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După două etape

„Cursa Scînteii" conduce I. Braharu (C. C. A.)
ape 40.000 de spectatori au 

joi după-amiază Ia desfășura- 
itnei etape — pe circuit — a 
ie a XlII-a ediții a „Cursei 
i“. La festivitatea de deschidere, 

avut loc în fata „Casei Scîn- 
s-au prezentat 53 de rutieri, 
on Cumpănașu, membru în co
de redacție al ziarului „Scîn- 
le-a urat cicliștilor succes în 

rea pe care o vor susține de-a

Sportivii participă la strlosiil recoltei
In raionul Filimon Sîrbu...

într-un singur tur participanții la 
„Cursa Scînteii" au trebuit să frîneze 
de 5—6 ori pentru a efectua întoar
ceri și că spre sfîrșit ploaia i-a obligat 
să fie foarte prudenți, putem aprecia 
ca foarte bună media orară realizată. 
Constantin Burtea (Voința Ploești), 
Florian Cristescu (Dinamo), N. Nicu- 
leseu (C.C.A.), I. Vlaicti. Al. Hî ju 
(Voința Buc.), N. Matei, M. Dumitres
cu (Constructorul), Petre Gliiță (Vo

Cicliștii au plecat ieri din fața „Casei Scînteii' în eea de a doua etapă a competiției

traseului „Cursei Scînteii". 
i-a dat startul în prima etapă.

!ll RUTIERI AU REZISTAT 
U SUCCES CICLIȘTILOR

CONSACRAU

nitul pe care s-a desfășurat 
etapă a „Cursei Scînteii" 

i Scînteii" — Arcul de Triumf 
toarcere — Piața Scînteii — 
a Miorița — prin spatele „Ca- 
înteii" — „Piața Scînteii") a 

:osebit de interesantă, atît pentru 
că era nou pentru alergători, 

p că el a dat posibilitate 
nare, jjmăr de spectatori să vi- 
e întrecerea. De-a lungul a 16 
am asistat la o permanentă 
ntare", la numeroase tentative 
adare, la sprinturi lungi și la 
schimbări de situații. Ceea ce a 

în mod deosebit publicului a 
lîrzenia cu care tineretul și-a 

.șansele în fața fruntașilor ci- 
lui nostru și combativitatea deo- 
pe care a dovedit-o îritr-o cursă 
e media orară a fost de aproape. 
1. Ținînd seamă de faptul că

ința Brăila) ș.a. au încercat acțiuni 
interesante și — în final — au reușit 
să sosească în același timp cu învin
gătorul etapei.

Chiar de la plecare plutonul multi
color al celor 53 de rutieri imprimă 
cursei un ritm puternic. Se ruLază 
cu peste 40 km pe oră și totuși, nici 
unul dintre participanți nu rămîne în 
urmă. Doar Oh. Ncagoe este obligat 
în turul II să se oprească pentru a 
schimba baieul. In același timp, în

Sosirea în. ultima etapă a „Cursei 
Scînteii" (Orașul Stalin — Bucu
rești) va avea loc duminică, în 
jurul orei 18,30, pe stadionul Re
publicii din Capitală. în pauza 
meciului de fotbal C.S.M. Brăila — 
Penicilina Iași.

Jn nou record mondial stabi
lit de un pilot sovietic

tind un planor de două locuri 
«ii A-10, sportivul sovietic Vik- 
icenko a parcurs 100 km în 

cu viteza medie orară de JM 
ceasta performanță întrece recor- 
ondial deținut de americanul 
»ss cu 87,311 km. Viktor Hicen- 
stabilit pînă acum 6 recorduri 
ale fa diferite tipuri de pla-

frunte se produce prima evadare: 
Eugen Mihăilă’și Ion Constantinescu 
sprintează puternic și reușesc să se 
desprindă. Plutonul nu „îngăduie" 
însă nimic 1 Se rulează puternic și 
după a jumătate de tur cei doi fugari 
sînt prinși. După parcurgerea primelor 
4 ture plutonul s-a înșiruit pe aproape 
500 m și din el încep să se desprindă 
grupuri de alergători. Un astfel de 
grup format din Ion Cosma, W. Zie
gler, Aurel Șelaru, L. Zanoni, N. Pel- 
carii, I. Braharu, M. Kammer, I. An- 
gelescu și C. Burtea reușește să se 
mențină în frunte — cu un mic avans 
față de pluton — mai bine de un tur. 
Dar, eforturile pe care Ie fac cei ră-

Mîine, pe stadionul Dinamo

„Examene" de îndemînare 
pentru motocicliști

riane Kueper (R.D.G.) — 
nou record mondial 

la 100 m. bras

prilejul unui concurs de selec
tatului olimpic, înofătoarea 

ie Kueper (R.D. Germană) a sta- 
n nou record mondial în proba 
9 m bras cu timpul de 1:19,0. 
1 record era de 1:19,1 și apar- 
sportivei Wiltrud Urselman din

Germană, (Agerpres),

Un nou gen de concurs pentru mo- 
tocicliști și încă unul foarte inteiesant: 
o întrecere de îndemînare — rezervată 
de data aceasta tuturor posesorilor 
de motociclete din București. Acest 
concurs va avea loc duminică dimi
neața c£l începere de la ora 10, pe 
pista stadionului Dinamo și va so
licita concurenților (bineînțeles înce
pători) multă îndemînare. De pildă, 
ei vor trebui să parcurgă o anumită 
distanță în slalom, trecînd printre 
stegulețe și popice, să ia un pahar 
de la un capăt al- mesei și să-l pună 
în capătul celălalt, să arunce o 
minge într-un coș etc. Concursul se 

mași în pluton — în fruntea cărora 
forțează alergătorii de la Victoria — 
„spulberă" speranțele fugarilor. Acțiu
nea este anihilată. In turul VII preia 
conducerea plutonului Petre Nuță, sin
gurul ciclist care a participat la toate 
cele XIII ediții ale „Cursei Scînteii". 
După el trag puternic Ion Stan, C. 
Burtea, N. Niculescu ș.a., astfel că 
nici această evadare nu are sorți de 
izbîndă.

In fruntea plutonului se perindă 
mereu alți alergători care încearcă 
(acum spre sfîrșitul cursei este mo
mentul tactic cel mai prielnic pentru 
a realiza o evadare) să se detașeze 
C. Moiceanu, I. Stoica, E. Miluiilă și 
FI. Cristescu, apoi V. Dobrescu, Gh. 
Rădulescu, C. Moiceanu, Ion Stan și 
N. Niculescu ; I. Braharu — N. Matei; 
G. Moiceanu — Gh.. Calcișcă etc., vor 
să obțină un avans asupra plutonului 
însă nu reușesc. Se apropie sprintul 
final și alergătorii caută cele mai 
favorabile poziții. Un grup masiv se 
angajează în această ultimă încercare 
a primei etape. Cîștigă D. Munteanu 
(Victoria) cu timpul de 211.01:04 (cu 
bonificație 211.00:34) urmat de Aurel 
Șelaru (Dinamo) — timp cu boni
ficație 211.00:49, Gabriel Moiceanu 
(Dinamo), Simion Ariton (C.C.A.) și 
încă 41 alergători. Media orară rea
lizată de primul pluton este de 
39,600 km.

I. BRAHARU A REALIZAT IERI 
O „EVADARE" DE 160 KM.

CIMPULUNG, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Etapa a Il-a, 
București—Cîmpulung (160 km), a 
avut o desfășurare deosebit de inte
resantă. Ea a fost cîștigată de cel 
mai combativ rutier al zilei : I. Bra
haru (C.C.A.). Acest tînar alergător 
a realizat un lucru rar în ciclism : a 
„evadat" împreună cu alți cîțiva aler-

(Continuare în pag. a 6-a)

HRISTACHE NAUM

va organiza pe clase de motociclete 
(125 cmc, 175 cmc, 250 cmc etc.) 
contra cronometru.

In continuare, tot pe stadionul Di
namo, în cadrul spectaculoaselor în
treceri de obstacole, care, de fiecare 
dată au entuziasmat miile de specta
tori, vor lua startul cunoscuți motoci
cliști fruntași. Este vorba de partici
parea alergătorilor de la Dinamo, 
C C.A., Metalul, Rapid și Voința, din 
rîndurile cărora nu vor lipsi Iosif 
Popa, V. Szabo, H. Sitzler, C. Rado
vici ș.a. întrecerile se vor organiza 
pentru motocicletele de 175 ane, 
250 ane și 350 ane,

GALAȚI 10 (prin telefon). La gos
podăria agricolă colectivă „Ștefan 
Gheorghiu" din satul Dedulești, co
muna Mircea Vodă, raionul Filimon 
Sîrbu, sportivii sînt fruntași în cam- 
pania de recoltare.

Această gospodărie agricolă co
lectivă este una din primele de pe 
raion care a terminat campania de 
recoltare la grîu, orz și mazăre. La 
10 iulie, ultimul lan din cele 406 ha. 
semănate cu grîu, a fost recoltat. 
S-au evidențiat cu acest prilej, jucă
torii echipei de fotbal Energia De
dulești, tina din echipele fruntașe în 
campionatul raional. Sportivul Aurel 
Antofi, lucrînd pe o combină a reușit

M.și Giurgiu
Membrii asociației sportive de la 

gospodăria agricolă colectivă „Viața 
nouă" din comuna Frățești, raionul 
Giurgiu, desfășoară în prezent o 
muncă susținută la întreținerea cul
turilor și strîngerea recoltei. Astfel, 
cei 134 de membri U.C.F.S, ai aso
ciației sportive „Viață nouă" au ter
minat prășită a treia Ia 95 ha po
rumb, 34 ha ricin și 20 ha floarea 
soarelui. La cea de a patra prașilă, 
ei au mai lucrat încă 40 ha sfeclă 
de zahăr.

