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Glorii soldat lor, ofițerilor și generalilor Armatei 
R amine, care ao luptat umir la umăr cu vitejii 
ostași sovietici pentru zdrobirea hitlerism ului, pen
tru eliberarea patriei noastre!
Trăiască în veci frăția de arme romîno-sovietică 1

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

IUL XIV Nr. 3463 Joi 20 august 1959 ★ 4 pag'ni 25 bani

afeta „Să intîmpinăm 23 AUGUST 1959 <4

se îndreaptă
jgiercuri, la Iași, a fost sărbătoare. 
'I O sărbătoare care a adunat mii 

de tineri și tinere din oraș. Ei 
ținut să salute cu entuziaste apla- 
sosirea ștafetelor raionale „SA IN- 

4PINAM 23 AUGUST 1959" în bă
lul oraș moldovean, reîntinerit în 
ile noastre. O dată cu acestea, a 
it la Iași și ștafeta regiunii Suc.ea- 
C.a și în multe alte locuri, primirea 

>ajelor s-a transformat într-un ade- 
at miting. Astfel de mitinguri au 
: de-alffel, în aceste zile pe tot 
irinsul țării, acolo pe unde trec pur- 
>rii ștafetelor.
)e la Iași, mesajele celor două regiuni 
plecat ieri mai departe, la Bacău, 

de vor fi predate sportivilor din 
pune. Ei le vor duce la Focșani, 
e pare să fie un adevărat „nod" 

<• tei „SA 1NT1MPINAM 23 AU- 
J- 1959". Vineri se vor întîlni aci 
fetele regiunilor Suceava, Iași și 
cău, cu cele din Constanța și Ga- 
i. Sportivii din Focșani le vor purta 
•e Ploești, unde vor sosi o dată 

mesajele sportivilor din regiunile 
ia Mare, Hunedoara, Cluj, R.A.M., 
alin și Ploești. Ștafetele predate 
eretului din orașul aurului negru 
vor continua apoi drumul mai de-

spre Capitală
parte spre punctul terminus — ora
șul București.

elegațiiie tineretului din celelalte 
părți ale țării se îndreeptă 
și ele cu pași repezi spre

Capitală. Plecată duminică din 
centrul regiunii, ștafeta sportivi
lor din Oradea a fost predată 
marți la Arad "delegaților regiunii Ti
mișoara. Aceștia o vor duce în cursul 
zilei de mîine la Craiova.- In „cetatea 
banilor", primirea ștafetei va avea loc 
într-un cadru festiv pe stadionul Jiul. 
Atleți, călăreți, cicliști și motocicliști, 
vor primi mesajele sportivilor din re
giunile Oradea și Timișoara. Acestora 
li se va alătura și cel al tineretului 
din regiunea Craiova. împreună vor 
lua drumul orașului Pitești, unde vor 
ajunge la 22 august.

upă încheierea entuziastelor mi
tinguri care au avut loc 
în centrele raionale, ștafetele

sportivilor de pe pămîntul do
brogean au poposit marți Ia 
Constanța. Terenul Constructorul a îm
brăcat cu această ocazie haine de săr
bătoare. Aici au avut loc o serie de 
competiții organizate în cinstea zilei 
eliberării, ca și o adunare a sportivilor 
din Constanța, care au salutat ștafeta. 
Mesajul tineretului din regiune este pur
tat mai departe, prin Tulcea, la Galați.

Azi încep la Macon

AMPIONATELE EUROPENE MASCULINE 
LA CANOTAJ ACADEMIC

Canotori din 20 de țări (în total 83 
echipaje) s-au înscris la campiona- 

e opene masculine de canotaj aca- 
n. care încep azi după amiază, pe 
sta nautică de la Macon-Franța.
In vederea acestei întreceri, un grup 
canotori romîni a părăsit marți Ca- 

:ala, pe calea aerului, îndreptîndu-se 
re pitoreasca localitate de pe rîul 
i6ne.
Au făcut deplasarea următorii vîs- 
și: Stelian Petrov, Ion Petrov, Ște- 
n Pongraț, Radu Nicolae, Ștefan 
irecska, Ion Todor, Ion Boicu, Carol 
ss, Ion Bulugioiu, Ștefan Corbui,

Sărbătoare pe stadionul Tineretului
0 Deschiderea festivă a Spartachiadei pionierilor și a celei 

de a lV-a ediții a Spartachiadei de vară a tineretului 0 Peste 
3.000 de participant 0 Au început întrecerile

Jtirile Zilei

Ștefan Varga, Ștefan Boroș și Ștefan 
Lupu (cîrmaci). Din acest lot se vor 
alcătui echipajele de 2+1, 2 fără cîr
maci, 4+1, 4 fără cîrmaci, 8+1, care 
vor intra în concurs, lată înscrierile 
definitive la cele cinci probe la care 
vor concura reprezentanții noștri:

2 fără cîrmaci: Belgia, Elveția, Un
garia, Polonia, Romînia, Danemarca, 
Finlanda, Anglia, Austria, Germania, 
U.R.S.S.

2+1: Belgia, Franța. Italia, Unga
ria, Portugalia, Iugoslavia, Polonia, 
Romînia, Danemarca, Turcia, Suedia, 
Germania, U.R.S.S.

7 4 fără cîrmaci: Franța, Elveția,
/Cehoslovacia, Polonia, Romînia, Dane.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Stadionul Tineretului din Capitală 
a trăit ieri clipe emoționante: peste 
3000 de tineri și tinere, participanți 
la finalele primei Spartachiade a pio
nierilor și finaliștii celei dea IV-a ediții 
a Spartachiadei de vară a tineretului 
s-au întîlnit pentru a sărbători deschi
derea acestor minunate competiții.

încă cu mult înainte de ora anunța
tă tribunele stadionului erau arhipline. 
In acordurile marșului sportivilor pe 
pista stadionului a pătruns coloana 
participanților la finale. In frunte, ti
neri în costume albe poartă cu mîndrle 
stema Partidului și pe cea a Repu
blicii noastre. Urmează grupuri 
masive de tineri îmbrăcați în frumoa
se costume sportive. Apoi trec alți ti
neri în pas vioi purtînd o pancartă pe 
care stă scris: „Trăiască 23 August 
ziua eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului .romîni". Grupuri 
de stegari precedă detașamentele de 
pionieri. După pionieri defilează fina-

Aspect de la deschiderea festivă a întrecerilor.
liștii Spartachiadei tineretului. Pe sta
dion pătrund rind pe rind sportivii 
din Bacău, apoi cei din Baia Mare, 
București, Cluj, Constanța etc.

Așezați într-o perfectă simetrie pe 
gazonul stadionului, sportivii sînt gata 
pentru solemnitatea de deschidere. 
Raportul este primit de tovarășul Ni
colae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M. și președinte al comisiei centra
le de organizare a Spartachiadei, care 
aduce un călduros salut participanți- 
lor la finale.

Sportivii înscriu cu trupurile lor pa 
gazonul stadionului cuvintele „23 Au
gust" și publicul aplaudă frenetic. 
Se cîntă imnul patriei noastre drag» 
și în acest tiinp pe catargul stadionu
lui doj pionieri si doi tineri ridică tot 
mai sus stindardul țării.

Tovarășul Nicolae Roman 
deschise întrecerile. Sportivii 
dreaptă spre terenuri pentru
tinua cu aceeași dîrzenie disputele 
cepute de dimineață... 

întrecerile..

declari 
se în- 
a con- 

m-

Au început
Pe gazonul verde au venit In pas 

alergător două echipe. S-au aliniat 
în mijlocul terenului, au salutat și 
apoi arbitrul a fluierat scurt. Primul 
joc de handbal a început... De ală
turi, de pe poligon, pocnetele între
taie des încurajările spectatorilor de 
la handbal. Puțin mai
i______ _____

în
de

tîrziu, ur-

măreau „zborul" unei mingi albe, 
cepuse și întrecerea echipelor 
oină. Complexul sportiv al s(adiorudui 
Tineretului căpătase viață. Nu peste 
mult timp, ef clocotea de 
sutelor de tineri și 
cepeau întrecerea, 
a celei de a IV-a 
chiadei de vară 1

iureșul 
tinere care-și în- 
Intrecerea 
ediții a

finală
Sparta-

» Tn zilele de 22 și 23 sAigust se va 
sfășvrt ia Moscova pe stadionul cen- >1 „V.I. Lenin“, meciul international 

atletism dintre reprezentativele, 
RS.S. și R.F. Germane.
> Sîmb'âtă va începe la Tg. Mureș 
i mare turneu internațional de hand- 
1 in 7 dotat cu , Cupa Eliberării “ H 
re și-au anunțat participarea o serie 

puternice formaț:i de peste hot re.
trecerea este rezervată echipelor fe-i 
inine și va dura pînă în ziua de 24 
gust La această competiție participă 
mătoarele echipe ; Spart tc Fraga, 
abl Zawzdski (R.P. Polonă), Gold- irger Budapesta și C.S.M. Tg Mureș.
• Tn orașul Ma-con (Franța) s.au des. 
șurait lucrările Congresului anual al 
îderațiel internat’onale de canotaj a- 
deniic. Au participat reprezentanți ai 
de pa ții lor din U-R S.S., Anglia, Fran- 
, R P. Romînă R.P. Ungară, R. Ce- 
islovaică, R.P Polonă, S.U.A., Austra- 
i și alte țări. A fost discutată orga, 
zarea întrecerilor de canotaj în ca
ul J.O . care se vor desfășura pe lacul 
Ibano, în apropiere de Roma V4toa- 

*a ediție a campionatelor europene fe-inine se va desfășura anul viitor Tn 
ngli'a. Organizarea ediției 1961 a fost 
.credințată R. Cehoslovace.
0 In cadrul preliminariilor turneului 
imnic de fotbal Danemarca a făcut 
e?i egal cu Islanda : 1—1. In prima 
i-rtidă, danezii învinseseră cu 4—2 și 
nt virUuali cîștigătcri a-i grupei.
• Au fost anunțate formațiile renre. 
întativelor de tenis ale S.U.A. si Aus. 
•aliet. cire se vor întîlni începînd de

28 ’ august la New York în < Primele întreceri în cadrul Spartachiadei pionierilor le-a adus băcăoanilorupei Davis. S U A. : Olmedo și McKay % • n rimpiuî, oimedo-Buch-iz fdnbiu): Am / o mare bucurie: reprezentantul lor la săritură ui lungime, Domnie Parasctuo, 
X^hT^îu)?3'761 (SlnlpIU)’ FraSer‘S a ^li 5P6 m. ocupind astfel primul lop.

plăcut foarte jocuril* 
finalelor

multMi-au 
pe care le-ain văzut pînă acum în cadrul 
Spartachiadei de vară. Am urmărit partide echili

brate, în care nivelul tehnic a fost destul de ridicat. Spre exemplu, echipele 
masculine Spartac din București și C.S.M. din Reșița au arătat cîteva lucruri 
frumoase: viteză în acțiuni, precizie în șuturi, mișcare gîndită în teren. Toate 
acestea la echipe formate în majoritatea lor din începători sau Alin jucători 
foarte tineri-demonstrează că turneul de handbal 
echilibrat.

