri a avut loc în sala Agenției Cen
trale Loto-Pronosport din Cal. Victoriei 
nr 9 tragerea din urnă a premiilor 
acordate variantelor cu .,0" rezultate la 
concursul Pronosport nr. 30.

Premiul în valoare <fe 1X1.000 lei a 
fost obtinut de participantul Bogdan 
Marin din București, str. ce«ikovski — 
Eloc nr. 206.

Premiul în valorre de 5.000 lei a fost 
obținut de participantul Dumitrescu 
Niculae din Răcari, str. Ana Ipătescu 
nr. 612.

Premiul în valoare de 3 009 lei a fost 
obținut de participantul Stoica loan din 
Sînicolaul Mare, str. Barițiu nr 10.

In afara acestor premiați, alte 25 va
riante au obținut premii constînd din 
crte două bilete de concediu prin O.N.T. 
Carpați la munte sau la mare.

Rubrici redactată de I. S. Loto-Pro- 
posport.

zentative P. Polone și R. P.
Romine: A și tineret la Varșovia și 
Szczecin, B și juniori la București. ln- 
tîlnirea dintre primele echipe reprezen
tative va fi condusă de arbitrul sovie
tic [van Lnkianov (Moscova).
Mîine : Progresul—Știința București

Reîntoarsă de Ia C. Lung-Pitești, 
echipa. Progresul București își continuă 
antrenamentele pe stadionul său din 
sir. dr. Staieoviei. Astăzi, îiicepînd de 
la ora 17130, Progresul susține — pe 
acest teren — o înthrilre amicală cu 

ființa București.
Noutăți de la Rapid 

sfîrșitul acestei săptămini, Rapid 
să plece în turneu în R. P. Un- 
Marți insă, bucureștenii au fost 

urma 
gară, 
înștiințați de organizatorii unguri că 
turneul a fost contramandat. In aceas
tă situație Rapid caută să dea curs 
favorabil unei invitații mai vechi pri
mită din partea clubului Levski din 
Sofia. Jocul urmează să aibă loc 
miercuri la Sofia.
Etapa a doua a „Cupei Eliberării" 

Federația a alcătuit următorul pro
gram al etapei a dona a „Cupei Eli
berării" :
Set. reg. Galați — Sel. reg. lași 
Sel. reg. Craiova — Sel. reg. Consianț^ 
Sel. reg. Stalin — Sel. reg. Ploești 
Sel. reg. Baia Mare — Sel. reg. liini- 
șoara.

In partida eu Sel. reg. Oradea, din 
a cîștigat

August

prima etapă, Baia AAare 
cu 7—0.

In cinstea zilei da 23 .
Duminică, la Russe (în R. P. BuI4 

garia) a avut loc un meci internațio
nal în cinstea zilei de 23 August, in
tre formația locală Lokomotiv și echi-; 
pa bucureșteană ICSIM. Fotbaliștii n- 
mini, prestînd un joc bun, au cîștigat 
cu 2—0 
puia la

(2—0). Revanșa se va dis4 
15 august la București.

Pe scurt
ultimele două meciuri dispu-• In

tate în U.R.S.S.. echipa Dinamo Bacătl 
a înregistrat următoarele rezultate :

Dinamo la Kiev și 1—5 (0-1) 
orașului Odesa la Odesa. 
cadrul unei competiții organi*  
cinstea zilei de 23 August,

Arad a dispus de A.M.h.F.A. 
■2, 2—2), prin punc-

învinși au în-

0—3 cu 
cu Sel.

• In 
zate în 
ClF.R.
Arad cu 5—3 (1 
tele marcate de Merle, Blaj, Janovici, 
Boroș și l">n. Pentru î—— ■- 
scris . ercea, Popescu și Mițaru (St. 
Weinberger, coresp).