O data cu aceste lucrări de între
ținere a culturilor, tinerii colectiviști 
din G.A.C. „Viața nouă" lucrează cu 
sîrg și la seceratul și treieratul pă-

A început turneul internațional 
de volei de la Constanța

CONSTANȚA, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Vineri după- 
amiază, pe terenul de volei amena
jat special în incinta stadionului „1 
Mai" din localitate a început un inte
resant turneu internațional de volei 
la care iau parte echipele masculine 
ale Republicii Socialiste Cehoslovace, 
campioană mondială, R. P. Romîne, 
vicecampioană mondială, R. P. Un
gare, una dintre cele mai în formă 
echipe ale sezonului, și formația de 
tineret a țării noastre. Mai participă 
echipele feminine ale R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne.

Aproape 5000 de spectatori, printre 
care mulți oameni ai muncii din țara’ 
noastră veniți la odihnă pe litoral și 
sute de turiști străini, au ținut să 
asiste la jocurile primei zile. Progra
mul turneului a fost inaugurat de în- 
fîlnirea feminină dintre R. S. Ceho
slovacă și R. P. Romînă. ■ Dovedin- 
du-se superioară în toate comparti
mentele și jucînd cu mai mult calm, 
sportivele oaspete au dominat în cea 
mai mare parte a meciului cîștigînd 
pe merit cu scorul de 3—1 (15—11. 
15—6, 13—15, 15—7). Voleibalistele 
noastre au jucat sub valoarea lor do
vedind o emotivitate inadmisibilă. In 
consecință ele au fost nesigure, au 
făcut deseori greșeli elementare (în 
special pasele n-au avut adresă) iar 
trăgătoarele au acționat slab, cele mai 
multe puncte în atac fiind realizate 
de... două ridicătoare Ana Mocanu și 
Elisaheta Preda. Reprezentantele noas
tre și-au revenit tîrziu, în setul III, 
pe care, de altfel, l-au și cîștigat. De 
remarcat, că în ultimul set voleibalis
tele romînce au condus cu 4—0 și 

Ca să treci un asemenea obstacol in mare viteză trebuie să dovedești mult 
curaj și, îndeosebi, să știi să stăpînești mașina. Spectatorii vor putea urmării 
mîine din nou pasionante intreceri motocicliste,

foto: I. Rotba

să recoHeze și să treiere griul de pe 
o suprafață de 60 ha. Alți fotbaliști 
fruntași care au participat la recol
tarea și transportul griului sînt Panait 
Bărbierit și Costică Năvodarii. La 
recoltarea orzului și mazărei s-au 
remarcat fotbalistul Marin Antofi și 
șahiștii Costică Hanii, Aurica Pîrlog 
și Gavrilă Necula. In zilele ce ur
mează. sportivii de la A.S. Energia 
Dedulești, alături de ceilalți colecti
viști,’ vor munci la însămînțarea cul
turilor duble (pe locurile unde au fost 
recoltate griul, orzul și mazărea).

A. SCHENKMAN, corespondent

ioaselor. Recoltatul în timpul cel mai 
scurt, fără pierderi, este acum sar
cina cea mai importantă. Mun
cind cu multă tragere de inimă, spor
tivii din comuna Frățești au secerat 
și treierat pînă în prezent 34 ha orz 
(obținînd o producție medie de 
3000 kg la hectar) și 14 ha rapiță. 
Din rîndurile lor, fruntași la între
ținerea culturilor și strîngerea re
coltei pe anul 1960 sînt și fotbaliștii. 
Păun Goscai, Dumitru Delea, Ion 
Ciobănoiu. Vintilă Dicu, voleibalis
tele Constanța Coseai, Elena Sima etc.

TRAIAN BARBALATA-coresp.

6—1, dar, de la acest scor, adversa
rele lor au realizat 9 puncte în șir (I), 
asigurîndu-și victoria. Cele două for
mații au folosit următoarele loturi: 
R. S. CEHOSLOVACA: Spelinova, 
Ulmonova, Kjifova, . Holubova, Svozi- 
lova, Obadulkova, Sormova, Moravțo- 
va, B. Steflova. R. P. ROMINA : Mo
canu, Preda, Ivănescu, Vanea, Teodo- 
rescu, Herișanu, Berezeanu, lancu. 
Vințan și E. Corbeanu. Intîlnirea a 
fost condusă corect de Constantin Ar- 
mășescu (R. P. R.).

In cea dintîi partidă a turneului 
nrasculin s-au întîlnit R. P. Romînă I 
cu R. P. Romînă-tineret. După un joc 
frumos, presărat cu faze spectaculoase, 
prima reprezentativă a țării noastre 
a învins cu scorul de 3—0 (10, 7, 7). 
S-au remarcat: Drăganj Roman, Mi- 
culescu, Fieraru (R. P. Romînă I) șl 
Chiriță, Bărbuță, Pădurețu (R. P. R.- 
tineret). A condus bine, Iosif Nagy 
(R. P. U.).

A doua partidă a turneului mas
culin desfășurată, ca și prima, în noc
turnă, a opus echipele R. S. Ceho
slovace și R. P. Ungare. Am asistat 
la o dispută de înaltă valoare tehnică, 
încheiată cu scorul de 3—2 (15—6, 
8—15, 9—15, 15—5, 15—3) în fa
voarea jucătorilor cehoslovaci, care au 
dovedit o mai bună condiție fizică spre 
sfîrșitul întîlnirii. S-au remarcat: To
man, Hurnhal și Golian (R. S. Ceh.) 
și Galoș, Molnar (R.P.U.).

Turneul internațional de volei de la 
Constanța continuă sîmbătă cu me
ciurile R. S. Ceh.—R.P.R.-tineret (fe
minin), R. S. Ceh.—R.P.R.-tineret și 
R.P.R. I—R.P.U. (masculin) iar du
minică R. S. Ceh.—R.P.R. (feminin), 
R.P.U.—R.P.R.-tineret și R.P.R. I-■ 
R. S. Ceh. (masculin).

MIRCEA TUDORAN



Ce așteaptă activiștii sportivi din Focșani?
Un scurt popas la Focșani ne-a pri

lejuit, pe lingă o serie de constatări 
îmbucurătoare (peste 200 de tineri și 
tinere și-au trecut în ultima lună nor
mele G.M.A., echipele școlii sportive 
de tineret au avut o comportare lău
dabilă în campionatul de calificare 
>la bascliet etc.) și aspecte negative 
care frînează dezvoltarea activității 
sportive, lată cîteva dintre acestea :

O CAUZA ESENȚIALA: 
LIPSA DE GOSPODĂRIRE

Mai înlîi am pornit să vizităm 
cîteva din bazele sportive. Primul drum 
l-am făcut la stadionul „23 August", 
despre care auzisem că a fost rea- 
menajat prin muncă voluntara, econo- 
jnisindtt-se circa 100.000 lei; Intr-ade
văr, stadionul nu mai era așa cum îl 
știam. De o parte și de alta a tere
nului au apărut tribune cu o capaci
tate de 3000 de locuri, cîmpul de joc 
a fost gazonat și împrejmuit cil un 
nou gard din plasă de sîrmă, într-on 

. cuvînt totul era reînnoit, în afară de 
pista de atletism pe care a crescut 
în voie iarba. Motivul: de cîteva luni 
se așteaptă un... greder. Și nu se în
trevede posibilitatea ca iarba să dis
pară în curînd. In i_'_ 1, 
să dispară... zgura 
najarea pistei.

Cînd am 
a asociației Voința, 
roșu ne-a 
puțin timp 
bascliet vor fi utilate cu o modernă 
cabană. Dar, spre regretul nostru, am 
aflat imediat de la tovarășul Toma 
Arbone, îngrijitorul bazei, că povestea 
acestei cabane este veche. Ea începe 
încă din toamna anului 1958, cînd a 
fost pusă temelia pe care după cîteva 
tuni au fost construite două cabine, 
camere pentru arbitri, magazie pentru 
echipament, încăperi pentru dușuri și 
alte 
De 
așa 
fără 
lății 
părăsire, construcția a început să 
deterioreze.. Cooperativa Higiena 
toate materialele de instalație a 
șurilor și luminii electrice. In plus, 
anul acesta an fost alocați de către 
U.R.C.M. Galați asociației Voința încă 
24.000 lei pentru utilarea completă a 
acestei baze sportive. Și totuși...

schimb, a început 
adusă pentru ame-

ajuns la baza sportivă 
silueta clădirii în 

lăsat impresia că peste 
terenurile de volei și

dependințe necesare sportivilor- 
atunci însă construcția a rămas 
cum o vedeți în prima fotografie: 
geamuri, netencuită și fără insta- 
de baie și lumină. Lăsată în

se 
are 
du-

Alături de baza sportivă Voința se 
află bazinul de înot al orașului. Oînd 
am intrat în incinta ștrandului am 
avut mai de grabă impresia că ne 
găsim într-o curte părăsită, cu bășici 
rupte, instalațiile electrice deteriorate 
și niște magliernițe (altădată cabine) 
pe care de altfel le vedeți în foto
grafia nr. 2. Pe fundul bazinului 
jucau mingea niște copii, iar unul 
dintre ei, Dumitru Blidescu, elev în 
clasa a IX-a la școala medie „Ale
xandru Ioan Cuza" s-a apropiat dei 
noi și ne-a întrebat: „Nu știți cînd 
se deschide ștrandul ?" Iată o între
bare la care trebuie să răspundă 
urgent (sîntem în luna iulie) între
prinderea de Gospodărie Orășenească 
care are în proprietate acest ștrand. 
Și cînd te gîndești că în cîteva zile 
totul ar putea fi pus la punct I

Mai bine nu stau lucrurile nici cit 
terenurile de sport existente în curtea 
școlii „Alexandru Ioan Cuza", a cărei 
directoare este tovarășa Elena Șen- 
drea. Altă dovadă de neglijentă. De 
ani de zile stă nefolosită piscina de 
înot de 20x15 m situată peste drum 

,23 August". Dar ceea 
este faptul că 

în

a deficiențelor o constituie lipsa de... 
terenuri și baze sportive.