Este foarte bine că o serie de handbaliști 
formațiile participante la finala Spartachiadei. 
asigura îmbunătățirea jocu’.ui acestor echipe, 
sînt multe elemente tinere și valoroase. îmi amintesc, 
trecut în formația „Electra", care a cîștigat de altfel titlul de campioană a 
Spartachiadei, se găsea și tînărui Victor Cfrchi. El era un bun jucător, pro’ 
bînd că are mari posibilități de dezvoltare. Faptul acesta s-a și dovedit mai 
tîrziu : Victor Cîrciu a fost selecționat în echipa de tineret a țării noastre și 
a luat parte cu succes la jocurile ,pe care aceasta le-a susținut în R. D. Ger
mană și R. P. Polonă.

Iată, dar, că finale'e 
cadre tinere- și talentate.

HANDBAL
----------------------------- 1

se anunță destul da

jocu’.ui acestor echipe.

fruntași au îndrumat 
In felul acesta vom 
în rîndurile cărora 
spre exemplu, că anul

Spartachiadei de vară sînt un permanent izvor dă

LUCIAN GRIGORESCU ’ 
secretar general al F. R. Handbal*

Ca veteran al jocului de oină (N. R - 
prof. Tănăsescu în verstă de 69 de ani practică 

_______ ___________ , cina de 52 de anii) am numai cuvinte de bucurie 
pentru această mare întrecere sportivă a tineretului, a IV-a ediție a Soarta- 
chiadei de vară, în cadrul căreia oină își are un loc de cinste. Datorita 
Spartachiadei, acest minunat sport național pătrunde tot mai mult in 
rîndurile tineretului, făclndu-l să-l practice în număr din ce în ce

(Continuare în pag. a 2-a).



Sărbătoare pe stadionul Tineretului? Cupa „23 August” la popice
Au început întrecerile...

(Urmare din pag. 1) 5din tară vor participa la o importantă
' ' ’’ C competiție'organizată de Federația dc

'mare și cu iot mai mult entuziasm. Jocurile la care am asistat au fost 1 specialitate în cinstea celei de-a XV-a
foarte interesante și au dovedit minuțioasa pregătire a finaliștilor în vede- A aniversări a eliberării patriei noastre
reia unei cît mai bune comportări. /de sub jugul fascist. Competiția este

Prof. PETRE TANASESCU \dotată cil „Cupa 23 August". Concu
renții, printre care se numără' Ilona 

, Olimpia 
i Felsegy, 

•Ecaterina Wentzel, Iirliu Erdei. Ivan 
Victor, Ion Dragomirescu, Carol Zom- 

Ibori, Franc’sc Micoh, Negru Tiberin, 
Marcel Coeișitt și alții, își vor disputa 
întîietatea la probele clasice dc 

jbile mixte femei și 200 bile mixte 
ieți.

I Concursul de vineri, sîmbătă și 
minică constituie..p primă etapă în 
derea selecționării . loturilor noastre 
în vederea campionatelor mondiale ce 
se vor desfășura în- luna septembrie a 
acestui an pe arena cu 10 piste din 
Bautzen-(IȚD.G.)» . . ........

■---------- -—----------------- 1 Este bine cunoscut faptul că frinta este uit eficace ANagv, Margareta Szemany,TRINTA mijloc de atragere a tineretului către sportul lupte'pr / Popescu, Erica Arion, Ana
_______ I clasice și libere. Disputele din prima zi'" ■ ’

a Spartachiadei au reliefat talentul multor concurenți. Dotați cu un 
fizic foarte potrivit pentru acest sport, bine pregătiți, tinerii trlntași au 
arătat reale perspettive. Spartachiada de vară a tineretului iși dovedește 
si in această ediție marea ei importanță în asigurarea bazei de mase a spor
tului din țara noastră.

PRIMELE

VOLEI. Feminin ^ri-a I : Aero
nautica (orașul București) — Șt ința Ro
șiorii de Vede (regiunea București) 
2—0; seria a II-a : Școala Medie nr. 
1 Constanța—Voința Troița (R.A.M.) 
2—0, Teba Arad (regiunea Timișoara) 
— Stăruința Borș (regiunea Oradea) 
2—1 : masculin seria I< Centrul Po
ligrafic București (oraș) — Petrolul 

.Cimpina (regiunea Ploești) 2—1, I. C. 
Arad (regiunea Timișoara) —. Olimpia 
Orașul Statin 2—I.

OINĂ. Cluj—Craiova 4—8 (4—2), 
regiunea București—Oradea 13—10 
(8—2), Ploești—regiunea Stalin 6—2 
(0—0), Craiova—Oradea 6—5 (2—4).

HANDBAL. Feminin : Textila Bu- 
huși (regiunea Bacău) — Bumbacul 
Orașul Ștalin 5—2 (2—2). Dunărea 
Tr. Măgurele (regiunea București) — 
Industria Linei Timișoara 4—2 (3—2) ; 
masculin : Spartac orașul București— 
Inain'e Sibiu (reg. Stalin) 20—15 
(8-5).

TRINTA Ciștigătorii meciuri'or din 
primul tur la categoria 55 kg : I. 
Barta (R.A.M.), V. Ghenu (București), 
P. Ichim (lași), O. Teodoru (reg. 
Stalin), 1. Stoian (Bacău), I, Za-

REZULTATE...

TEODOR GAIȚA
arbitru

100 
bă-

du-
ve-

iL

LA VOLEI

A. Marinara (Hune. 1 
(Constanța) ; cate- A 
Pavel (Oradea), V. / 
\ G. Mamedie < 

,______ Andrei (Galați), E. r
Opciș (R^M.), V. Popescu (Pitești), J 
Gh. Dudu (Bacău), L. Moașă (reg. < 
Stalta); categoria 84 kg.; I. Pmtilie J 
(Suceava), N. Marinescu (Galați), S 
R. Capan (Timisoara), T. Lungit J 
(Cluj), I. Tiț (Baia Mare), N. Pilal \ 
(Bacău), I. Pirvu (București), I. Bo- / 
iangiti (București); categoria peste' 
84 kg.: T. Mosescu (Constanța),^ 
A. Dadeș (Hunedoara), M. Bora 
(Cluj), I. Valinen (regiunea Stalin). 

TIR: Masculin 3 X 10 focuri:
1. C. Pop (R.A.M.) 256 pt, 2. I. Bo 
biriiac (Craiova) 254 pt., 3. L. Dezso 
(Cluj) 248 pt., 4. L. Biro (R.A.M.) 
246 pt., 5. M. Puțaru (București) 213 
pt., 6. R. Szabo (Timișoara) 243 pt- 
Clasament pe echipe : 1. R.A.M. 502 
pt., 2. Orașul București 478 pt., 3. 
Regiunea Stalin 476 pt., 4. Regiunea 
București 476 pt., 5. Cluj 472 pt., 6. 
Pitești 472 pt., 7. Timișoara 471 pt., 
8. Oradea 468 pt., 9. Bacău 462 pt., 
10. Hunedoara 160 pt.

«ara (Timișoara), 
doara), V. Stan 
goria 61 kg: T.
Riser (Timișoara), 
(Constanța), N.

Competiția de volei „CUPA ELI
BERĂRII" se apropie de sfîrșit. în
cepută cu aproape două luni în urmă, 
cu participarea reprezentativelor mas
culine și feminine ale tuturor regiu
nilor, ca și a selecționatelor 
București. „Cupa Eliberării" 
încheia duminică.

Semifinalele s-au disputat 
august încheindu-se cu următoarele 
rezultate: FEMININ : reg. Ploești — 
Reg. Iași 3—1 (15—3, 15—12, 9—15, 
15—13), meciul a avut loc la Tîrgo- 
viște : reg. Timișoara 
ourești ’ 1—3 (6—|5, 
8—15). MASCULIN: 
orașul București 1—3 
11 —15, 6—15). meciul 
Brăila ; reg: • Oradea

orașului 
se va

la 16

— orașul Bu- 
^15, 15—7, 
reg. Galați — 
(7—15, 15—10, 
a avut loc la

— reg? St-aliu

încep campionatele republicane de lahting

Finalele SpartackiaJei pionierii
Acceleratul gonește srre Capitală. 