• Intîlnire amicală Ia Sibiu: C.S.A. 
Sibiu-Dinamo Sibiu 8—1 (2—0). Punc
tele echipei C.S.A. au fost marcate de 
Dragoman (3), Baboi (3), Tetea și 
Bratu. (C. Pitaru, ooresp.).

care, în ciuda

nica lor superioară. Gti deosebire a 
plăcut Kaminski, care printr-un box 
clar și în continuă mișcare l-a în
vins detașat la puncte pe Boian
giu. Campionul european Adamski nu 
a strălucit la Galați, în compania lut 
Popa Nicu, dar s-a regăsit total la 
Ploești, întrecînd de o manieră con
cludentă pe Miclăuș. Mai trebuie vor
bit despre Drabik, ale cărui contra-' 
atacuri au fost pe cît de specta
culoase. pe atît de eficace, precum 
și de greul l'zinski, cate, în ciuda 
celor 103 kilograme, a arătat o mo
bilitate rar intilmtă la boxerii de 
categorie grea.

Dintre cei 19 boxeri care au dat 
replica oaspeților, vom remarca, în 
primul rînd, pe Paul Pavel. Finalul 
de meci pe care l-a avut în fața 
lui Buzinski, reeuperînd tot handica
pul din primele două reprize, a lost 
deosebit de frumos. Spectatorii găla- 
țeni au putut vedea, cu prilejul me
ciului pe care Constantin Glwrasim 
l-a susținut cu Grzes, o luptă de un 
nivel ridicat, dinamică și totodată cit 
faze cît se poate de clare. Glierasini 
s-a prezentat excelent pregătit în a- 
eeastă întilnire. Desigur, nu trebuie 
frecu'ă cu vederea nici performanța 
lui Pona Nicu, care a terminat la 
egalitate cu Adamski, rezultat care 
nu e la îndemîna multor boxeri

Dar am avut și sportivi care n-au 
evoluat la înălțimea cerințelor unei 
întîlnlri internaționale, E vorba de 
Constantin C'hiș (insuficient pregătit), 
Gh. Eremia fcare a dovedit o sur
prinzătoare dezorientare tactică) și 
Ion Pefrof, același... iepure fricos, 
care evită lupta. (Decizia de egali
tate dată de 'juriu în meciul cu Uzinx- 
ki l-a avantajat).

In general, ce'e două întîlniri cit 
pugiliștii formației poloneze „Start" 
au fost foarte folositoare adît boxe
rilor oaspeți, cît și pugiliștilor noș
tri. Ei au avut de învățat unii de la 
alții multe lucruri folositoare în -vi
itoarea lor activitate pugilistică.

PETRE EPIJREANU 
arbitru de box



Campionatul republcan motocicl'st de 6 zile
SIBIU 5 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Marți dimineață a început 
la Sibiu întrecerea celor mai buni mo- 
tocicliști pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai țării la regularitate și re
zistență. Ploaia, vîntul și ceața au dat 
de furcă alergătorilor, dar și... orga- 
nizyorilor. Aceștia din urmă au fost 
obligați tă micșoreze cu peste 100 km 
traseul. Am înregistrat în, această 
etapă grea și primele abandonuri : 
Al. Lăzăreșcu (Rapid), Dogaru, 1. 
Stelîe și St. Covaci (toți de la Voința 
Timișoara) cărora li s-au defectat ma
șinile. Lupta pentru primele locuri se 
dă între formațiile Metalul M.I.G. 
(comportare excelentă la proba de 
departajare), Dinamo și C.C.A. care 
au acoperit traseul fără penalizări.