O ÎNTREPRINDERE MARE CO 
ACTIVITATE SPORTIVĂ REDUS.

La marginea orașului, lîngă gară, 
s-a ridicat în anii regimului de de
mocrație populară, modernul combinat 
„Fructexport" din Focșani. Intrînd pe 
poartă ne gîndeam că harnicii mun
citori de aici se recreează în orele 
de răgaz respirind aerul limpede al 
stadioanelor, că ei își oțelesc forțele 
în întrecerile de pe terenul de sport. 
Dar după ce am stat de vorbă cu 
cîțiva muncitori, ne-am dat seama că 
aici sportul nu a atins o dezvoltare

tului gimnastica în producție, că sec
țiile pe ramură de sport sînt ca 
inexistente și, în sfîrșit, că pista 
popice și baza sportivă, aflate 
incinta întreprinderii, sînt lăsate 
paragină.

Posibilitățile de care dispune aso
ciația sportivă Milcovul sînt destul 
de mari: materialele și echipamentul, 
închise în magazia comitetului de în
treprindere, pot satisface cerințele 
unui număr dublu de membri U.C.F.S. 
față de cel actual. Deci, 
tru o activitate intensă 
se pune întrebarea care 
care au împiedicat pînă 
tarea sportului ?

In primul rînd, Ițpsa
a consiliului asociației sportive. Tov. 
Anghel Creta, care l-a înlocuit pe pre
ședintele asociației sportive Gheorghe 
Rusii, nu a făcut altceva decît să 
traseze sarcini secretarului asociației, 
tov. Marin Miu, iar acesta s-a do
vedit comod, lipsit de pasiune, cu 
toate că este un sportiv fruntaș. Cei
lalți membri din consiliu nu s-au mai 
văzut unii cu alții de cînd au fost 
aleși. (Poate că nici nu se 
recunosc 1). La 
cerii asociației 
într-o oarecare 
organizației de bază U.T.M.
Ecaterina Radu) precum și tov. Aurel 
Plopeanu, responsabil cultural-sportiv 
în comitetul de întreprindere, care nu 
s-au preocupat de activizarea consi
liului asociațiilor sportive.

Recent s-a pus capăt acestor stări 
de lucruri. După ce a analizat activi
tatea sportivă din combinat, organi
zația de partid a trasat sarcini pri-

ți
de 
în 
în

condiții pen- 
există. Acum 
sînt cauzele 

acimi dezvol

de activitate

nici nu se mai... 
inactivitatea condu- 

sportive a contribuit 
măsură și secretarul 

(tov.

mai grav
sportivi din Focșani, 

consiliul orășenesc U.C.F.S. 
și ei datoriile ce le revin.

<>v
de stadionul 
ce este 
activiștii 
frunte cu 
au uitat
dînd dovadă de un total dezinteres 
față de gospodărirea acestor bunuri 
obștești. Dimpotrivă, ei sînt gata 
orieîud să arate că principala cauză

Cursurile de pregătire ale învățătorilor care predan educația fizică

însemnări pe marginea activității unuia dintre
centrele de pregătire: Tirgoviște

Pentru a treia oară consecutiv, orașul 
**rîr$oviște găzxhrioște cursuri!© de pre
gătire organizate de M.I.C. și Consiliul 
General U.C.F.S. cu învățătorii care 
predau educația fizică. Trebuie spus 
de la început eă localitatea merită ca
lificativul de gazdă primitoare, întrucît 
a reușit să creeze cursanților — și în 
acest an — condiții optime de lucru 
(orele teoretice și seminariile au Ioc 
în sălile școlii medii nr. 3 „Nioolae 
Bălcescu", cele practice — pe stadionul 
uz i nel or „Gh. Gheorghiu-Dej ” ).

De fapt, ce se urmărește prin aceste 
eiirsuri? In principal, să fie lămurite 
cele mai importante aspecte legate de 
activitatea practică a învățătorilor care 
predau orele de educație fizică >n ®ne- 
♦fiul rural, îmbogățirea cunoștințelor 
lor în acest domeniu. In cele 20 de 
zile cît durează cursul (4—24 iulie), 
color 127 de învățători prezenți la 
Tirgoviște li se predau lecții privind 
importanța culturii fizice, Proiectul 
de statut al U.C.F.S., regulamentul de 
funcționare a cluburilor și asociațiilor 
sportive, felul cum trebuie dcsfășanrtă 
«■tivitatea sportivă la sate. Un capitol 
•pecial îl constituie lecțiile referitoare 
la sarcinile activității de cultură fi
niră în lumina Directivelor celui de al 
III-lea Congres al P.M.R. In același 
timp, cursanții își însușesc noțiunile de 
Imaă ale principalelor discipline spor
tive, probleme legate de amenajarea ba
nelor sportive simple cu mijloace lo
cale, de metodica lecțiilor la ciclurile 
I și II ș.a.m.d.

Am fost martori la una din lecții. 
Tema : Despre atletism. lecție docu
mentată, bogată în exemple, bine ex
pusă. Am studiat și planul tematic al 
lecției următoare — Despre volei. Ace
leași caracteristici. Și, 
roase scheme și schițe 
utilitate, în măsură să 
atenția cursanților.

Am asistat și la nn seminar. Toate 
cele opt șjrupe purtau discuții vii pe 
marginea aceleiași teme : Rolul și im
portanța gimnasticii. Am putut desprin
de un aspect general : aproape toți

în plus, nuuie- 
de o deosebită 

rețină mai u^or

SPORTUL POPULAR
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csttsaoții își luaseră notițe și studiaseră 
în mod sistematic materialul biblio
grafic. Cîteva exemple : Gh. Cazaeu 
(grupa a IV-a), Gh. Buzea (grupa a 
Vl-a), Maria Săvulescu (grupa a III-a), 
Paula Tudor și Doina Felicia Ciulei 
(grupa a II-a), Virgil Furțea și Gh. 
Vrineennu (grupa a V-a), Georgeta Stă- 
ucscu și Eugenia Demetrian (grupa 
I), Cornel Iordăchescu (grupa a 
VIII-a). Tot Ia semin-arii am observat 
însă și unele aspecte negative : tendin
ța unor ewsanfi către memorare (me
canică) a unor definiții, lipsa de orga
nizare “ —•------- ;
predat, ca și o poziție bucheristă pe 
alocuri față de studiu, tendința ca unii 
„elevi” să se mărginească la textele 
sau numai la notițele luate la cursuri. 
Credem că lectorii au datoria să în
drume cu mai multă grijă pe cwrsanți 
in aceste probleme.

O lecție practică vizionată pe sta
dion ne-a oferit, în general, constatări 
pozitive. Lectorii au dovedit eă știu să 
desfășoare programe bine dozate ca 
efort, variate ca exerciții, atractive. Un 
model — lecția grupei a V-a. Și aici, o 
recomandare: lectorii au datoria să de
termine pe toți cursanții să participe, ou 
același interes la program, să revină — 
atunci cînd e«tc cazul — asupra gre
șelilor de execuție, pînă ee exercițiul 
este însușit temeinic.

Cu prilejul vizitei făcute la Tîrgo- 
viște am constatat că unde secțiuni 
«Ie învățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare din regiunile care au trimis 
cursanți la acest centru (Stalin, Bucu
rești, Constanța. Ploești) n-au acordat 
atenția cuvenită selecționării. Luerînd 
formal, secțiunile amintite n-au trimis 
numărul planificat de învățători, iar 
unele cadre înscrise nu au contingență 
cu educația fizică. S-a urmărit, oare, 
numai să se înde.pliuească o cifră de 
plan ?...

Ar fi de dorit ca organele M.I.C. și 
U.C.F.S. sj analizeze acest aspect, luînd 
măsuri împotriva celor care n-au în
țeles să privească cu simț de răspun
dere o acțiune atît de importantă

TJBERlU §IAMA

corespunzătoare. Astfel, asociația spor
tivă Milcovul care ființează pe lîngă 
„Fructexport" Focșani, are o secție de 
volei, una de tenis de masă, una de 
șah, 200 de membri U.C.F.S. și... atîta 
tot 1 Oare cu aceste realizări se mul
țumește consiliul asociației sportive ? 
Pot fi considerate suficiente aceste 
rezultate față de mărimea întreprin
derii, a numărului de muncitori ? Noi 
sîntem convinși că nu. și acest lyeru 
este bine să-l înțeleagă și cei care 
răspimd de activitatea sportivă de la 
combinatul .Fructexport" Focșani. 
Pentru a întări afirmația noastră tre
buie să arătăm că cei 200 de membri 
U.C.F.S. nu și-au plătit cotizația pe 
1960, că nimeni nu se interesează de 
activitatea lor, că de la o vreme nu 
se mai face în sectoarele combina-

vind îmbunătățirea activității sportive 
în cadrul asociației. Ulterior a fost or
ganizat consiliul asociației sportive 
alegîndu-se în fruntea lui pe tov. Mi
hai Purcariu. Pentru îmbunătățirea 
situației, noul consiliu trebuie să por
nească la muncă cu hotărîre. Pro- 
cedîndu-se astfel vrednicii muncitori 
de la „Fructexport" vor putea să 
spună, cînd îi vom revedea din nou, 
că activitatea sportivă a înflorit și 
în combinatul lor, că sportul este la 
înălțimea producției.