In. compartimente, călătorii obosiți de 
drumul lung parcurs* se uită tot mai 
des la ceas. Dinir-un vagon răsună 
deodată un cintec voios, tineresc. Pri
vești pe geam și vezi fluturind in 
viat cravate roșii. Sin.t micit elevi care 
sosesc, in Capitală din toate colțurile 
țării pentru a se întrece in cea mai 
mare competiție' sportivă 
Spartachiada pionierilor și 
lată-i in Gara de Nord, 
emoționați de primirea 
apoi in autobuze privind 
ochii mari, deschiși, la 
Capitalei, pe care majoritatea le văd 
pentru prima oară—

...Prima plimbare in Capitală în 
Parcul de cultură și odihnă r/.V. Sta
lin". Pe malul lacului, Herăstrău, cu
prinși de farmecul minunatei prive
liști a Casei Scînteii, copiii întrerup o 
clipă discuțiile aprinse despre primele 
impresii și — bineînțeles — despre, 
concurs. ,

Gabriela I.euștean din Turda merge 
braț la braț cu prietena și colegă ei de 
clasă, talia Andraș. Amindauă sint îno
tătoare (numai de. patru luni l) Ș1 
siștigătoarele fazei regionale la dife
rite probe.

(■ei din Constanța privesc cu mare 
interes bărcile și vaporașele de pe lac. 
Ar vrea să le încerce pentru a le corn-

a lor — 
școlarilor, 
încolonați, 

călduroasă, 
tăcuți, ca 

minunății'e

para cu cele de acasă... Printre ci se 
află gimnastul Mihai Ciobanu, inofă- 
toarea Eugenia Ionescu, handlmliștii 
Dumitru Ivanoo și Mircea Stănciules- 
cu, atleta Magdalena Sert. Toți por
nesc cu mari speranțe in concurs, fiind 
dornici să ciștige. .

•ir
...Ieri i-am văzut pe toți din nou: 

pe pista de atletism, pe terenurile de 
handbal și fotbal, la bazinul de înot.

3—4 (15—7, 11-15, 15-8, 15-
Finalele’se vor disputa duminici 

August. .Meciul feminin, care va o; 
reprezentativa regiunii Ploești s: 
ționatei orașului București se va 
fășura la Tîrgoviște, iar partida r 
culină va avea loc la Oradea î

areprezentativa reg. Oradea și 
șului București.

LA BOX

August este o lună deosebit de bo- 
Au început întrecerile celor mai mici 7gata în competiții nautice, atit inter- 
sportivi ai țării. Atmosfera sărbătoreas
că, entuziasmul lor a cucerit pe toți 
spectatorii. Primele impresii au fost 
din cele mai frumoase...

•ir
Iată și primele rezultate: atletism: 

lungime băieți cat. III: 1. Domenic Pa- Saugust și 5 septembrie sînt programate raci'liixz /RanâiiA m* O f')nn Ora., f la Constanța și Mamaia campionatele 
republicane de iahting, la toate clase
le. Pe lacul Siut-ghiol se vor ține, pînă 

(dr Va al|giist, regatele campionatelor 
(Ora- /republicane masculine la snipe, flnn și 
(Cra- yo!â și ale concursului republican femi

nin de snipe și iolă. La fiecare clasă 
sînt programate cîte 7 regate. Intre 
il-5 septembrie, în fața cazinoului de 
la Constanța se vor întrece pentru ti 
tlul de campion republican concurenții 
clasei star.

ne cît și internaționale.
Paralel cu campionatele europene, 

'continuă seria unor importante com
petiții interne, campionate sau con
cursuri republicane. Astfel, între 20

Participarea la aceste competiții este 
foarte bogata. S-au înscris aproape 150 
de cdnenrenți, repre.țeniînd b cluburi 
și asociații sportive din București și 
Constanța.

raschiv (Bacău) 5,36 m; 2. Dan Dra- 
gomirescu (Galați) 5,36 ni; 3. Ion 
Szilagv (Oradea) 5,31 m. înălțime fete 
cat. III: 1. Magda Nemeș (Hunedoa
ra) 1,4! iri; 2. Elena Vîrlan 
Buc.) 1,41 m; 3. Magda Costin 
dea) 1,41 m; 4. Iozefiiia Tomescu 
iova) 1,41 ni. Înălțime fete cat. 
Rodica Tira (Timișoara) 1,25

II: 1. 
m: 2. 

Ioaua Meiita ,(Pitești) 1,20 111; 3. Ele
na Ala nd a (Constanța) 1,20 ni Lungi
me băieți‘cat. II: 1. Dan Duțiilescu 
(or. Buc.) 5r13 m; 2. Ștefan Madar 
(Cluj) 4y69 m; 3; B. Walter (Oradea) 
4,51 in.

Ultimul concurs de tir a dat satisfacție
0 Au fost realizate 8 nci recardtri als R.P5. iar alte două 
au fost ega'ate. 0 Performanța lui Ștefan Petrescu este 
egală cu recordul mondial. 0 Cleopatra Alexandru a fost 

revelația concursuri

ȘTIRI DIN

Este foarte greu să redai într-o cro
nică atmosfera sărbătorească a între
cerilor care s-au desfășurat timp de 
cinci zile pe poligonul Tunari, dra
gostea și hotărîrea sportivilor noștri 
de a cinsti așa cum se cuvine cea de 
a XV-a aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist. Poligonul ’a fost 
martorul unor pasionante întreceri, în 
care componenții lotului republican au 
trecut cu calificativul bine ultimul lor 
examen înaintea campionatelor euro
pene. Despre dîrzenia cu care a luptat 
fiecare concurent vorbesc cu priso
sință cele opt noi recorduri ale țării, 
recorduri pe care posesorii lor le-au 
închinat zilei de 23 August. Foarte 
semnificativ este exemplul lui Ștefan 
Petrescu, 
modest în 
teză, a 
tentative 
a fost 
Realizînd 
trescu a
R.P.R. cu . _____ _
tualul record mondial. Cuvinte de lau-

care obținînd un rezultat 
proba oficială de pistol vi- 
cerut organizarea unei 

de record, tentativă care 
încununată de succes. 
592 puncte. Ștefan Pe- 

întrecut vechiul record al 
o performanță egală cu ac-

și trăgătorilor din echipadă se cuvin _ 
de pistol calibru mare, care au îmbu
nătățit de asemenea cu 4 puncte ve
chiul record al țării.

Despre comportarea elementelor ti
nere și a unor trăgători începători s-ar 
putea scrie foarte mult. Am făcut cu
noștință cu sportivi care abia anul 
acesta au pus pentru prima oară mîna 
pe o armă de sport. De aceea, nu 
putem să nu menționăm excelenta 

comportare a juniorului Fr. Cogut (Di
namo Iași). Acesta a depășit în pro
ba de armă lilieră calibru redus 3><30 
focuri la poziția culcat, pe toți parti- 
cipanții de o vîrstă cu el, dar care 
aveau în schimb mai multă experiență 
în acest sport, unii dintre ei fiind 
chiar componenți ai lotului R.P.R. Ceea 
ce a realizat însă Cleopatra Alexan
dru (Progresul Alexandria) în proba 
de armă liberă 3X30 focuri junioare, 
este cu totul remarcabil. Ea a închinat 
celei mai mari sărbători a poporului 
nostru patru noi recorduri ale R.P.R. i 
La festivitatea de premiere, Cleopatra 
Alexandru a urcat de patru ori pe

podlumul învingătorilor, primind tot 
atîtea diplome și medalii. Pe fiecare 
dintre ele stă scris cu litere mari . 
„locul I în „Cupa Eliberării". Și aceste 
inscripții îi vor aduce întotdeauna a- 
minte că tinerețea ei fericită este le
gată de eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Performanțe bune au mai realizat : 
Șt. Popovici (Dinamo) la sheet, .unde 
a egalat recordul R.P.R. de 100'talere; 
G. Maghiar — care a egalat recordul 
Ia pistol calibru mare; AL Ferecata, 
Gh. Palteme, Gh. Stoian și M. Ru- 
sescu la armă cal brii redus 3X30 
focuri juniori, I. Dumitrescu și Gh. 
Danciu la sheet etc-

Daeă și Ia armă liberă calibru mare, 
ea și la pistol liber, trăgătorii ar fi 
depus mai multe eforturi, am fi con
semnat succesul deplin al acestui con
curs. Rezultatele obținute însă Ia aces
te două probe au fost sub posibilită
țile concurenților. Unii dintre ei au 
dat semne de nervozitate. Este cazul 
lui G. Antonescu, care nu s-a putut 
regăsi decît în ultima parte a probei 
de armă calibru mare. Este drept că 
în ultima perioadă o parte din trăgă
tori au susținut multe întîlniri, că 
programul a fost încărcat, dar acest 
lucru s-a făcut pentru o cît mai bună 
formă sportivă a concurenților în ve
derea campionatelor europene.

• La sfîrșitul saptămînii trecute în 
orașele Cluj, Orașul Stalin,.Rădăuți și 
Galați au avut loc meciurile din ca
drul semifinalelor competiției de bas
chet dotată cu „Cupa Eliberării". Cel 
mai interesant joc a avut loc — după 
cum ne-a relatat corespondentul nostru 
Gh. Măzgăreanu — la Or. Stalin, în
tre formațiile masculine ale regiunilor 
Stalin și Cluj. După o partidă pasio
nantă gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 99-82 ( 43—--41). 
Cei mai buni : Schwab 28, Szbke 18, 
Dumitrescu 16 (Reg. Stalin) și Wil- 
wert 27, Szabo 26 și Angliei 21 (Cluj). 
La Galați, în a doua partidă mascu
lină, reprezentativa orașului București 
a întrecut echipa reprezentativă a re
giunii Galați cu scorul de 79-59.

Cele două semifinale disputate de, 
echipele feminine rămase în competiție 
s-au terminat cu următoarele rezulta, 
te: CLU.I : Reg. Cluj — Reg. Stalin 
47—27 (26—17); RĂDĂUȚI: Reg. 
Suceava — orș București 31—74 
(12—36). Finalele vor avea loc dumi
nică 23 Anmist la Cluj (fete) și Orașul 
Stalin (băieți).