Etapa a 11-a desfășurată miercuri 
a fost încă și mai grea decît prima. 
Traseul a trecut prin puncte foarte di
ficile, care au pus la grea încercare 
atît oamenii cît și mașinile. De altfel 
acesta este și rcjștul acestui campio
nat : să verifice dîrzenia, pregătirea 
și îndemînarea concurenților și rezis
tența mașinilor. Dar examenul n-a 
fost absolvit de toți cei prezenți la 
startul etapei. Mulți dintre ei au fost 
nevoiți să abandoneze și numai cei 
care s-au antrenat cu atenție și au 
prezentat mașini bine pregătite își vor 
disputa în continuare titlurile de 
campioni și medaliile de aur. Plecînd

de la Sibiu participant la campionat 
(se află aici motocicliști de la C.C.A., 
Dinamo, Metalul M.I.G., Metalul Re
șița, Voința Timișoara, Voința Bucu
rești, Voința Sibiu, Rapid București 
și Șoimii Lipova) au trecut prin Să- 
liște, Vale, Orlat, Gura Rîului, Șanta 
ajungînd la Păltiniș; ds aici s-au în
tors în Sibiu prin Or,cești, Gh'ham, 
Rășinari. Și această rută a fost aco
perită de două ori I...

Etapa a II-a — prin dificultatea 
ei — a adus foarte multe penalizări, 
astfel că în clasamentul pe echipe nu 
a mai rămas nici o formație cu 0 
puncte. Iată clasamentele după două 
etape :

Individual — concurenți cu 0 p. 
penalizare: Iosif Popa (Dinamo) — 
125 cmc; Mihai Pop (Dinamo) — 
125 cmc; Barbu Predescu (Metalul 
M.I.G.) — 125 cmc; Gheorghe Ion 
(C.C.A.) — 125 cmc.

Echipe: 1. Dinamo I (L. Szabo.
M. Cernescu, V. Szabo. Mihai Pop) 
12 p. penalizare; 2. Metalul M.I.G. 
(H. Sitzler, Gr. Bereny, B. Predescu, 
Șt. Iancovici) 17 p; 3. C.C.A. (Gh. 
Ion, Gh. Ioniță, M. Dănescu, AI. 
lluhn) 26 p.

întrecerile de regularitate și rezis
tență de la Sibiu continuă joi și vineri 
cu etapele III și IV.

I. OCHSENFELD

Dubla întîlnire <

Je tineret a!e

Duminică dimineața:

Duminică după-a miază îiifapiia!.

Je tenis de

R. P. R omine
După doi ani și jumătate, specta

torii bucureșteni vor avea din nou 
prilejul să urmărească evoluția repre
zentanților tenisului de masă din 
R.P. Chineză. Duminică după-amia- 
ză, sala Floreasca ain Capitală va 
găzdui dubla întîlnire dintre echipele 
(masculine și feminine) de tineret 
ale R.P. Romîne șt*  R.P. Chineze.

Așa cum este cunoscut, tenisul de 
masă se bucură de multă populari
tate în marea țară prietenă, jueătorii 
și jucătoarele din China Populară de- 
ținînd locuri fruntașe în ierarhia mon
dială a acestui sport. De altfel, ac
tualul campion al lumii este sporti
vul chinez Iun Kuo-tuan. Deci, o car
te de vizită destul de cuprinzătoare 
pentru a mai fi necesar vreun 
comentariu.

Dintre sportivii oaspeți, care 
mează să evolueze duminică în 
sporturilor de la Floreasca, cei 
birni sînt Sun Mei-in și Su In-sin. 
Ambii au făcut parte din lotul re
prezentativ al R.P. Chineze care a 
participat la ediția din anul acesta 
a campionatelor mondiale de la Dort
mund. Sun Mei-in este jucătoare a 
nr. 1 și ea a mai fost în București

alt

ur- 
sala 
mai

Finalele campionatelor republicane de fond la ciclism
Sfârșitul acestei săptămîni este mar- 

jt de o nouă și importantă compe
tiție ciclistă: finalele campionatelor 

' republicane de' fond. Pentru cuce
rirea titlurilor de carr '•ioni de fond 
ai țării vor lupta cei mai valoroși 
rutieri seniori, juniori și senioare. La 
startul competiției care se desfășoară 
pe traseul București (km 20) — șo
seaua Pitești vor fi prezenți alergă-

începe Spartachiada unională 
a popoarelor din U. R. S. S.