★
Ca o concluzie generală, așteptăm 

din partea activiștilor sportivi din 
Focșani mai multă inițiativă, mai mult 
spirit de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor.

TRAIAN IOANIȚESGU

Gimnastica în prodi 
la Orașul Stalii

Tot mai nuilți oameni ai 
convingîndu-se de efectele 
pe care gimnastica în producți 
asupra organismului, practică 
gularitate aceste exerciții.

La Orașul Stalin gimnastica 
ducție nu este introdusă îns 
în foarte puține unități, fn ' 
10 întreprinderi și instituții și 
școli (pauza de cultură fizici

In acest oraș există peste 
asociații sportive- Sînt nu 
uzine și fabrici cu mii de oa 
muncii, cu sectoare și secții 
gimnastica în producție ar fi 
cu entuziasm.

Cu multă bucurie au primit 
exemplu — muncitoarele 
„Textila roșie" introducerea g 
cii în producție. In cele două 
buri, peste 630 muncitoare ț 
de fiecare dată la pauza de 
stică, ce se desfășoară dup; 
de muncă. In această îrrtrej 
ca de altfel și la fabrica de 
minte „Timpuri Noi", la „Dez-i 
„Nivea", întreprinderea pol 
(zincografie) etc, muncitor 
teaptă cu nerăbdare începeri 
cițiilor. In unele întreprinder 
de gimnastică se face la Jo 
muncă („Textila roșie", „ 
Noi" etc.), în alie îrd 
fost ales un teren din 
respective.

Totuși, așa cum am spus, la 
Stalin s-a făcut însă prea pul 
tru gimnastica în producție.

Mișcarea sportivă din Oraș 
lin este în plină dezvoltare. N 
oameni ai muncii participă la 
activități sportive Foarte mulț 
ei și-au exprimat în repetate 
dorința de a practica ginina: 
producție. Iată de ce pentru c 
asociațiilor sportive din Oraș 
lin, sarcina de a găsi cele ni 
soluții pentiru introducerea gin 
în producție, trebuie să se 
în continuare de atenția ci

O. GRUIA — coresp. rej

O NOUĂ EXCU1 
CICLOTURISTIt

Duminică 17 iulie, cfcloturi 
orașul București vor particip 
nouă excursie cicloturistică pe 
Olteniței. Cit această ocazie 
vizita gospodăria agii 
Leordeni și se va organ’ a o 
re de ciclism pe categorii de b

Adunarea cicloturiștilar se 
la stadionul Dinamo la ora 
carea la ora 7,15. La această 
pot lua parte toți posesorii 
clete din Capitală.

DUMINICA GULTURAL-SPORTIVA
în selecționarea materialului Terenurile de sport și căminul cul

tural din comuna Cornești, raionul 
Tîrnăveni, au primit oaspeți dragi 
din Cetatea de Baltă. Adâmuș, Cră. 
ești și Tătîrlana. Înfrățiți, cot la 
cot, tinerii romîni și maghiari s-au în
trecut pe scenă și pe terenurile de sport. 
Multe aplauze au primit fluierașii din 
Tătîrlana. artiștii amatori din Adămuș, 
ca și fotbaliștii și voleibaliștii de la 
asociația sportivă Spicul Crăești. 
Printre cei mai buni sportivi ai în
trecerilor s-au numărat și tinerii 
Mihai Să’lcudeanu (Cetatea de Baltă), 
cîștigătorul întrecerilor de tir, ci
clistul Iosif Moldovan (Spicul Cră- 
ești) și alții.

ciclism s-a angajat
„Zilei 
sport 
alte

Jiului.

Minerului 
util — 
asociații

ca în cinstea 
să dezvolte acest 

cicloturismul — și în 
sportive din Valea

STA1CU

IOAN HASAȘlU — coresp.

MINERII PRACTICA CICLO
TURISM UI.

din raionul 
la asociația 
30 de tineri 
in 6 etape,

Minerii din Valea Jiului practică 
un nou sport: cicloturismul. Prima 
echipă de cicloturism 
Petroșani a luat ființă 
sportivă Parîngul Lonea. 
mineri au și parcurs,
225 km. Ei au vizitat raionul Petro
șani, de la Lonea la Uricani, orașele 
Lupeni și Tg. Jiu, mina Rovinari.

Printre primii cicioturiști se nu
mără Petru Compodi, și Romeo Vîtcă, 
mineri, Zoltan Loțko, electrician la 
mina Lonea. Comisia raională de

FRUNTAȘII
. SI NT

B ALOI II — coresp.

COOPERATIVEI 
SPORTIVI

In parcul orașului Babadag există 
un panou cu fruntașii în producție 
de ia cooperativa meșteșugărească 
„Viitorul". Pe acest panou se află 
și fotografiile sportivilor Horia Pușcă 
și Petre Stoiu. Ei lucrează la secția 
de tîmplarie a cooperativei, secție 
oare în luna iunie a.c. și-a depășit 
sarcinile de plan cu aproape 50%. 
Popicarul Petre Stoiu, șeful secției, 
a realizat importante inovații și a 
contribuit la o mai bună folosire a 
rezervelor interne. Din inițiativa lui, 
secția de tîmplarie a construit un 
frezer mecanic, adueînd cooperativei 
o economie de 13.000 lei.

N1COLAE FUjCIGIU coresp.

CAMPIONATE PE ASOCIĂ

Sute de tineri cooperați 
orașul Constanța au pârtie 
campionatele asociației sportivi 
ța. S-au desfășurat întreceri d 
fotbal, popice, tenis de masă 
tenis de masă, de pildă, au 
pat la întreceri 117 sportivi, 
care 35 fete.

Numeroși fruntași în produ- 
Maria Avram, Bagi Araehelian 
Buzatu. Alexandru Zlicu, au 
comportare frumoasă în cam 
și s au angajat să atragă p 
nurile de sport și alți tineri 
ratori.

CH. GOLDENBERG —

LA DEPOUL G.F.R. RAZE

Asociația sportivă de la 
C.F-R. Războeni a început să 
șoare o rodnică activitate. N 
membrilor U.C.F.S. a sporit 
iar cotizațiile se încasează 
Muncitorii depoului practică 
tirul, joacă șah și popice, 
au început pregătiri pentru fc 
unei echipe de fotbal. Ceferiș 
Războeni au susținut întrecer 
cale de popice cu cei din T 
Tg. Mureș.

Pentru o mai bună desfășu 
concursurilor sportive, s-a tre 
reamenajarea terenurilor de 
volei, a popicăriei și a c 
sportiv.

IOS1F MI HAI — cores,



La a 15-a aniversare 
jarului „Apărarea Patriei“
Astăzi se împlinesc 15 ani de la apariția primului număr al 
lui „Apărarea Patriei", organ central al Ministerului Forțelor 
ite ale R.P.R. Sub îndrumarea Comitetului Central a! P.M.R., 
I a îndeplinit cu cinste, în acești ani, un rol important în opera 
urire și de întărire a armatei noastre populare, a adus o coa
ie deosebită la educarea militarilor în spiritul patriotismului 
nte și al internaționalismului proletar. Purtător neobosit al 
tului partidului în rîndurilc ofițerilor, subofițerilor și solda- 
ziarul „Apărarea Patriei" a antrenat pe militari în obținerea 

>i succese în pregătirea militară și politică. Ziarul militează 
itenit pentru întărirea legăturii dintre armată și popor — unul 
tvoarele puterii armatei noastre populare.
Ziarul „Apărarea Patriei" a cultivat și cultivă în rîndurile 
irilor noștri prietenia și frăția de arme de nezdruncinat cu 
>asa armată sovietică, prietenia indisolubilă cu toate popoare- 
ilor socialiste, solidaritatea frățească cu lupta popoarelor din 
îga lume, pentru pace și libertate.
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de activitate rodnică, colectivul 
țional al ziarului „Sportul popular" urează ziarului „Apărarea 
ei" noi succese în îndeplinirea hotărîriîor Congresului al 
a al P.M.R., în ridicarea neîncetată a pregătirii militare și 
ce a armatei noastre populare, pusă în slujba păcii și a inde- 
:nței naționale.

Au luat sfîrșit campionatele seniorilor pe anul 1960
I. Barba și echipa Victoria (50 km.

(decatlon), M. Ursac (200 a.
O dată cu desfășurarea cursei de

1500 m, ultima probă a decatlonului, 
au luat sfîrșit întrecerile seniorilor 
pentru titlurile de campioni ai R. P. 
Romine pc anul 1960.