• IAȘI. Duminică s-a desfășurat în 
lpcalitate primul joc din dubla întîlnire 
dintre echipele Țesătura Iași’ și Mari-

Din toate
LA 29 AUGUST: METALUL M.l.G.

— DUNAV RUSSE LA BOX

Tntîlnirea internațională de box 
dintre echipele Metalul M. I. G. și 
Dunav Russe (R. P. Bulgaria) 
urma să se desfășoare luni 
gust s-a amînat pentru ziua 
august, la București.

LOCAȚIUNE DE BILETE

In legâturd cu jocul de fotbal 
Lokomotiv Sofia, care va avea loc 
de 24 august pe stadionul „23 
I.E.B.S. comun’câ :

Lo acest joc sînt valabile biletele cu seria 
31, care se pun în vînzare începînd de as
tăzi lo casele de bilete obișnuite.

In ce privește permisele, sînt volobile 
următoarele : — roșii și albastre în piele

care
24 au
de 29

Rapid- 
în ziua 

August",

_ V. GODESCU

Sîmbătă 22 august se va 
șura la Craiova finala- „Cupei 
rării" la box. S-au calificat 
această ultimă întîlnire selecțior 
le regiunilor, Craiova și Bucur 
Echipa regiunii București a obț 
dreptul de a participa în finala 
cestei competiții în urma rezultat 
de egalitate (10—10) cu reprezen 
va regiunii Timișoara. Mai tii 
bo.V-jj bucureșteni s-au calificai 
finala „Cupei Eliberării".

Iată acum formațiile care se 
întîini sîmbătă seara :

CRAIOV A : V. Vintilă, N. 
geanu, M. Godcanu, V. Ionescu 
Olaru, C. Bilă, Gh. Buzatu, P. 
ca, I. Ferenț, Gh. Cîrstea.

BUCUREȘTI : M. Cristea, A. 
feantl, D. Dumitrescu, M. Urlați 
Gh. Dumitru, M. Mirsa (D. En 
I. Low (N. Constantin), I. Mo 
Gh. Rossler (D. Trandafir), I. 
trov.

d<
E 
pe

LA HOCHEI PE IARB?
Patru echipe bucureșteiie g o 

iarbă: Voința, Constructc
Victoria și C.S.A. VI s-au între 
sîmbătă și duminică în cadrul eoni| 
ției dotate cu „Cupa Eliberării".

In primul joc, după o lupta strîi 
Victoria a învins cu l—0 (0—0) e 
pa C.S.A. VI. In cel de al doilea 
Constructorul și Voința au 
minat la egalitate 0—0 ; prin trag 
la sorți Voința s-a calificat pentru j< 
final. Duminică s-an întîlnit, pei 
locurile 3-4, Constructorul și CA 
Vi. Prima echipă a învins, eu 3 0. 
finală, Voința a întrecut Victoria 
1”—0, prin punctul înscris’ de Berbf 
ru,-cucerind astfel-„Cupa Eliberări

BASCHET
na Constanța, îr.ttin're care v c 
echipa ce va promova în apropiatul 
zon în seria I a categoriei B. leș 
an învins cu 54—42 (25^—21). ( 
Vasiliu-coresp.)
• Astăzi începe la Petroșani țurr 

de btraj care va decide echipa ce 
promova ~~ ” -
tegoriei B. 
echipele Di 
I.M.F.

• ultimelor doua .(a IlI-a
„zone" de calificare. Știința Bucuri 
— campioana Capitale5, precum ș 
reprezentantă a orașului gazdă 
Știința Petroșani.

în seria a lî-a a
~. La întreceri part’c 
Dinamo Craiova și Știi 

Tg. Mureș cîștigatoare 
și a IV

r

»■

In atenț'a 
corepondenților nojtrî 

Corespondenții noșt'i ne v< 
telefona în dimineeța z lei d 
LUNI 24 AU&UST, la numere) 
de telefon cunoscute, reiultatel 
tuturor manrfestz)lun'lor sportiv 
-de sîmbită ți dum'nică, iar sea 
ra ceie ale înlîlniriicr de lui 
după-amiază.

sporturile
la

la masa presei în 
zate fiecărui ziar; 
dermaf'n (ziariști), 
pila „Fotbal"),
l /_ 7 2___ ____ _
zi) la tribuna I, sectoarele 1

tribuna I, sectorul 0; - verzi (z’ari 
- fără delegație - la tribuna I, seclorul 

limita locurilor repo 
albastru dermotin, vc 
gri dermatin (cu st< 

precum și cele moron

46?"'”

" -------,, r-- —-- - f iiiciiv'ii
berate de U.C.F.S. oraș București (vizale 

1 și

VINERI ÎNCEPE „ALPINIADA 23 AUGU

De vineri și pînâ duminică, 
alp niști din țară participă la 
23 AUGUST". Vor lua parte formațiile m 
culine Dinamo Orașul Stalin, ~

cei mai b 
„ALPiNiA

. C.C.A., A 
Voința Orașul Stalin, etc. ) 
cele mai dificile trasee < 
ar fi d recta Fisurii A|bas;
„Eftimie Croitoru", aflate 

Albe), Piatra Craiului (Iras'

talul M.l.G., 
fi parcurse 
Bucegi (cum 
Fisura Roșie, 
perete le Văii 
b’rei. Fisura de Cristal traseul Diana, eh 
Cbe:le B cazului (Fisura Artei din perei 
uu>duc etc.].

dificile



Dinamoviștii au dominai 
și în acest an întrecerile 

campionatelor republicane 
de atletism

PUNCTE OE VEDERE

Finalele din acest an ale campiona
telor republicane individuale de atle
tism s-au ridicat* din punct de vedere 
calitativ la un nivel cu mult mai înalt 
decit cel atins de precedentele ediții 
ale acestei competiții.

• tn cadrul întrecerilor au fost înre
gistrate : 4 noi recorduri republicane 
de seniori (Al. Bizim la suliță —79,91 
m; Z. Vamoș la 1.500 m — 3:43,0; 
Ana Coman la greutate — 15,02 m ; 
Ioana Luță-Petrescu la 100 m — 11,8 
sec) un record de junioare cat. I (Lu
cia Păuleț ta 800 m—2:17,5) și 2 re
corduri egalate la junioare cat. a Il-a 
(ambele Smaranda Poenăreanu la 100 
m—12,4 sec).

• Cinci dintre atleții noștri fruntași 
și-au îndeplinit în cadrul acestor cam
pionate normele prevăzute pen'ru acest 
an (doi chiar și pe cete pen*ru 1960), 
care le dă dreptul să fie selecționați 
in lotul olimpic al R.P. Romîne : In
lands Balaș la înălțime 1,82 m (nor
ma pentru 1959 — 1,65 m și pentru 
1060-1.70); Bizim la suliță 79,91 m 
(1959-76,00 m și 1960-78 00 m), Zol- 
tan Vamoș la 1.500 m-3:43,0 (1959- 
3:43 0); Ilara'ambie Răcescu la 20 km 
mars-1.34:56 0 (1959-1.35:30,0) și Ioa
na Petrescu la 100 m-ll,8 sec (1959- 
II 8).

• Mulți. chiar foarte mulți dintre 
pa-ticipanți și-au realizat cu acest pri
lej cete mai bune performanțe ale lor. 
Vom nota cîteva: Maria Pândele 5,76 
m (la 4 cm de recordul tării), Andrei 
Barabaș 3:46.3 la 1.500 m și 14:28,4 
la 5.000 m; Ion Mesaroș și Paul Pău- 
nescu 14 9 sec la 110 mg; Gheorghe 
Constantin 4,20 m la prăjină; Nico- 
lae Mărășescu 14 85 m la tripla ; 
Horst Wentzel 65,96 m la suliță ; Flo- 
rea Vasile 9:04,4 la 3.000 m obst ; Ga
briela Luță 12.1 sec le 100 m etc.

• Si în acest an atleții dinamoviști 
s-au arătat cei mai bine pregătiți, cîș- 
tigînd majoritatea probelor de cam
pionat. Din cele 33 probe (la 200 m 
și 4X190 m bărbați, neîndeplinindu-se 
normele de cat. I nu au fost decernate 
titlurile) Dinamo București a cîștigat 
12. Celelalte titluri au fost cucerite de : 
Știinta București și Știința Cluj cîte 
4 : C C.A. și Rapid București cîte 3 ; 
Dinamo Or. Stalin 2 ; Corvinul Hune
doara, P.T.T. București și S.Sp.U.C.F.S. 
Cîmpulung Muscel cîte 1 titlu.

• La sfîrșitul campionatelor Fede
rația de atletism a decernat clubului 
Dinamo București o cupă pentru faptul 
de a fi ocupat primul loc în clasa
mentul general pe echipe. Atleții și 
atletele dinamoviste au totalizat 171 
p. Locurile următoare ale clasamen
tului au fost ocupate de : 2. Știința 
Buc. 79 p; 3. C.C.A. 73 p; 4. Rapid 
Buc. 60 p; 5. Știința Cluj 48 p; 6. 
Dinamo Or. Statin 37 p; 7. Progresul

Ne vizitează una din cele mai puternice 
echipe masculine de handbal din R.D.G.: 

Lokomotiv Leipzig
La sfîrșitul acestei luni, una dintre 

cele mai puternice echipe masculine 
de handbal din R. D. Germană, Loko
motiv Leipzig, va întreprinde un tur
neu în țara noastră. Handbaliștîi ger
mani ne vizitează țara la invitația 
clubului Dinamo București și în ca
drul turneului vor susține mai multe 
jocuri, dintre care primul la 27 august 
ja București cu Dinamo București.

In campionatul R.D.G. handbaliștîi 
din Leipzig au ocupat locul al doilea 
în seria secundă, fiind întrecuți oe

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 33 etapa din 16 august 
1959, au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul I. 11 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia cîte 
5.629 lei.

Premiul II. 394 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
188 lei.
<»Premiul III. 3.348 variante cu 10 re

zultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
33 lei.