l.a 6 august încep la Moscova în
trecerile finale ale celei de-a doua 
Spartachia-de unionale a popoarelor 
din U.R.S.S. Această grandioasă com- 
pet.ție sportivă este așteptată cu mare 
interes în cercurile sportive internațio
nale. Timp de cîteva zile, pe bazele 
sportive ale Moscovei echipele repu
blicilor unionale și selecționatele ora- 

"~șelor Moscova și Leningrad se vor în
trece la 22 de ramuri sportive pentru a 
cuceri premiul instituit de Consiliul 
de Miniștri , al U.R.S.S. La startul di
feritelor probe vor fi prezenți cei mai 
popu'ari sportivi ai țării — campioni 
ai U.R.S.S. și membri ai loturilor olim
pice.

Pentru a asista la Spartachiada po
poarelor din U.R.S.S., măreață sărbă
toare a sportului sovietic, au fost invi
tați numeroși oaspeți de peste hotare, 
reprezentanți ai frderațiilor internațio
nale, delegați ai organizațiilor spor
tive din diferite țări și numeroși zia
riști.

tori din Capitală (cluburile sportive 
Dinamo, C.C.A., Victoria, Progresul, 
Recolta, Voința, Constructorul, aso
ciațiile sportive C.P.B., P.T.T. și al
tele), Brăila (îi vom vedea din nou 
la lucru pe tinerii alergători antre
nați de Virgil Mormocea), Orașul 
Stalin (ce surpriză ne mai rezervă 
oare „băieții" lui Nicolae Chicom- 
ban?), Ploești, Cluj, Oradea, Timi
șoara (vor fi prezenți și tinerii timi
șoreni care au participat la tabăra 'de 
ta Rm. Vilcea și vom putea constata

cu această ocazie progresul realizat) 
Craiova etc.

Proba rezervată seniorilor se va 
desfășura pe ruta București (km 20) 
—• Pitești (km 112) și retur, adică 
de-a lungul a 184 km. Juniorii se vor 
întrece pe 80 km (km 20—km 60 ți 
retur), iar senioarele pe 40 km (km 
20—km 40 și retur). Se va desfășura 
de asemenea un concurs republican 
rezervat alergătorilor de categoria a 
Ill-a și neclasificați. întrecerea se va 
desfășura pe 100 km.

< ■

< *

(Agerpres)

Campiimtiil mondial de șah 
pentru juniori

In campionatul mondial de șah pen
tru juniori, iugoslavul Parma a trecut 
pe primul loc, acumulînd 4'/, p. din 
6 posibile. In runda a 6-a ei l-a în
vins pe imul din principalii săi con
curenți. filipinezul Naranna.

Bilitzki a întrerupt în poziție defa
vorabilă fa Haman, Kiittner a cîștigat 
la Erny, f’n timp ce partidele Stefanov- 

.Tomson, Roomens-Klemens și Kupers- 
tSiili'ps .s-au încheiat remiză.

(Urmare din pag. I )

al civilizației umane, îmbogățind.i-1 cu 
noi și mereu mai mari cuceriri în sluj- 
1>a progresului și bunăstării a tuturor 
națiunilor Pămîntului. La revedere, 
dragi prieteni ! Vă dorim cele mai 
mari succese în viața voastră, in vi
for fericit popoarelor voastre și pat iei 
voastre, pentru prietenie și ; entru 
pace !“

Ultimele cuvinte ale declarației au

masă între reprezentativei

R. P. Chineze
1953la campionatele mondiale din 

și apoi în 1957, cu prilejul campio
natelor internaționale ale R.P. Ro
mîne. Sun Mei-in este o jucătoare 
de valoare mondială, printre învinse
le ei numărîndu-se și Ann Haydon.

Su In-sin este clasat între primii 
6 jucători din țara sa și el deține o 
victorie asupra fostului campion mon
dial, japonezul Tanaka. Și ceilalți ju
cători și jucătoare care ne vizitează 
sînt de valoare bună, dar ei fiind

tineri sînt mai puținfoarte
cuți.