Joi dimineața, pe șoseaua București 
— Ploești s-a desfășurat cursa de 
50 km marș. întrecerea s-a încheiat 
cu victoria maestrului sportului ION 
BARBU c.are s-a dovedit a fi cel mai 
bine pregătit. CLASAMENTUL PRO
BEI. individual : 1. Ion Barbu (Vic
toria) 4.39:17,0 — campion al R.P.R.; 
2. I. Baboic (P.T.T.) 4.43:12,0; 3. D. 
Paraschivescu (Victoria) 4.48:49,0; 4. 
Gr. Angliei (Victoria) 4.54:43,0; 5. N. 
Daradici (P.T.T.) 4.55:19.0; 6. V. Mi- 
trea (P.T.T.) 4.56:07,0 ; 7. V. Teodosin 
(P.T.T.) 5.12:30,0; 8. Maftei (C.C.A.) 
5.15:53,0; 9. Mincă (Victoria) 5.20:43,0; 
tO. Dohrescn (Dinamo) 5.24:27,0; 11. 
Urse (Metalul) 5.25:39,0; echipe: 1.

marș), A. Sirbu (pentatlon), I. Mesaroș 

g.) completează lista campionilor
Victoria București (Barbu, Paraschi- 
vescu, Anghel) 8 p. — campioană a 
R.P.R.; 2. P.T.T. (Baboie, Daradici, 
Mitrea) 13 p.

Titlul de campioană a R.P.R. în 
proba de pentatlon a revenit, după 
cum era de așteptat Aureliei Sirbu, 
care s-a apropiat la numai 7 puncte 
de recordul țării. Clasamentul : 1.
Aurelia Sirbu (-Metalul) 4167 p. .— 
campioană a R.P.R. (în ultimele două 
probe ea a realizat : 80 m g. —11,7 
sec. și lungime —5,39 m): 2. Maria 
Pândele (Constructorul) 4054 p. (11,9 
—5,61); 3. Leontina Neța (Știința 
Cluj) 3875 p. (12.2 -5.71, Ia 9 cm 
de recordul republican): 4. I. Knobloch 
(Corvinul) 3733 p; 5. O. Borangic 
(St. Buc.) 3710 p.; 6. A. Eisielndler 
(C.F.R. Timiș.) .3683 p.

Prolia de decatlon s-a încheiat eu 
victoria neașteptată a timișoreanului

Ion Mesaroș, care reintră după doi ant 
în posesia titlului de campion. în 
probele zilei a doua Victor Cincă a 
avut în general o comportare sub 
nivelul cunoscut. Clasamentul : 1. Ion 
Mesaroș (C.F.R. Timiș.) 6452 p. — 
campion al R.P.R. (110 m g. —15,0; 
disc —32,00; prăjină —3,60; suliță 
—54,51; 1500 m —4:32.1); 2. V.'
Cincă (Șt. București) 6172 p. (15,2 
—34,25—3,70—48,97—5:03.8); 3. E.
Constantinescu (Șt. București) 5357 
p. (15,6—30,68—3,20—46,03—4:42,8); .

4. Al. Oincă (C.S.M. Cluj) 51.86 p.;
5. V. Pop (S.S.E. Oradea) 5129 p.;
6. R. Licker (Constructorul) 4830 p.

Finala cursei de 200 m g. a luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate : 1.’
Mircea Ursac (Știința Buc.) 24,5 —•' 
campion al R.P.R.; 2. V. Jurcă (Șt. 
Buc.) 24,6; 3. Gh. Stanei (Rapid) 
24,7; . 4. I. Marconi (C.C.A.) 25,2; 
5. C. Tontsch (Metalul) 25,5.

în cadrul unui concurs de triplu 
Sorin Ioan (C.C.A.) a sărit 15,18 ni.

O consfătuire utilă a antrenorilor de atletism
I țayi j-.-i.-fH ........   ,

hinunica, în Bucegi, a doua etapa 
a „Alpiniadei“

i activitate alpină continuă 
i cu a doua etapă a „Alpinia- 
re va îi organizată de corni- 
specialitate de pe lingă con- 
gional U.C.F.S. Ploești.
de prima etapă, care a avut 
’iatra Craiului, cea de a doua 
ne pe alpiniști la un examen 
greu, fiindcă de data asta ei 
ui sa escaladeze trasee aflate 
iele Văii Albe și în Valea 
clor. Printre aceste trasee 
le dintre cele mai dificile din 
isura Albastră, Fisura Roșie, 
Croitorii", cele trei surplombe 
tele Gălbenelelor). Pentru a 
enta cît mai bine pregătiți

sportivii s-au antrenat cu asiduitate.
Organizatorii au invitat alpiniști din 

35 de secții. De la start nu vor lipsi 
cei de la Torpedo, C.O. Orașul Stalin, 
Dinamo Or. Stalin, Celuloza Zărnești, 
Corvinul Hunedoara, Metalul Bucu
rești, C.F.R. Petroșani, C.F.R. Grivița 
Roșie, Metalosport București, Cimentul 
Bicaz, Știința București etc.

ia Victor Măciucă"
na și duminică, în Bucegi, 
eul Pîrîul Rece — Ornul — 

va avea loc a IlI-a ediție a 
Victor Măciucă", organizată 
iația sportivă I.T.B.

eilalți ani, și au anunțai 
Ku numeroase echipe de 
e turi&tfcă din Capitală și din 
e, astfel că se scontează pe 
record: 24 echipe ia start 1

■Ie două ediții ale cupei au 
formațiilor de orientare tu

fa la Voința Lemn Mobiiă

Intilnirea dintre junioarele

din R. P. F. Iugoslavia și R. P. Romină

Mîine se va desfășură în localitatea 
Tuzla din R.P.F. Iugoslavia îiitîlnirea 
dintre echipele reprezentative de atle
tism junioare ale Iugoslaviei și R.P. 
Romine. In vederea acestui meci echi
pa noastră a părăsit țara joi seară. 
Au făcuț deplasarea, printre altele: 
Anca Gurău, Aurora Mihăfhscu, 
Ileana Gergely, Gabriela Răduiescu, 
Mihaela Popescu, Elena Flaișer.

Concurs international 

de pentatlon la Budapesta

Astăzi începe în capitala R. P. 
Ungare un mare concurs internațio
nal de pentatlon modern. La aceste 
întreceri participă și un sportiv din 
țara noastră. Este vorba de Gris tu 
Lichiardoipol, care va conta numai în 
clasamentul individual.

In dimineața aceea de duminică, 
pe stadionul Republicii — deși ne 
aflăm în plină desfășurare a Cam
pionatelor republicane de atletism 
— nu a avut loc nici o întrecere- 
Liniștea stadionului, pregătit pentru 
concursurile care urmau să aibă loc 
după-amiaza, nu era tulburaiiă de 
nimic. In această atmosferă, aproape 
40 de antrenori de atletism din în
treaga țară s-au adunat, din inițiativa 
federației, pentru a discuta problema 
rămînerii în urmă a atletismului 
nostru. Nu s-au prezentat referate, 
nici rapoarte voluminoase. Fiecare 
a luait cuvîntu] și și-a spus părerea, 
făoind propuneri izvorîte din expe
riența și din practica de zi cu zi.

Printre primii care au luait cnvfnhtl 
a fost antrenorul clujean dr. Ion 
Arnăutu, care a subliniat că găsește 
cit se poate de bună propunerea de 
a se trece la specializarea antreno
rilor de atletism. Pînă atunci, pentiru 
a se putea asigur-a redresarea atle
tismului nostru, dr. I. Arnăutu a 
sprijinit ideea ca atleții mai buni 
să fie pregătiți in ceie citeva centre 
ale țării pe „ateliere de probe". Dis- 
cutînd despre cauzele slabelor re
zultate obținute în ultimul timp de 
atleții noștri fruntași, antrenorul clu
jean a spus că, pe de o parte, lotul 
de atletism al țării noastre este îm- 
bătrînit, iar pe de altă parte, că în 
munca de ridicare a unor 
elemente tinere și talentate s-a pro
dus o îngrijorătoare stagnare, ceea 
ce face ca sportivii din lot să „dor
miteze" liniștiți, știind că nimeni 
nu-i poate-., deranja.

Pentru înlăturarea acestei stări de 
lucruri, dr. I. Arnăutu a propus ca 
fiecare antrenor să-și revizuiască în 
mod serios atitudinea, să mun
cească mult mal mult în privința e- 
ducării sportivilor, a obișnuirii lor 
cu un regim de viață adecvat unei 
intense pregătiri sportive.
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In ceea ce privește ridicarea ele
mentelor tinere, o serie de antrenori 
au arătat că în cadrul conou esticilor 
rezervate juniorilor se evidențiază cu 
regularitalle mulți tineri talentați, care 
promit să reallizeze în viitor rezultate 
dintre cele mai bune. Din păcate 
însă, cu aceeași regularitate cu care 
se remarcă, ei dispar în primii ani 
după juniorat.

Dintre cei care au luat cuvîrrtul și 
au discutat această problemă impor
tantă o propunere bună — însușită 
de federație — a făcut antrenorul 
Nicolae lacorian din Hunedoara. El 
a arătat că principala cauză care 
determină dispariția juniorilor talen- 
tați o constituie faptul că, imediat 
după ce au depășit vîrsta de juniorat 
ci nu mai au la dispoziția lor com
petiții în care să se întreacă cu con. 
citrenți apropiați ca valoare, fiind 
obligați să ia startul alături de se
niori consacrați. Lipsiți de stimu
lentul concursurilor tinerești, al vic
toriilor care să puncteze creșterea 
măiestriei lor sportive, acești tineri 
se descurajează repede, majoritatea 
dintre ei renunțînd la atletism. Ple- 
cînd de la această constatare, an
trenorul N. Tacorian a cerut fede
rației ca pe viitor să se includă în 
calendarul competițional și întreceri 
de tineret, în care să fie admisă par
ticiparea numai a- tinerilor sub 
21 de ani.