Fond de premii 247.682.

• Concursul Pronosport din această 
săptămînă cuprinde numeroase elemen
te caracteristice unui concurs atractiv. 
Cele cinci meciuri din campionatul ca
tegoriei A care, împreună cu încă șapte 
întîlniri din campionatul francez, al
cătuiesc programul etapei Pronosport 
nr. 34, oferă perspectiva obținerii unor 
premii importante. Aceasta se dat'rește 
în primul lînd faptului că, atît campio
natul țării noastre, cît și cel francez, 

Buc. 36 p; 8. Corvinul Hunedoara 30 
p; 9. Metalul M.I.G. 24 p; 10. Recolta 
Buc. 20 p; 11. C.S.S. Buc. 18 p; 12. 
C.F.R. Timiș. 14 p; 13. Constructorul 
Buc. 12 p; 14. Cetatea Bucur 10 p: 
15—18. S.S.E. Oradea, I.M.S. Roman, 
Știința Timișoara, S.Sp.U.C.F.S. Roman 
cîte 8 p; 19—22. C.S. Oradea. Pro
gresul Timișoara. S.S.E. Or. Stalin și 
C.F.R. Cluj cîte 6 p. etc. (R. Vilara)

Victor Cincă și Aurelia Manea 
conduc după prima zi 

la decatlon și pentatlon

Pe stadionul Dinamo din Capitală 
au început ieri întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de pentatlon 
femei și decatlon.

In proba de pentatlon iau parte 25 
de concurente. După cele trei probe 
desfășurate ieri situația primelor locuri 
ale clasamentului generai este urmă
toarea: 1. Aurelia Manea-Sirbu (Cor- 
vinul Hunedoara) 2.410 p (greutate
— 10.73 m; înălțime — 1,49 m; 200
m — 26,3 sec); 2. Maria Pândele (Di
namo București) 2.290 p (10,83 —
1,47 — 27,6); 3. Sanda G rosti (Știin
ța București) 2.181 p (9,31 — 1,45 —
27.3) ; 4. Eia Matter (Corvinul Hune
doara) 2.030 p (7,96 — 1.55 — 28.6):
5. A.dhelaide Eisiendler (C F.R. Timi
șoara) 2.071 p (9,79 — 1,43 — 29,0):
6. I.eontina Neta (Stiinta Cluj) 2.033 
p (6,81 — 1,49 — 27,1) etc.

Douăzeci și doi de concurenți își dis 
pută titlul de campion la decatlon. 
După terminarea primelor 5 probe, 
Victor Cincă conduce cu 175 p față 
de cel de al doilea clasat și are un 
avantaj de 28 de puncte față de pro
priul său record republican. Iată cla
samentul: /. Victor Cincă (Știința 
Buc) 3.60'jp (1'00 m — 11,3; lungime
— 6,67; Oreutate — 10,66; înălțime
— 1,88; 400 ni — 51,1); 2. Ion Mc-
saros (C.F R. Timiș.) 3.420 p) 11,4 —• 
6,69 — 10,72 — 1,75 — 51.0); 3. Al 
Dincă (C.F.R. CTlij) 3.394 p (11,4 — 
6,77 — 11,27 — 1,75 — 52.4): 4. Va
sile Pop (S.S.E. Oradea) 3.136 p 
(11,3 — 6,05 — 11,47 — 1,75 — 51,2): 
5. Nic. Popa (C.S. Oradea) 3.004 p 
(11,8 — 6,06 — 11.60 — 1,75 —
54.4) ; 6. F.m. Constant inescu (Știința 
Buc.) 2.819 p (11-,6 — 6,37 — 9,21 — 
1,60 — 53,9).

Întrecerile continuă astăzi de la oră 
9 și de la ora 16. Tot azi la ora 8 
se va da plecarea din fața aeroportu
lui Băneasa în cursa de 50 km marș, 

puternica formație Dynamo Berlin, 
cîștigătoarea titlului de campioană în 
ultimii doi ani. Cu ocazia ultimelor 
jocuri din cadrul campionatului Loko
motiv Leipzig a realizat rezultate 
dintre cele mai bune întrecînd Trak
tor Lommatzsch cu 15—8 (6—5) și 
pe Dynamo Leipzig cu 14—10 (8—3).

După meciul de la București esie 
foarte probabil ca Lokomotiv Leipzig 
să mai susțină încă două întîlniri în 
țara noastră, la Orașul Stalin și 
Sighișoara.

se află la a doua etapă. Deci, majori
tatea echipelor vor avea alte roluri 
decît duminica trecută (gazde în loc de 
oaspeți și invers).

• Pentru acest concurs consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 279 
care cuprinde : buletinul săptămînii și 
tabloul documentar, diverse comentarii 
și reportaje în legătură cu concursuri
le Pronoexpres și Loto-Cenfral, scheme 
de joc. Date documentare în legătură 
cu campionatul francez. Rezultatele 
tragerilor, concursurilor și omologări
lor, etc.

PRONOEXPRES

• In urma omologării concursului 
Pronoexpres nr. 32 din 16 august a,c., 
au fost stabilite următoarele premii;

oul campionat republican de fot
bal al categoriei A a început 
auspicii promițătoare: jocuri de 

satisfăcătoare (bineînțeles, 
de rigoare...) ; o pre- 
de bună a echipelor

și SUS- 
Fronea, 

Vasi-

N
sub 
calitate 
cu excepțiile 
gătire destul 
(deși loturile de jucători au fost de
finitivate cu puțin timp înaintea 
începerii campionatului) ; un raport 
de forțe sensibil egal între echipe; 
formă bună a unor selecționatul!, 
ceea ce dă speranțe acum în preajma 
întîlnirilor cu reprezentativele R.P. 
Polone (30 august).

★
IM uiți dintre fotbaliștii se’ecțio- 
J-'* nabili âu dovedit în primele 

jocuri o formă mulțumitoare 
ceptibilă de îmbunătățire: 
Nunweiller, Todor, Zaharia, 
lescu, Dridea, Al. Vasile, Macri, Ni- 
culescu, Mureșan, Crăiniceanu, Con- 
stantinescu etc. Alți jucători — vizați 
pentru selecționare — au dovedit re
venire în formă: Apolzan, Pahonțu, 
Jenei, Caricaș, A. Munteanu, Radu
lescu. ș.a. In fine, alături de cei sus
ceptibili de selecționare s-au im
pus — pentru loturile A, B sau tine
ret — elemente noi ca Ivansuc 
(Știința Cluj), Mafteuță (Progresul) 
și Marcu (Știința Cluj). Bineînțe
les, că loturile nu se rezumă la a- 
cești jucători. Ele vor fi definitivate 
însă, după etapa de duminică a da- 
fegoriei A, în cursul căreia vor fi 
urmăriți toți select ionabi Iii.

Antrenorii, acordînd toată impor
tanța pregătirii jucătorilor lor, tre
buie să pună un accent deosebit pe 
îmbunătățirea formei selecționabililor. 
A' da jucători bine pregătiți și în 
tormă echipelor naționale trebuie să 
fie pentru fiecare antren >r de club 
o datorie de onoare și, în aceiași 
timp, o mîndrie.

★
Cîteva cuvinte pentru echipa cam

pioană, Petrolul, pentru că a- 
ceasta — peste 20 de zile (la 9 
septembrie) — va da un examen 
foarte greu : primul meci cu Wie
ner Sportklub (la Viena) din ca-

CE-I NOU IN FOTBAL
DUMINICA, PE STADIONUL 

DINAMO

Duminică, în cadrul campionatului 
categorici A, în București are loc par
tida dintre Dinamo și Minerul l.itpeni. 
Jocul se dispută pe stadionul Dinamo, 
începînd de la ora 17. In deschidere 
sînt programate jocurile : la ora 14 
finala campionatului pe Gapitală al e- 
cliipelor de străzi (copii) și la ora 
15,15 semifinala Cupei Orașelor, Bucu
rești If — Timișoara I.

CAMPIONATUL INTERNATIONAL 
FEROVIAR

Marți după-amiază. în cadrul unei 
conferințe de presă organizată de clu
bul Rapid, secretarul clubului — tov. 
I. Georgescu — a furnizat cîteva im
portante amănunte în legătură cu cam
pionatul internațional feroviar, în curs 
de desfășurare. Campionatul a început 
cu participarea a 17 echipe repartizate 
în patru serii : Marea Britanic. Belgia, 
Olanda, R.F.G., Luxemburg (I), Fin
landa R. Cehoslovacă, R.D.G., 
U.R.S.S. (II), R.P. Ungară, Franța, 
R.P. Polonă, Austria (III), R.P. Po
mină, R.P. Bulgaria, Turcia și R.P.F. 
Iugoslavia (IV). Jocurile din cadrul 
seriilor trebuie terminate piuă la 15 
aprilie 1960. Cîștigătorii seriilor se vor 
califica pentru semifinale (care se vor 
disputa în primăvară). Finala va avea 
loc în toamnă la Paris.

în seria a IV-a s-a disputat pînă 
acum un singur meci : Rapid a dispus 
de selecționata feroviară turcă cu-1—0 
la Ankara. Cum echipa iugoslavă s-a 
retras din competiție, ultimul meci din 
serie al Rapidului va avea loc între

Categoria a II-,a =. 1 variantă a lei 
65.462; ca/egoria a IlI-a = 7 variante 
a lei 9.351 ; categoria a IV-a = 36 
variante a lei 1.818; categoria a V-a= 
265 variante a lei 247; categoria a 
VI-a = 777 variante a lei 84 ; cate
goria a VlII-a — 4793 variante a lei 27.