întâlnirile de tenis de masă 
sportivii romîni și cei chinezi

cuno

dint
-------- ------- ,. —. -.... .... se vi 

desfășura după formulele clasice < 
la campionatele mondiale, adică „Cu| 
Corbillon" la echipe femei și „Cu[ 
Swaythling" la echipe bărbați. Pent 
aceste întreceri, este posibil ca fo 
mafiile noastre să fie alcătuite d 
Geta Pitică și Maria Alexandru 
fete și Radu Negulescu, Otto Bottm 
și Tiberiu Covaci la băieți.

După patru prob

Dan lonescu conduce detașat 
în campionatul republican 

de pentatlon modern
CLUJ 5 (prin telefon). — Pe poli

gonul din parcul sportiv al Universi
tății ,,Babeș-Bolyai“ s-a desfășurat 
marți dimineața cea de a treia probă 
a campionatului republican de pen
tatlon modern, proba de pistol viteză.

Iată rezultatele înregistrate, indivi
dual : 1. D-tru Țintea (C.C.A. 1) 880 
p (189 p) ; 2. Dan lonescu (C.C.A. I) 
860 p (188 p) ; 3. luliu Jelici (Ora
dea) 680 p (179 p) ; 4. D-tru Popes
cu (Progresul) 660 p (178 p) ; 5. Ion 
Vesa (C.C.A. II) 660 p (178 p) ; 6 
Țraian Croitoru (C.C.A. II) 640 p 
(177 p) ; 7. N. Marinescu (C.C.A. I) 
540 p'(172p); 8. Crisiu Lichiardopol 
(Frogrestil) 500 p (170 p) ; 9. W. Ro
man (Recolta) 480 p (169 p) ; 10. 
Gh. Tomiuc (Recolta) 280 p (159 p) ; 
II. Tib. Munteanu (Oradea) 240 p 
(157 p) ; 12. I. Tîlniaciu (Oradea) 120 
p (151 p) ; 13. M. Drișcu (C.C.A. II) 
0 p (136 p).

Clasamentul pe echipe : I. C.C.A. I 
2.280 p; 2. C.C.A. II 1.300 ~ ~
radea 1.040 p.

Cluj (prin telefon). Proba 
din cadrul campionatului 
de pentatlon modern, desfășurată în 
bazinul Universității „Babeș-Bolyai" a 
fost cîștigată de Dan lonescu (C.C.A.

p ; 3. O-

de natație 
republican

I) cu un timp bun — 4:10,1 echivalîr 
cu 950 p. Pe locurile următoare s-t 
clasat: 2. Cr. Lichiardopol (Progresu 
4:18,4 — 910 p. 3, Gh. Totniuc (R 
colta) 4:36,1 — 820 p. 4. Tr. Croitoi 
(C.C.A. II) 4:36,5 — 820 p. 5. I 
Marinescu (C.C.A. I) 4:37,9 — 815 
6. D. Țintea (C.C.A. I) 4:40,6 — 8( 
p. 7. W. Roman (Recolta) 4:44,1 - 
780 p. Pe echipe : C.C.A. I — 2565 ț
C. C.A. II — 2100 p.; Oradea — 850

După patru probe, pe primul 1< 
continuă să se afle Dan lonescu c
3485.5 p. urmat de D. Popescu (Pr« 
greșul) 2944,5 p., Tr. Croitoru 2853 p 
W. Roman 2806 p., N. Marinese
2698.5 p., Cr. Lichiardopol 2629,5 p
D. Țintea 2579 p., I. Vesa (C.C.A. II
2413.5 p., Gh. Tomiuc 1632 p., T. Mui 
teanu (Oradea) 
radea) 1293 p.,
II) 1020 p. și 
768 p.

Pe echipe : 
C.C.A. II 5890,5

Campionatul se încheie astăzi < 
proba de cros.