O mare parte dintre cei care au luat 
cuvîntul au criticat cu asprime atitu
dinea complet nesănătoasă pe care 
o mai an încă față de atletism mulți 
activiști sportivi, unii dintre ei cu 
funcții de răspundere în diferite clu
buri sau asociații sportive. Spre 
exemplu, ce părere are clubul sportiv 
Știința Gluj, care trim ițind la cam
pionat cîțiva atleți, a pretins antreno
rului să aducă o dovadă de la Bucu
rești din care să reiasă că ei au... 
concurat? Sau, este admisibil ca an
trenorii clubuHui Constructorul și cei 

de Ia C.C.A. să nu aibă cronometra 
și rale'e, aparate fără de care nu este 
de conceput o muncă științifică, me
todică Ia un antrenor de atletism? 
Pe de altă parte, din cele relatate 
de . participant Ia consfătuire a re
ieșit că nici consiliile regionale 
U.C.F.S. nu acordă tot sprijinul dez
voltării activității atletice în regiu
nile respective. S-a arătat, de pi dă, 
că consiliile regionale U.C.F.S. 
Oradea și Baia Mare nu sînt deloc 
preocupate de bunul mers al activi
tății atieiice.

Pe marginea acestei consfătuiri se 
mai pot spune multe lucruri impor
tante. Esențial Insă este că ședința 
a scos în evidență îngrijorătoarea 
lipsă de simț autocritic manifestată 
de marea majoritate a antrenorilor de 
atleiism. Toți au vorbit despre atteți. 
despre sprijinul pe care îl acordă sau 
nu chiburi’e și asociațiile sportive, 
despre lipsa de materiale in unele 
centre din țară, dar foarte puțini, 
(iitai precis Victor Dumitrescu și 
Gtrleanu) au vorbit cu curaj și despre 
lipsurile din activitatea lor. Și sincer 
vorbind, orieit am încerca să anrncăui 
vina rămînerii în urmă a atletismului 
numai în sarcina unor cauze obiec
tive, nu putem trece cu vederea că 
în această privință o vină conside
rabilă o au și antrenorii. Or, despre 
acest lucru s-a vorbit foarte pu
țin. Iată de ce nu ni se pare 
de neglijat — cu toată forma neco
respunzătoare în care a fost prezentată 
— propunerea făcută de N. Bercaru 
de a se constitui o comisie metodică 
în scopul de a analiza munca an
trenorilor de atletism și de a trage 
concluzii temei nj ce cu 'privire la ca
lificarea multora dintre ei.

In general se poate afirma că a- 
ceastă consfătuire și-a atins scopul, 
pentru că a scos la lumină multe 
lucruri importante- Acum așteptăm 
ca federația să acționeze. Este timpul!

GALIN ANTONESCU

ria zlurnu strtoent, tulburind liniștea încăperii. Doctorul 
intinescu se hotărî greu să deschidă ușa. Tratatul de 
gie pe care-1 studia de citeva zile 11 absorbea cu totul, 
a ușii așteptau Ileana Predescu, vecina sa, șl fratele ei 
e.
varășe doctor te deranjăm citeva minute - începu vesel 
e.

plăcere, poftiți 1 răspunse doctorul.
ea multă simpatie pentru familia Predescu, oameni 
<abă. De citeva ori ii oferise asistență micului Viorel, 
așul copil al „megieșilor" cum îi denumea Constanti- 
pe Predești. 11 cunoștea bine și pe vigurosul Niculae,

> Ilenei, care din cind în cîntl venea cu treburi prin 
lă. Zîmbi cu bucurie văzittd o medalie pe pieptul 
lui țăran.
a.' ,ispravă” ai făcut, Niculae ? — întrebă doctorul, indi
te in același timp cu mina fotoliile.
ținut să vă împărtășească o mare bucurie — interveni

lae își bombă pieptul, de parcă ar fi vrut să inspire 
rul din cameră.
varășe doctor, am biruit. Sînt campionul regiunii. Am 

ca un leu. Ce s-or bucura cei din comună, cind or afla 1 
torul încrucișa privirea cu Hrana care era, de asemenea, 
mată.
intr-adevăr o mare victorie. Te felicit din toată Inima 1 
orul se apropie de Niculae și-i strinse mina. Simți o 
viguroasă, plină de prospețime.

I mulțumesc din suflet -r răspunse tînărul luptător, 
ost ușor ; mai alee, ultima întîlnire cu Vasiie Diaconu 
toncești, mi-a pus la încercare toată voința 1 In timpul 
onatufui am primit și o telegramă din partea conducerii 

șl asociației sportive din Neg ui ești care glăstsia : 
lorim succes Niculae!“ Telegrama m-a îmbărbătat și 
attlt.
orul se plimba cu pași domoli prin cameră. Era un 

vechi obicei. Cugeta parcă mai în voie. Se opri Ia un moment 
dat șl pe față i se întipări un zimbet părintesc.

— Iți stă bine medalia, așa precum ii stă fiecărui învingător. 
Ai trăit, firește, un moment de seamă din viața ta. Ai simțit 
entuziasmul spectatorilor, căldura tovarășilor tăi, bucuria 
victoriei. Sportul, in zilele noastre, iți oferă asemenea satis
facții. Dar ciți ani ai Niculae ? — întrebă doctorul curios.

— 20 — răspunse prompt Niculae.
— Ești foarte tânăr, mai ales pe lingă cei 55 de ani ai mei 

— adăugă dr. Constantinescu. Trăiești clipe, care altădată 
însemnau doar vise. Da, vise... Ml-aitn răscolit amintirile. Ei, 
acum, dacă mi-ați adus o asemenea veste, o să vă 
povestesc ceva ce s-a întâmplat la noi cândva, mai demult 
caro ii va face — îndeosebi iui Niculae — o imagine asupra 
trecutului... De acord ?

— Sintem numai urechi — răspunse Niculae, în timp ce 
Ileana, își exprimă adeziunea prlntr-o ușoară înclinare 
a capului.

— ...Puțini erau acei ce puteau face sport în trecut “ 
incopu doctorul. Și înainte vreme aveam oameni talentați, 
plini de calități, care însă cu greu se puteau afirma. Ni
meni nu se interesa de soarta lor.

Pe mine in tinerețe mă pasionau luptele. Ca și alți tineri, 
eram nelipsit de la Circul Sidoli. Urmăream eu nespusă 
plăcere, in fiecare săptămină, un tinăr luptător, care prin 
forță și înaltă măiestrie, ridica in picioare galeria Era Petre 
Conda. Acest luptător impresiona de la prima vedere. Ume
rii multor adversari au făcut cunoștință cu salteaua, sub 
presiunea energiei lui Conda. Era un om simplu, dar înzes
trat cu minunate calități. Cind apărea Conda în arenă vuia 
galeria. II iubea cu ardoare tineretul.

După vreo doi ani Conda a dispărut de pe afiș. Nu s-a 
mal auzit nimic despre vestitul nostru luptător. Ce se în
tâmplase? Un negustor de peste ocean, în căutare de noi 
profituri, l-a dibuit pe Conda. Momindu-1, l-a determinat 
să piece în străinătate. Reprezenta acest Conda o afacere 
pentru managerul american

La început — după cum era de prevăzut - Conda a făcut
senzație. Iși învingea cu ușurință adversarii, cucerea glorie,
iar negustorul — bineînțeles — își umplea buzunarele. Spiri
tul „practic” al managerului s-a manifestat de îndată. A 
început să-l plimbe pe Conda din oraș in ora.ș obligîndu-I
să lupte de cite două-trei ori pe zi. Iți dai seama ce chel
tuială de energie însemna acest tratament inuman ? Trep
tat, Conda a început să se uzeze. Organismul său supra
solicitat se resimțea. Petrică, cum îi spuneam noi. nu mai 
dădea un randament , ridicat. Mediul vicios în care trăia, 
eforturile supraomenești cerute fie patron îl copleșiseră. A fost, 
cum s-ar spune, începutul sfirșitului...

tn scurt timp, afaceristul i-a desfăcut contractul. Conda 
■1 :>.■ '„..„ioisi Dim 

nu mai reprezenta „ceva”. Sadicul căuta alte victime. Conda 
a îngroșat rîndurile șomerilor.

— Tragică soartă — murmură Ileana Predescu.
— Calvarul său nu se termină aci — continuă netulburat 

doctorul. După un an de foamete, de peregrinări, el izbu
tește în fine ou prețul unor eforturi supraomenești, să »e 
întoarcă în țară. II mistuia dorul de patrie.

...Intr-o bună zi, am fost invitat de o femeie necunoscută 
ia patul de suferință ai unui bolnav, la fel de necunoscut. 
Locuia intr-una din mahalalele orașului, in locul unde astăzi 
s-a ridicai frumosul cartier Floreasca.

Pătrunzind in casă am dat de o mică anticameră întune
coasă. Din primul moment mi-a atras atenția pe perete un 
mic tablou reprezentând un luptător in floarea tinereții, 
care-mi amintea de nemuritoarele sculpturi antice. Instinctiv, 
m-am oprit o clipă în loc. Fotografia îmi atinsese o coardă 
nevăzută a sufletului.