Cîștigătornl premiului de categoria 
a 11-a este Popescu Cornel din Bucu
rești, Șoseaua Viilor nr. 6. Premiul a 
fost obținut, cu un buletin pe care a 
jucat 3 variante simple, dintre care, cea 
pe care a însemnat numerele: 4—8—9 
•—12—13 și 23 este cîștigătoare. Deci, 
participînd cu suma de 9 lei, fej-icitul 
cîștigător a obținut un premiu în va
loare de 65.462 lei. •

• Pentru a nu risca să rămîneți în 
afara concursurilor, depuneți din timp 
buletinele dv. Pronosport și Prono
expres

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronospo.-t. 

drul preliminariilor Cupei Campi
onilor Europeni, lntîlnirea se anunță 
deosebit de dificilă datorită faptu
lui că se dispută în deplasare (re
turul va avea loc la Ploeșli la 16 
septembrie) și că adversarul este 
una din cele mai bune echipe din 
Europa Centrală. In Austria iu a 
început încă campionatul. Echipele 
se află în plină pregătire și susțin 
diferite jocuri amicale. Wiener S. K. 
a și disputat cîteva asemenea par
tide de pregătire și verificare. Una 
a avut loc la Leipzig, cu Lokomo
tiv : 0-0. înainte, campionii Austriei 
<iu evoluat în R. P. Bulgaria : în 
primul meci au întîlnit la Varna pe 
Levskî și au piesdut cu 2-1 (1-1), iar 
în al doilea la Soția, au fost în
vinși de T.D.N.A. cu 4-2 (1-1), după 
un joc care a entuziasmat. In am
bele partide, vienezii au dovedit că 
nu sînt încă bine pregătiți dar în 
prima repriză — cît au avut re
surse fizice — au practicat un fot

i ază din partida Petrolul—Progresul: 3—2. Birtașu. deși ten ii de th'Mea 
(nr. 9), reușește totuși să prindă balonul, sub privirile lui Știrbei (stingă) și 
Caricaș (dreapta). (Foto: T. Robii)

Rapid și Lokomotiv Sofia, reprezentan
ta feroviară bulgară. Jocul se va dis
puta, cum se știe, luni 24 august pe 
stadionul „2,3 August" (cu începere de 
la ora 15,30).

Astăzi Rapid (ai cărui an
trenori sînt B. Marian și R. Ghiu- 
rițan ; Fr. Ronai și a exprimat dorința 
să se stabilească la Oradea) susține 
un meci de antrenament cu Pompie
rul. Jocul de azi are loc la ora 15,30 
pe stadionul 23 August.

LOKOMOTIV SOFIA SOSEȘTE 
SIMBATA

Feroviarii bulgari și-au anunțat so
sirea (cu avionul) în cursul zilei de 
jsîmbătă. Ei vor deplasa formația cu 
care Lokomotiv Sofia joacă în mod 
obișnuit în campionatul primei catego
rii : losifov—Apostolov, Dimitrov, Ve- 
lev—Nestorov, Dragomirov—Mafinov, 
Stamov, Takev, Kotkov, Debîrski. E- 
chipa cuprinde numeroși jucători inter
naționali.
• SEMIFINALELE CUPEI ORAȘELOR

Duminică se vor disputa semifinalele 
Cupei Orașelor la juniori. Programul 
a fost astfel alcătuit: București II — 
Timișoara I și Tg. Jiu — București I.

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ÎNTREBAREA NR. I 
(5 puncte)

In aceste zile, în întreaga țară 
se desfășoară sute de competiții 
sportive în cinstea Zilei Eliberării. 
Printre acestea, și o mare ștafetă, 
pornită din cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării și care se încheie 
la București. Cum este intitulată 
această ștafetă ?

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte) 

Peste cîteva zile va avea 
Varșovia întîlnirea de fotbal 
primele reprezentative ale 
Polone și R. P. Romîne. In 
a avut loc ultima întîlnire 
cele două echipe naționale, 
rezultat s-a încheiat și cine 
scris pentru noi ?

ÎNTREBAREA NR. 3 
(15 puncte) 

In lotul olimpic al R.P.R. care
făcut deplasarea la Melbourne au 
fost trei sportivi care n-au parti
cipat la nici o probă. Care au fost 
acești

în atenția participanțitor 
Cu 

concursul nostru.

Inc la 
dintre 
R. P- 
ce an 
între 

cu
a

ce
în-'

trei sportivi ?

aceste întrebări se încheie

a

bal de clasă care a satisfăcut din 
plin pe spectatorii din Sofia. Trip
leta Kno!I-Hof-Hammerl șa extrema 
Skerlan, precum și portarul Szan- 
wald și stoperul Buhlwatsch au fost 
cei mai buni.

Duminică, Petrolul a arătat o for
mă acceptabilă. Poate că prezența 
în formație a doi interi (A și D. 
Munteanu), care nu au mai jucat 
de mult, s a resimțit în ansamblul 
echipei. Dar nu atacul a fost punc
tul nevralgic, ci apărarea imediată 
care ni s-a părut nesigură, lipsită 
de mobilitate și în general penetra- 
bilă. In această direcție trebuie în
dreptată atenția antrenorilor Oană 
și Fătu, ținînd seamă că vienezii 
(care joacă în zonă în apărare), se 
simt foarte incomodați în atac în 
fața unui marcaj strict. Așa a jucat 
T.D.N.A. și a reușit să le contraca- 
reze jocul tehnic și pătrunderile spre 
poartă, (p. g.).

Primul meci va avea loc la București, 
al doilea la Tg. Jiu.
BARATUL PENTRU CATEGORIA B

Astăzi au loc ultimele meciuri de 
baraj pentru categoria B, La PSoesti 
se dispută partida dintre Metalul Tîr- 
goviște și C.S. Piatra Neamț, la Cluj 
se iutilnesc Recolia Cărei și Textila 
Sf. Gheorghe.

I^chipele clasate pe locul doi din cele 
două serii (Ploești și Cluj) se vor 
in imi intr-un alt baraj pentru cate
goria B. Meciul acesta va avea- loc la 
București (stadionul Dinamo) luni la 
ora 9

FINALA „CUPEI ELI»Elt.ARll“
Duminică are loc la iași finala 

„Cupei Eliberării", între reprezentati
vele regiunilor lași și Baia Mare.

• Meci amical la Hunedoara : Cor
vinul — Metalul Titanii București 2-t 
(1-1). Au marcat: Oprea (2) și Stoi- 
cescu.

•Astăzi la ora 17, pe terenul Știin- 
ța (lacul Tei)-are loc o partidă am:-' 
cală între echipele C.C.A. și Știin,a 
București.

• /Marți la Oțelul Roșu: Metalul- 
Drubeta Tr. Severin 4—3 (1—I). Joc 
în cinstea zilei de 23 August.

.ȘTIȚI SPORT?“ 4-

începînd de astăzi și pînă la 1 
septembrie (data poște;) se primesc 
la redacție răspunsurile participan- 
ților. Reamintim ca răspunsurile 
trebuie trimise toate odată. Ele 
vor fi însoțite în mod obligatoriu 
de toate cele 23 de ' cupoane de 
participare publicate odată , cu în
trebările.

Pârticipanțiî vor trimite plicurile 
cu răspunsuri și cuportie numai 
prin poștă pe adresa ziarului „Spor
tul popular", București, str. Vasi
le Conta nr
I. V. Stalin, cu mențiunea pe plic 
„Pentru concursul : Știți sport ?“

Răspunsurile trebuie să fie scrise 
cu cerneală și redactate cit mai 
citeț, în ordinea apariției întrebări
lor.

i I

16 etaj IV, raionul

CUPON DE PARTICIPARE 
NR. 23

NR. 346,3



La Viena, in zilele Festivalului
Timp de zece zile, între 26 iulie și 4 august, s-a desfășurat Ia 

V4ena cel de al VJI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.
Alături de solii tineretului din celelalte țări socialiste și împreună 

cu reprezentanții tinerilor luptători pentru pace și progres din întreaga 
lume, delegații tineretului din patria noastră au contribuit activ la de
plinul succes al Festivalului.

Publicăm mai jos, cîteva aspecte și impresii din zilele marii întîl- 
niri a tineretului lumii, de la Viena.
SIMBATA 25 IULIE. Autobuze 

spațioase împodobite cu stegulețe 
multicolore, pline cu tineri veseli și 
zgomotoși, lunecă ușor în fluviul nes- 
fîrșit al mașinilor de pe Ring. Mul
țimea pestriță a marelui bulevard 
vienez privește oarecum nedumerită, 
la acești tineri ce fac semne priete
nești cu mina. Ciudată tăcere... Ici 
colo se ridică nehotărîtă cîte o mînă 
care răspunde Ia aceste semne.

Ajun de Festival. Și totuși, în a- 
cest prim contact, se simte o oare
care rezervă, o oarecare nedumerire. 
Ce poate fi ?

Răspunsul îl avem repede — din- 
tr-o privire. Alături de. afișele ce ves
tesc marele eveniment al tineretului 
lumii, altele (da proveniență dubi
oasă) vin să încurce, să zăpăcească, 
să abată atenția, să creeze confuzia. 
De undeva, din unghere tainice, duș
manii înrăiți ai păcii, ai prieteniei, 
ai coexistenței pașnice, au decretat 
Festivalul o manifestare a propagan
dei comuniste (111). Slujitorii înve- 
terați ai războiului rece, o haită pes
triță și înrăită de agenți de meserie, 
de ziariști venali în slujba unor fi
țuici ultra reacționare, se sbat să 
facă totul, chiar și imposibilul la ne
voie, pentru a împiedica această ma
nifestare a păcii și prieteniei.

...Și totuși fețele prietenoase ale 
multor vienezi spun multe. Ele lasă să 
se ghicească că în ciuda acestei a- 
parente rezerve, gheața se va topi; 
sentimentele de prietenie vor învinge 
și vor dărîma șubredul și artificialul 
edificiu al minciunii.