1465 p., I. Jelici (C 
M. Drișcu

I. Tîlinaciu
(C.C.z 

(Orader

1. C.C.A. I
p., Oradea 2946 p.

8421 p

R. risc» 
coresp. region.
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Din nou la start! La o săptămlnă după încheierea „Cursei Scîntșii" 
(fotografia noastră prezintă un aspect din această întrecere) cicliștii sînt 
chemați la startul unei alte competiții: Campionatul republican de fond.

z z
• Pe lacul artificial Ilimki din a- 

propiere de Moscova se desfășoară în 
prezent campionatele unionale de ca
notaj academic. In proba de schif 
simplu pe primul loc s-a clasat cam
pionul olimpic Viaceslav Ivanov cu 
timpul de 8’ 25” 2/10. In aceeași pro
bă, rezervată femeilor, victoria a re
venit campioanei europene Emilia Mu
hina în 4’ 27”. La schif 4 fără cîr- 
maci femei a cîștigat reprezentativa 
orașului Moscova cu timpul de 3’ 55” 
8/16

9 In finala turneului de fotbal oi 
ganizat de federația austriacă de spt 
cialitate cu prilejul Festivalului Mor 
dial de la Viena s-au întîlnit ech 
pele Spartak Moscova și Austrii 
Viena. Fotbaliștii austrieci au term: 
nat învingători cu scorul de 1— 
(1—0). In clasamentul turneului pr 
mul loc a fost ocupat de F. C. Au: 
tria urmată de. Spartak 
Ruda Hvezda Bratislava și 
United (Anglia).

Moscov;
West Hai

turneu î

Concursul internațional de tir de la Praga
PRAGA 5 (prin telefon). Concursul 

internațional bilateral de tir a conti
nuat ieri și astăzi cu desfășurarea 
probelor de pistol viteză, pistol liber, 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
poziția în picioare și 60 focuri culcat 
seniori, senioare și juniori. Cu excep
ția rezultatelor de la pistol viteză, 
tinde am obținut locul întîi atît la in-, 
dividual cît și pe echipe și. la armă

redus 3x40 focuri poziția în picioare s 
I. Constantin Antonescu 366 p; 2. Su 
lovschi I, 363 p; 3. Su'.ovschi II. 360 
p; 4. Horinek 358 p; 5. N. Rotaru 
358 p; 6. M. Ferecatu 357 P— 9. V 
Fnea 355 p;_ ...13. T. Ciuhi ”4u p. 
Clasament individual pe trei poziții:
1. C. ANTONESCU 1.137 p; 2. Sulov 
schi ÎL 1135 p; 3. Horinek 1131 p; 
4. N. Rotam 1131 p; 5. Stiborj.k

calibru redus la poziția în picioaj-b și' JI29 p... 8. M. Ferecatu 1121 p... 12 
pe trei poziții, celelalte rezultațe. ale T. Ciulii 1109 p; 13. V. Enea T.'03 p 
trăgătorilor noștri sînt nesatișfâcătoare, CJasament pe echfoe: I. R. Cehoslovac3 

Iată rezultatele: armă liberă calibru ^5®? 9' R.P. Romînă 4495 n. Pis
tol viteză: I. ȘTEFAN PETRESCU 

----------------------------------------- s---- ----- / 587 p; 2. Schvab 583 p; 3. I. Tripsă
_ .. ... .... 579 p; 4. Muha 577 p; 5.. Proft 574

/ll-lea Festval Mondial
Pa echipe: 1. R.P. Romînă. 2311 p.
2. R; Cehoslovacă 2290. p. Pistol liber;
1. Krist--553 p; 2. Schvab 517 p; 3 
Psihoda 546 p; 4. Mtiha 544 p; 5 llie 
Ni'țu 535 p... 9. T. Jeglinschi 527 p.
10. Atanasin 526 p... 12. G. Maghiar 
520 p. Clasament pe echipe: 1. R. 
Cehoslovacă 2115 p; 2. R.P. Romînă 
2108 p. Armă liberă calibru redus 60 
focuri
582 p; 
581 p;
Coamă
p. Pe

mațiji R. Cehoslovace cu 1734 
cliîpa noastră a totalizat 1720 
focuri juniori: 1. Ilavele 587 
Vogler 583 p; 3. G. Toth 579 p; 
Ferecatu 578 p; 5. Iuny 575 p...