Pătrunzind in cameră, am zărit intr-un pat scund chipul 
palid al unui bolnav. Mi-era greu să-i apreciez virsta. L-am 
consultat cu minuțiozitate. Mă Îngrozi: contractase o boală, 
pe atunci incurabilă. M-am cutremurat, dar stăpinirea de me
dic și-a spus cuvîntul. Omtfl era condamnat iremediabil, și 
in scurt timp, trebuia să se producă deznodământul fatal. 
Boala era intr-o fază avansată. I-am prescris un tratament, 
care putea să mai întârzie sfirșitut și l-am rugat să nu se 
sfiască de a mă mai chema peste două săptămîni, spre a 
constata stadiul bolii.

L-am îmbărbătat, arătindu-i că în scurtă vreme va sta din 
nou pe picioare. A zîmbit neîncrezător. Zimbetul bolnavului 
m-a făcut să tresar. Mi-am reamintit de fotografie : Nu 
cumva ?... L-am întrebat, cu jenă: „Cine este luptătorul din 
fotografia din anticameră?" Ce crezi că mi-a răspuns ? „Eu 
sînt, adică eu... eram, doctore. Dacă numele meu vă spune 
ceva, aș dori să vă spun că mă numesc Petre Conda'...

Am rămas pe scaun, ca trăznit. In fața mea stătea epava 
idolului meu din vremurile studenției, acela care ridicase 
de atâtea ori în picioare galeria. Petre Conda, victimă ca 
atâtea multe alte victime ale unor mișei, pentru care viata 
omului nu are nici o valoare !

Nu i-am răspuns nimic. Am plecat de acolo complet 
zdrobit.

Peste două săptămîni, femeia care venise prima oară, 
mi-a adus zguduitoarea veste că Petro Conda nu se mat 
află printre cei vii. Murise într-o neagră mizerie, în chinuri 
groaznice.

...V-am spus o poveste de demult. Tu, Niculae cunoști 
o altă viață: frumoasă, luminoasă. Ca noi toți. Ce păcat că 
nu mai sint tânăr... ,

Glasul doctorului răsuna vibrant, patetic...
L. ROPOT



In întîlnirea de la Craiova

LUPTĂTORII ROMINI l-AU ÎNTRECUT DIN NOU PE CEI SUEDEZI 9 1920
CRAIOVA, 15 /prin telefon de la 

trimisul nostru). Peste 5000 de specta
tori au asistat joi seară, pe terenul 
Clubului sportiv din localitate, la cea 
de a doua întîlnire dintre reprezen
tativele de lupte ale R. P. Romîne și 
Suediei. Spectatorii au aplaudat o nouă 
și frumoasă victorie a luptătorilor 
noștri la același scor : 4 V, — 3 i/2.

Spre deosebire de întîlnirea prece
dentă, d© la București, unde am avut 
prilejul să asistăm la meciuri foarte 
«trînae, aici la fiecare categorie au 
existat diferențe mai mari de valoare, 
astfel îneît am putut vedea procedee 
tehnice mai mi»lte, în special la lupta 
în picioare. Atît luptătorii romîni. cît 
și cei suedezi au preferat să lupte 
deschis, părăsind garda pasivă și per- 
mițînd în acest fel atacuri, pe care se 
construiau contraatacuri spectaculoase.

Arbitrajul la ace-astă a doua întîl
nire a fost superior celui de la Bucu
rești. O excepție a făcut-o arbitrajul la 
meciul din cadrul categoriei semi-grea, 
unde sportivul romîn Gheorghe Po
povici a fost frustat de un meci nul pe 
eare-1 merita din plin, 
această eroare de arbitraj 
influența victoria echipei 
era asigurată.

Iată, pe scurt, filmul
înlocuirea lui D. Pîrvulescu cu Gh. 

Szabad la categoria 52 kg a produs 
emoții formației noastre. Franfors a 
executat un „tur de cap“ pe care 
Szabad l-a contrat în afara saltelei. In 
lupta la parter Szabad 
„centură laterală”, dar în 
a primit un avertisment 
pasivă. Decizia dc meci 
chitabilă.

Ion Cernea s-a comportat bine și 
data aceasta. în cadrul categoriei 
kg., obținînd victoria la puncte asupra 
lui Rosen Larsoke.

Meciul de la categoria pană a fost 
cel mai frumos și mai spectaculos. M. 
Sulț a intrat decis să obțină o victorie 
clară în fața lui Samuelson. Cîteva a- 
tacuri de 
executate 
aplauzele 
teaua de 
procedeelor să se termine în afara sal
telei. In lupta de la parter M. Sulț, în 
mod evident mai bun, a obținut o netă 
victorie la puncte.

In cadrul categoriei ușoare Gh. Du
mitru a obținut un avantaj minim de 
puncte care însă i-a asigurat victoria 
asupra lui Ake Anderson.

Meciul de la categoria 9emimijlocie 
dintre V. Rularea și B. Nystrom a plă
cut mai puțin, deoarece ambii luptători 
au inițiat atacuri fără orizont, nerea- 
lizînd nici un punct tehnic. Pentru 
aceasta decizia de egalitate este per
fect justă. „Mijlocii44 I. Țăranu și H. 
Antonson au reeditat atît meciul cît 
și rezultatul de egalitate de la Bucu
rești. S-a lucrat în forță, mai mult pe 
brațe. In lupta la parter, romînul a 
fost de puțin superior, insuficient însă 
ea să obțină victoria.

Dacă meciul de la categoria pană 
a putut primi calificativul de cel mai 
spectaculos, cel de la categoria semi
grea merită calificativul de cel mai 
dramatic. Luptătorul suedez Rune Io-

hanson a executat în primul minut un 
frumos „tur de cap”, trecîndu-1 prin 
„pod” pe Gh. Popovici. Acesta a luptat 
să egaleze și a reușit două acțiuni 
tehnice pe care însă dintr-o greșeală, 
arbitrul nu i le-a trecuț în foaie. Ar
bitrul de centru a greșit neîndicînd că 
acțiunile s-au petrecut pe saltea. De
clararea lui Rune Iohanson ca învingă
tor a defavorizat pe luptătorul nostru.

La categoria grea Ragnar Svenson a 
atacat mult, dar fără rezultat. El a 
obținut victoria la puncte asupra lui 
Lazăr Bujor prin avertizarea acestuia 
pentru pasivitate.

Rezultatul final al întâlnirii: 4 —
3 i/2 pentru R. P. Romînă.

OTTO BENKO

fata unor importante
Din fericire, 

n-a mai putut 
noastre, care

meciurilor.

a executat o 
ultimul minut 
pentru luptă 

nul a fost

concursuri internaționale
încă două asalturi asupra recorduri

lor personale și normelor olimpice vor 
da pînă la 
noștri care se

sfârșitul lunii înotătorii 
pregătesc pentru J.O. de

POPESCU

pare efectul dorit pentru... Alex. Po
pescu. Campionul nostru așteaptă acum 
primul prilej pentru a trece recordul 
republican (2:24,3 — 16 mai 1960) 
în... istorie, pentru a se apropia și mai 
mult de limita valorosului timp de 
2:20,0.

După cum arătam într-un articol 
trecut — ghidîindu-ne după timpii 
intermediari ai acelui 2:24,3 — AI. 
Popescu este capabil să realizeze per- 

su perioa re. Atenția pe care a 
anul acesta pregătirii sale 

constituie și ea o garanție de

In 
dial, 
Olimpice, 
intervenită în obișnuita suită de patru 
ani a Jocurilor moderne...

Așa că, după Stockholm 1912, ur
mătoarea ediție a avut loc la Anvers 
în 1920. Jocurile de la Anvers au și 
ele o importanță istorică: pentru 
prima dată pe pavilionul central, care 
domină stadionul, a fost înălțat dra
pelul olimpic și iot atunci, pentru 
prima oară, a fost rostit celebrul ju- 
rămint olimpic, care face parte și 
acum din emoționanta festivitate de 
deschidere a Jocurilor. Primul sportiv 
care l-a rostit a fost un scrimer: Vic
tor Boin.

Jocurile de la 
Anvers au bătut re
cordurile de parti
cipare de pînă a- 
iunci: 2606 con
curenți (din care 
63 femei), 29 de 
țări și 22 de spor
turi, printre care ■ ...
tisniuluî, boxului, gimnasticii, luptelor 
libere și clasice, tirului, canotajului 
și a 
acum clasice — au figurat și... ho
cheiul 
tile! 1 ■

Atletismul, care a reunit sportivi 
din 25 de țări, nu s-a bucurat, cu 
toată participarea bogată, de succe
sul scontat, din cauza timpului foarte 
nefavorabil, a depărtării stadionului și 
a condițiilor tehnice precare. Surpri
za întrecerilor atletice a constituit-o 
comportarea sportivilor finlandezi, 
care au cucerit 9 titluri, la 
și atleții a m eri câni-

Cu această ocazie a apărut 
momentul atletismului mondial 
Nurmi, învingător la 10.000 
Un atlet în vîrstă -de 36 de ani (!).

1916, din cauza războiului mon- 
nu, s-au putut organiza Jocurile 

A fost prima întrerupere

englezul Hill, a ieșit dublu < 
olimpic (800 șl 1500 metri); l 
de 1500 metri, medalia de a 
revenit lui Philip Noel Baker, 
rul care în 1959 a primit 
Nobel pentru pace.