‘ DUMINICA 26 IULIE. Se pare că 
tonele de maculatură cu conținut 
mănos, „zidul tăcerii" ridicat de 
numită parte a presei, slujbele 
prea cuvioase și fățarnice fețe 
ricesti, și excursiile inițiate de 
ganizația tineretului catolic austriac' 
(bizară coincidență) chiar în ziua
deschiderii festivalului, nu au putut 
împiedica multe zeci de mii de vie-

duș- 
o a- 
unor 
bise-
„or-

Campionatele 
europene masculine 
la canotaj academic 

(Urmare din pag. 1) 

marca, Anglia, Austria, Germania, 
U.R.S.S.

4-ț-l : Franța, Italia, Suedia, Olan
da, Ungaria, Portugalia, Iugoslavia, 
Polonia, Romînia, Danemarca, Elveția, 
Anglia, Germania, U.R.S.S.

8+1: Franța, Italia, Elveția, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Polonia, Romînia, 
Anglia, Germania, U.R.S.S.

La probele de simplu și dublu vîsle 
(la care noi nu concurăm) participă 
13 și — respectiv 12 echipaje. F.I.S.A. 
a fost anunțată și de, o eventuală par
ticipare a Spaniei și Greciei. Marele 
număr de echipe participante vorbește 
clar despre dificultatea întrecerii în 
care vor fi i ’grenați vîslașii romîni. 
Ei vor trebui să dea dovadă de o mare 
putere de luptă, pentru a se prezenta 
cel puțin la același nivel valoric la 
care au concurat acum cîteva zile, pe 
aceiași pistă, canotoarele noastre. O- 
bligația sportivilor noștri este cu atît 
mai mare, cu cît, anul trecut, la Poz
nan, ei au cucerit două locuri secunde 
(4 f.c. și 4+1) pe care vor trebui să 
le confir. -e.

»

nezi să ia drumul bătrînului parc vie
nez Prater, locul de adunare al celor 
18.000 de tineri veniți din peste 100 
de țări. Șiruri nesfîrșite, multicolore 
umplu largile alei, din jurul sediului 
Comitetului internațional de pregă
tire a festivalului. Cîntece din toate 
continentele, de pe toate meridianele, 
răsună în această zi ca'.mă de vară 
ca o simfonie măreață a tineretului, 
a vieții. Miilor de vienezi aflați în a- 
propierea noastră li se alătură grabnic 
alte mii și apoi alte mii și mii. Cu- 
rind imensul parc devine o mare de 
mulțimi ce se agită, cîntă și dansea
ză. Cîntecele și veselia îi atrag cu- 
rînd și pe cei mai rezervați.

Din coloana delegației R.P.R. stră
bat puternic și scandat cuvintele: 
„Gruss dich Wien 1“ (N.N. „Te salut, 
Viena 1"). Apoi din arcușul maestrului 
Budișteanu răzbat acordurile 
lui vals Dunărea albastră de 
Vienezii privesc. La început 
apoi aplaudă cu căldură și 
Și în timp ce niște avioane 
de mult nu le mai privește nimeni, 
tîrăsc după ele în înaltul cerului min
ciunile fabricate în aeeleași tainice 
unghere, jos, gheața începe să se to
pească — cuvintele „Frieden" und 
„Freundschaft" au o tot mai largă 
circulație.

— „Deci, festivalul este cu totul 
altceva" — exclamă dus pe gînduri 
bătrînul pensionar W. Wăchter, ce 
tocmai se alăturase grupului nostru.

— Da. bătrîne Wăchter, acesta este 
Festivalul, aceasta este adevărata față 
a lucrurilor...

Zadarnice au fost speranțele și e- 
forturi'.e dușmanilor înrăiți ai păcii, 
zadarnic s-au aciuit aci în aceste zile 
luminoase tot felul de jivine din bir- 
togurile ce le adăpostesc trădarea în 
diverse centre occidentale. Zadarnici 
au fost banii risipiți pe tonele de 
maculatură dușmănoasă, ce zac ca 
o marfă proastă în rafturile „centre
lor de informații" de pe Ring, Maria- 
hilferstrasse și alte artere vieneze. 
Zadarnic ne-ați dat tîrcoa'e ca lupii 1 
Zadarnic într-un moment de „eroism" 
bătrînul trădător Eftimie Gherman a 
încercat să-și îmbărbăteze ciracii, a- 
gitîndu-se provocator la o distanță 
de 300 de metri de cantonamentul de
legației romîne...

Pînă și tînărul baschetbalist Vasi- 
lescu, care abia a împlinit 20 de ani, 
v-a dat o lecție ce v-a pus pe gîn
duri.

SIMBATA 1 AUGUST. Astăzi are 
loc mitingul pentru pace. Din Ring 
pînă în Schwarzenberg Platz und 
Burgtheater se scurg coloane imense 
purtînd lozincile pentru colaborare și 
pentru bună înțelegere.

O mulțime imensă aplaudă cu en
tuziasm această măreață demonstra
ție. Aplauze puternice subliniază pro
testul tinerilor japonezi împotriva ar
melor nucleare, exprimat plastic prin 
zeci de tablouri ce înfățișează teribila 
tragedie de la Hiroșima. Aplauze căl
duroase însoțesc tinerii din Cuba, Al
geria, U.R.S.S., Franța, R.D.G. și 
mulți alții, care prin lozinci, prin cîn
tece, își exprimă dragostea de viață, 
voința lor de a apăra pacea.

Viena este alături de noi, cuvin
tele „pace și prietenie" s-au materiali
zat în această manifestate măreață, 
le simți și le înțelegi sensul mai mult 
ca orieînd.

celebru- 
Strauss. 
zîmbesc, 
bucurie, 
pe care

★
Ici colo, cîte o jăvrută, înspăimîn-

A APĂRUTo
7keZ«£&c 2.50

Sîmbătă ți luni Ia ștrandul Tineretului

Dcuă jocuri de polo: R.P. Romînă— 
R. S. S. Gruzină

fată, strecurată în mulțime, latră în” 
limba țării pe care a trădat-o. Ridi--- 
colul și spaima le gîtuie vocea. Fac” 
ceea ce fac, fiindcă TREBUIE s-o-- 
facă, altfel simbria le este amenin-” 
țață. Jalnice apariții, disprețuite și a-" 
lungate însuși de vienezi, care chiar” 
dacă nu înțeleg limba, le înțeleg înjj 
schimb gîndurile negre.

Unii sînt figuri cunoscute. Azi apar” 
la Viena, mîine dacă ordonă stăpînu'.-- 
apar la Munchen, poimîine își iau” 
bocceluța și apar la Berna și așa mai., 
departe, comis voiajori ai rușinoasei” 
și murdarei trădări, folosiți cu ziuajj 
sau cu bucata, după nevoie. ”

Iată în această „galerie" și o figu-" 
ră „sportivă", o făptură jalnică ce-ți-- 
inspiră în egală măsură dispreț ■ " 
milă. Pe nume Honet Adriana. Se-- 
strecoară pe la colțuri, încearcă să” 
intre la spectacolele delegației noas-.. 
tre prin uși dosnice. Privirile ei te” 
ocolesc și cată în gol... Arborează o., 
înfățișare și o mină ce nu-i a ei. O” 
rămășiță de bun simț îi pleacă capul" 
sub privirile grele și disprețuitoare-- 
ale celor ce o cunosc. Jalnică apari-" 
ție. Străină printre străini, fără țară,--unde au susținut două partide în com- 
fără rude, fără prieteni. ."pama reprezentativei Suediei, jucăto-

Ești o epavă și atîța tot. Ai citit și.-rii noștri de polo pe apă și-au început 
ai înțeles asta în privirea rece a lui” pregătirile în vederea dublei întîiniri 
Titi lonescu, cînd ai apărut „din în-..cu, selecționata R.S.S. Gruzine, fixată, 
tîmp’are" la Bordeaux cu ocazia me-”pentru sîmbătă și luni la ștrandul Ti- 
ciuluj de rugbi R.P.R.—Franța, Ai citit.,neretului din Capitală. Sînt primele
și ai înțeles această lecție necruță--- jocurj (je antl] acesta pe care le sus- 
toare mai tîrziu la Mulhouse cu oca-Xține i>acasă“t selecționata țării noa- 
zia jocului de baschet R.P.R. Franța, + stre „j componenții echipei țin foarte 

j .întîmplarea te-a adus sg nu deziluzioneze. „Sîntem con-
r- - “ i , ”stienti de valoarea adversarului — neși club, Gngore Costescu. Intrebarile”spurea 2j,e:e trecute, 

arzatoare, chinuitoare ți se fnngeau.^ -^^ _
înainte de a fi pronunțate. O lacrimaț r - - +
tardivă (ștearsă pe furiș cu teamă și 
pe care „7 _ 
ți-ar fi iertat-o) ți-a trădat șubreze
nia morală și „libertatea" de care te 
bucuri.

N-ai iubit pe nimeni și nimic in 
viață și astăzi trăiești tragedia aces--- 
tei goliciuni și a himerei mincinoase 
ce te-a amăgit.

Da ! Viața merge înainte și nu iar
tă. Și aceasta ai înțeles-o mai bine 
privind de la distanță, familia puter
nică, veselă și plină de optimism a 
tineretului din țara pe care tu ai tră
dat-o.

Trebuia să fi învățat în acești ani,-. 
că pînă și praful uliței pe care te-aij

Azi: numeroase tentative de record

St. Ionescu (C.C.A.) în timpul probei de 400 m liber

cînd tot „î
fața fostului tău coleg de facultate

Abia înapoiați de la Halmstadt, pentru 26 și 27 septembrie. Loc de
* ■ desfășurare: Varșovia. Pentru astăzi

pama reprezentativei Suediei, jucăto- antrenorii lotului republican au fixat 
o primă și serioasă verificare, deo
camdată numai a înotătorilor din 
București. In acest scop au fost anun
țate secretariatului de concurs nume, 
roase tentative de record. Astfel, 
Ingrid Wăchter, vizează din nou re
cordul (5:29,3) probei de 400 m liber. 
Măriuca Rotaru pe cel de la 100 m. 
fluture (1:19,1), iar Șt. lonescu pe 
cel de la 400 m liber (4:47,9).