și Studenților
de ti- 
irumul 
a fost

fost salutate cu urale de miile 
neri prezenți; s-a intonat 
F.M.T.D. iar steagul festivalului 
coborit.

Piuă noaptea tîrziu, tineri din cele 
cinci continente, înfră iți în spiritul 
marilor idei ale Festivalului, au dan
sat și cîntat în Rathausplaz și pe stră
zile Vienei, manifestînd cu însuflețire 
pentru pace și prietenie între popoare, 
pentru unitatea tineretului lumii.

(Agerpțjes).

culcat, senioare: 1. llorașkova 
2..Marieta Liber 581 p; 3. Stara 
4. Rujiskova 578 p; 5. Aurelia 
574 p... 8/ Tereza Quintus 565 
echipe: Locul I a revenit for-

p. li 
p. 60 
P- 
4. M.

. 7. M.
Rusescu 572 p. Pe echipe: Locul I a 
revenit reprezentativei R-. Celioslovace 
cu 1743 p.. Formația noastră a reali 
zat 1729 ,p. 60 focuri seniori: 1. Sti- 
borji'x 588 p; 2.

• In prezent se află in
R. P. Ungară echipa selecționată d 
box a Angliei de Nord-vest. In primi 
meci echipa pugiliștilor englezi a îr 
tjlnit formația Dozsa Kaposvar. Pu 
gitiștii maghiari au 
cu scorul de 12—8

obținut victori

2.

Vala 588 p; 3. C. An 
ioheicif 586 p; 4. T. Ciulii' 583 p; 5. 
Perman 582 p... 14. N. Rotam 579 p- 
24. V. Enea 572 p. Pe echipe: 1. R. 
Cehoslovacă 2332 p. 2. R.P. Romînă 
2320 p.

R. P. ROMINĂ—SUEDIA
HALMSTADT

Miercuri seară 
din localitate, 
mare, întâlnirea 
tre reprezentativele Suediei și R. 
Romîne. Meciul de polo pe apă s a 
terminat cu victoria echipei noastre 
cu scorul de 5—3 (3—1). Punctele 
echipei noastre au fost înscrise de 
Zahan, Szabo, Grințescu, C. Mari
nescu și Blajec. A fost întrebuințată

5 (prin telefon). —- 
a început în bazinul 
alimentat cu apă de 
de înot și polo din-

P.

• Donald Bragg a fost la un pa 
de a întrece recordul mondial la săr 
tura cu prăjina. In cadrul concursul: 

la Albukerke (statul New Mexico 
a trecut din a treia încercare 4,8 
După ce atletul aterizase în groap 
nisip, ștacheta a căzut .pe neaștef

de 
el
m.
cu
tate. Astfel el a ocupat lotul I dar c 
4.70 m., urmat de Gutowski — 4,4 
m; A. Cantello a aruncat - sulița 1 
79,55 m.,’ H. Wyatt a sărit 2,06 n 
înălțime iar D. Wifey 7,67 m. în lut 
gime.

Aseară la Ha’mstadt

5-3 (3-l) LA POLO
formația :
— Blajec 
Grințescu.
Kurt Sailer (R.F.G.).

La înot s-au desfășurat 
probe oficiale și anume 
4 X 100 m. mixt, băieți 
băieți: 1. Suedia 4:31,9; 2. R. P. Ro 
mînă 4:44,7 ; la fete: 1. Suedia 5:02,8 
2. R. P. Romînă 5:22,2.

Concursul continuă joi.

Alureșan — Bădiță. Zab.a 
— C. -Marinecu, Szabc 
Partida a fost, condusă d'

numai doui 
ștafetele d' 
și fete. L;
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