★
La sfîrșitul săptăminii trecute oral 

șui Sibiu a găzduit finalele campiorral 
fului republican de juniori la sărituri. 
Iată rezultatele înregistrate : trambu
lină: BĂIEȚI: 1. Avram Rotman (Re 
colta București) 125,61 p; 2. Gheorgli 
Baican (Recolta Buc.) 95,85 p; 3. 
Alex. Gabor (Recolta Buc.) 74,57 p, 
FETE: 1. Ella Schneider (Sc. s’p. 
elevi Sibiu) 80,20 p; Platformă: 
BAIF.ȚI : 1. A. Rotman (Recolta Buc.) 
105.92 ; 2. Gh. Baican (Recolta Buc.) 
81,08; 3. Alex. Gabor (Recolta Buc.) 
62,34. FETE : Ella Schneider (Șc. sp. 
elevi Sibiu) 39,26.
• Luni 24 august se desfășoară cea 

de-a IX-a etapă a campionatului cate
goriei B la polo pe apă. Iată progra
mul jocurilor : Seria I: Cetatea Bucur-' 
Marina Constanța ; Olimpia Or. Stali'n- 
Constructorul București; S.S.E.I. 
București-Clubul școlar București; Se
ria a Il-a: Petrolul Cîmpina-Rapid 
București ; C.S.A. Or. Stalin-Voința 
București; S.S.E. II București-Recolta 
București; Seria a IlI-a: A.S.M. 
Lugoj-Voința Timișoara ; Jiul Craiova-* 
C.F.R. Arad; C.F.R. Timișoara-Dina- 
mo Sibiu; Seria a IV-a: Voința Ora
dea-Metalul Cluj ; C.F.R. Cluj-Voint" 
Cluj; Voința Tg. Mureș-Granitul Or 
Dr. P. Groza.

Sînt primele

selecționata tării noa-

Aurel Zahan, 
$1 din această 

cauză, acordăm o atenție deosebită 
4 antrenamentelor. I-am văzut de mai .logodnicul" ce te msoțea nu.;mu]te or- u lu£ru„ pe jucători). gfU.
- • zini. Cu toți sînt foarte buni înotători 

și posedă o avansată concepție de joc. 
Cîțiva dintre ei fac parte — de altfel 
—din reprezentativa U.R.S.S." Antre
norii formației noastre, ne-au de
clarat următoarele: „Meciurile cit ju
cătorii gruzini sînt privite de noi ca 
o etapă importantă în planul nostru 
general de pregătire. Obiectivul nr. 1

■ • pentru reprezentativa țării noastre în 
"anul acesta, îl constituie turneul ,.ce- 
-lor șase", care se va desfășura între 

14 și 20 septembrie la Moscova. In 
K___  ___ ____ capitala Uniunii Sovietice își vor da

născut, prețuiește mai mult decît în-.lîntîlnire selecționatele U.R.S.S., Un- 
șelătoarele străluciri ale unei lumi ce”gariei, Iugoslaviei, Italiei, Olandei și 
—- * - "R.P. Romîne. Acest turneu constituie

- o importantă verificare preolimpică". 
” Am notat, apoi, lotul din care va

★
AUGUST 1959, Viena, o victorie

a sentimentelor și ideilor luminoase--fi alcătuită echipa. Iată 1 : Mureșan, 
și o lecție de viață pentru toți cei pre- ț j ' ‘ ~
zenți la această măreață sărbătoare.--jec, Szabo, Kroner, Grințescu, C. Ma- 
Acestea sînt gîndurile unui tineret” rinescu, Firoiu, Chirvăsuță, 
liber și fericit, ce trăiește într-o țară.: 
liberă, stăpînă pe soarta sa, *■

Astfel gîndesc și muncitorul Vasile" 
Damian și învățătoarea Florica Ga--■ tensitate sporită, cu gîndul 
lescu și tînărul și virtuosul Ștefan "mari competiții. Prima și 
Ruha, și sportivul Horațiu Giurgiu și-• apropiată :. campionatele republicane 
mulți alții, care au luat parte la a-"d: «- n
ceastă măreață demonstrație a nobi---|2 și 13 septembrie la ștrandul Tine
telor sentimente de pace și prietenie/—44:- -ts . .
între popoarele lumii.

ION BALAȘ

Cheța (portari); Bădiță. Zahan, Bla-

★
înotătorii se pregătesc și

mari competiții. Prima și

ei cu in’ 
la două 

cea mai

de seniori programate în zileie de 11, 

retului din Capitală ; cea de a doua : 
întîlnirea cu reprezentativa Poloniei, 
trecută în calendarul celor două țări

Sportivi romini participă 
Ia întreceri

întreceri Miiono’e 
de aiîetism in derna

• In cursul zilei de marți a plecat 
în R.D. Germană o echipă 
tatloniști alcătuită din Dan 
Dumitru Țintea, Wilhelm Roman 
Traian Croitoru. Ei vor lua 
concursul internațional de 
modern de la Halle.

• In cursul aceleiași zile 
Capitala plecînd spre Subotica (R.P.F. 
Iugoslavia) o echipă de tenis alcătuită 
din C. Popovici, S. Dron și C. Iones-

de pen- 
Ionescu, 

Și 
parte la 

pentatlon

a părăsit

Campionatul republican de șah (individual) 
in penultima fază

Se apropie penultima fază a campio
natului republican individual de sah, 
atît cel masculin, cît și feminin. La l 
septembrie încep în cinci orașe ale 
țării întrecerile șahiștilor și șahistelor 
care au rămas în lupta pentru titlurile 
republicane.

întrecerile masculine se vor desfă
șura în patru grupe semifinale. Capita
la țării va găzdui jocurile a două 
grupe, iar celelalte două vor fi găz
duite de orașele Cluj și Satu

Participantele la semifinalele femi
nine vor fi împărțite în trei grupe. în
trecerile sînt programate să se desfă
șoare la București, Timișoara și Iași.

Lista definitivă a participanților și 
componența grupelor va fi cunoscută 
la sfîrșitul acestei săptămîni.

peste hotare
cu, care va lua parte la concursul in
ternațional rezervat copiilor, organizat 
de Federația iugoslavă de specialitate.

• Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
plecînd cu avionul în Sicilia, repre
zentativa feminină de baschet a 
R.P. Romîne, care va participa la un 
interesant turneu de verificare îna
intea campionatelor mondiale de la 
Moscova. La turneu participă echipele 
R.P. Bulgaria, Franței, Italiei și R.P. 
Romîr.e. Turul turneului va fi găz- 

,duit de orașul Messina începînd de 
azi și pînă sîmbătă, iar returul de 
orașul Raguzza între 24—26 august. 
Lotul deplasat de reprezentativa noa
stră este alcătuit din: Viorica Nicu- 
iescu, Maria Voicu, Teodora Predescu, 
Ceorgeta Ivanovici, Hanelore Kraus, 
Octav:a Cucuruz, Anca Popa, E Ca
terina Cherciov, Virginia lujescu, 
Doina Chelaru și Cornelia Gheorglie. 
Antrenor: prof. Sigismund Ferencz.

In orașul Varna se desfășoară un 
more concurs internațional de atletism 
dotat cu premiul Comitetului Olimpic 
Bulgar. La întreceri participă sportivi 
din Franța, R. P. Polonă, Turcia, El
veția, Olanda și R. P. Bulgaria.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate în prima zi de concurs: BĂR
BAȚI: 110 m garduri: Pesev (R. P. 
Bulgaria) 15,8; 100 m: Szmidt (O- 
landa) 10,S; 1500 m: Peev (R. P.- 
Bulgaria) 3:56,0 : 5000 m: Szukri
(Turcia) 14:52,2; 400 m: Weber (El
veția) 48,3; disc: Artarski (R. P. Bul
garia) 51,49 m; ciocan: Krumav (R.P. 
Bulgaria) 58,63 m; prăjină: Krzeszin- 
ski (R. P. Polonă) 4,20 m.

FEMEI; 80 m garduri : 
(R. P. Bulgaria) 11,4; 100 
(Olanda) 12,3; înălțime: 
(R. P. Bulgaria) 1,50 m;
Saramovici (R. P. Bulgaria) 14,02 m.

Kerkova 
m: Haas 
Vasilieva 
greutate

Mare

• Turneul internațional de handbal, 
redus de la Budapesta a luat sfîrșit cu 
victoria echipei maghiare Ferencvaros, 
care în meciul tina! a întrecut cu sco
rul de 9—6 (7—5) echipa S. P. Plzen 
(R. Cehoslovacă). Invingînd cu 10—9 
pe Voros Meteor, echipa budapestană 
Epițfik a pcupat locul trei în clasa
ment

PE SCURT

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprind în R. P. Chineză înotătorii

maghiari au evoluat în cadrul unui 
concurs desfășurat la Pekin. Proba de 
100 m liber a fost cîștigată de Lantos 
Laszlo cu timpul de 58,0. înotătorul 
maghiar Katona a cucerit primul loc în 
proba de 400 m liber cu rezultatul de 
4:50,9. In cursa de 100 m spate vic
toria a fost repurtată de Csilany cu

1:07,1. Cu mare interes a fost urmărită 
proba de 100 m fluture cîștigată de 
sportivul chinez Vei Iu-pin cu 1:05,2. .

• Campionatul ciclist de fond al R. 
Cehoslovace a fost cîștigat în acest 
an de rutierul Mares care a acumulat 
31 de puncte în cete cinci probe cu
prinse în program. Pe locurile următoa
re s-au clasat Jurza, Fagala, Pecina' 
și Betak. Ultima probă desfășurată 
în circuit pe distanța de 175 km a re
venit lui Wiesner în 4 h. 32 min. 41 
sec. urmat de Mallen și Mares.
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