La natație s-au impus ha 
iar la sărituri de pe trambulit 
lația Jocurilor a fost o fetițe 
ani: Helen Riggin. La scrimă 
nul Nadi n-a scăpat de cît un 
titlu: cel de la spadă indi 
La tir, suedezii au introdus < 
maț ie împotriva americanilor, 
du-i că folosesc... „cowboys, < 
se dau în lături de la a-și 
muta numele pentru, reclama 
lor mărci de cartușe și arme' 

O s-urpt 
Jocurilor a 
iuit-o victoi 
giei la fot 

La Anvc 
nisul de ci 
cepe să c 
decăderea s 

în afara oile- pică. In ciuda prezenței celeb 
zanne Lenglen, întrecerile de te. 
această ediție a Jocurilor sîn, 
de slabe, deoarece marile < 
diate încep să prefere a 
puțin „onorifice". Pe ' de alit 
Wimble donul începe să înăbuș 
petițiile de tenis din cadrul J-

In clasamentul general, pri. 
a revenit echipei Statelor Ui 
locul următor s-au clasat i 
mulțumită, în special, probeloi 
lărie (în care au cucerit 4 
întîi).

La încheierea Jocurilor, gin 
și armatorii care organizaserc 
ciar Jocurile au făcut bilanțt 
dere masivă.

h ile din istoria 
J. O.

celorlalte sporturi devenite de

pe gheață și patinajul pe ro-

fel ca

pe fir- 
Paavo 
metri.

brațe, cîteva „ruperi44 înainte 
de luptătorul rom în au smuls 
publicului. Din păcate, sal- 
6/6 m face ea majoritatea

la Var-

30-31 iulie.
două competiții impor- 
reuni la start concurenți 
care vor da posibilitate 

să înregistreze noi

forma nțe 
acordat-o 
olimpice 
reușită.

A rămas să vorbim de Maria Both. 
Față de cursa slabă (1:16,8 pe 100 m 
spate) efectuată la 2. iulie, înotătoarea 
din Tg. Mureș a marcat săptămîna tre
cută un oarecare progres parcurgînd 
distanța în timpul de 1:15,5 Ea se 
menține însă și după acest rezultat Ia 
o distanță apreciabilă de norma olim
pică (1:13,0). Cele două concursuri 
care o așteaptă — de la Varșovia și 
Budapesta — îi vor putea oferi Măriei 
Both satisfacția depășirii normei olim
pice. Cu o condiție : să lase „acasă**

Natație —Polo —Săritur
De la 25 august la 3 septembrie 
I960, la ,,Stadio del nuoto” și la 
„Piscina delle rose"

Săptămînă viitoare la București

0 interesantă întrecere 
între halterofilii 

din R.P.R. și R.D.6.
Peste o săptămînă halterofilii noștri 

fruntași vor susține o nouă întîlnire 
internațională, a doua în acest an. E- 
ehipa R. P. Romîne va întîlni la Bucu
rești puternica formație a R. D Ger
mane, care în acest an s-a afirmat în 
repetate rînduri prin performanțele va
loroase obținute. Recent. în cadrul me
ciurilor de selecție pentru alcătuirea 
echipei unite a Germaniei un număr 
de 5 halterofili din R.D.G. au fost 
declarați învingători, fiind astfel selec
ționați în echipa germană care va par
ticipa la Jocurile Olimpice de la Roma.

Din Berlin ni s-a comunicat echipa 
probabilă a R. D. Germane, care va 
face deplasarea la București (în paran
teze, performanța sportivilor din acest 
an) : cat. cea mai ușoară : Schuhort 
(287,5 kg) ; cat. semiușoară : Miske 
(317,5 kg); car. ușoară: Hatt (335 
kg); cat. semimijlocie: Dietrich (355 
kg); cai. mijlocie: Schulze (382,5 kg); 
eat. semigrea: Knecht (405 kg); cat. 
grea: Arnold (430 kg).

După cum se vede halterofilii ger
mani vor prezenta o formație omogenă, 
puternică. De aceea, întîlnirea cu 
ei, va constitui pentru halterofilii 
noștri fruntași un bun prilej de a do
vedi prin rezultatele pe care le vor 
obține că sînt în progres, cu o lună 
înainte de J.O.

Jț : ---------------------------------------------------------

Roma. Primul va avea loc la 
șovia în zilele de 23 $i 24. iar cel de 
al doilea o săptămînă mai tîrziu la 
Budapesta^ la

Iată așadar 
ta>nte; care vor 
de valoare și
înotătorilor noștri 
salturi calitative.

Ce așteptăm de la ei ?
De la Mihai Mitrofan să confirme 

excelentul timp (2:40,6 pe 200 m bras) 
reușit cu puțin timp în urmă sau (de 
ce nu?) să coboare și sub 2:40,0... De la 
Adrian Clanță, cel de al doilea brasist. 
să realizeze norma olimpică : 2:41,0. 
Ultima »a evoluție (9 iulie, ștrandul 
Tineretului) ni l-a arătat în schimbare 
de stil (înoată acum cu umerii mai 
degajați, doininînd apa). Se speră ca 
pînă la sfârșitul lunii să se acomodeze 
cu stilul de cu rin d adoptat (Ia 9 iulie, 
din cauza poziției ridicate s-a simțit 
obosit pe ultima parte a cursei) și să 
reușească timpuri de mare valoare.

Performanțele 
m fluture de 
(2:15,0 — nou 
vieticul Kuzmin

obținute recent pe 200 
americanul Mc. Troy 
record mondial) și so- 

(2:18,1) au avut se

MITROFANMIHAI

adevă-
exagerata febră 
piedică evident 
rata valoare.

de start, care 
să evolueze Ia

au- 
nu vor mai fi ad- 
suplimenlare, nici 
depusă. Numărul 
doi de națiune

pro-
BARBAȚI : 

liber, 200 m 
m spate, să- 
de 3 metri, 

100 m și

G. NICOLAESCU

înscrierile definitive, individuale și 
pe echipe, vor trebui să parvină Comi
tetului de organizare pînă la 11 
gust, dată după care 
mise nici înscrieri 
schimbări în lista 
maxim de înscriși :
(fără înlocuitori) de fiecare probă

Probele individuale înscrise în 
gram sînt următoarele : 
100 m, 400 m, 1500 m 
bras, 200 m fluture. 100 
rituri de pe trambulina
sărituri din turn. FEMEI : 
400 m liber, 200 m bras, 100 m fluture. 
100 m spate, sărituri de pe trambulina 
de 3 metri și din turn.

Probe de ștafetă: 4x200 m liber 
și 4x100 m mixt (pentru bărbați) și 
4 x 100 m liber și 4 x 100 m mixt (pen
tru fete).

La polo pe apă se admite înscrierea 
a 11 jucători. Regulamentul precizează
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• Comitetul Olimpic turc a anunțat 
ca la Jocurile Olimpice de la Roma 
delegația sportivă a Turciei va număra 
45 de sportivi, care vor participa la 
atletism, fotbal, călărie, lupte, înot și 
iahting.

• Comitetul Olimpic al Mexicului a 
comunicat că sportivii mexicani vqt 
participa la focurile Olimpice de la 
Roma la următoarele discipline spor
tive : baschet, box,
scrimă, gimnastică, haltere, 
tatlon modern, canotaj, tir, 
călărie.

alcătuit echipa definitivă care va par
ticipa la Joc-urile Olimpice de Ia Roma. 
Echipa cuprinde pe Chtioj, Fomalczyk, 
Podobas, Kudra și Gazda. Rutierii po
lonezi vor participa la proba de 100 
km contratimp pe echipe și la cursa 
de fond. Ca rezerve au fost selecționați 
Kosela, Buyno

sonul cheltuielile de călătorie și între
ținere dacă vor dori să participe la 
Olimpiada de la Roma.

și Wilczewski.

atletism, ciclism, 
înot, pen- 
iahting

• Federația poloneză de ciclism a
4

olimpic australian a al
de 218 sportivi pentru 
Jocurile Olimpice de la

• Comitetul 
cătuit un lot 
a participa la 
Roma. Comitetul a specificat că dintre
aceștia 135 sportivi și 22 oficiali vor 
face deplasarea pe spezele comitetului 
olimpic din Australia. Restul de 61 
sportivi vor trebui să-și plătească per-

P i !;

• Japonia va participa cu un lot de 
164 sportivi, dintre care 19 femei. Lo
tul olimpic japonez va fi însoțit de 
35 de conducători, antrenori și ziariști. 
Sportivii japonezi vor participa la con
cursurile olimpice de natație. atletism, 
gimnastică, lupte, canotaj academic, 
haltere, baschet, iahting, scrimă, ciclism, 
box, tir, hochei pe iarbă, călărie, polo 
pe apă și pentatlon modern Cei mai 
mul ți concurenți vor fi la natație (27). 
iar cei mai puțini la pentatlon modern 
(2)

însă, că orice înotător înscris la 
sau la sărituri va putea complet; 
de polo a țării sale, după cum 
de polo vor putea completa 
de ștafetă.

Concurenții vor fi împărți ți 
după timpurile menționate pe 
larele oficiale de înscriere. Ii 
finale și în finale, concurenții 
clasați după timpurile stabilite 
In cazul cînd va exista egali 
timp în serie, locul în finală v 
terminat de : decizia judecăto 
sosire în seria respectivă (cini 
clasat înainte); timpul total 
trei cronometre oficiale; locul 
de concurent în seria sa (în < 
cei doi n-au mers în aceeași se

In legătură cu turneul de p 
gulile elaborate de FINA în 
Jocurilor Olimpice de la Roma, 
în art. 151 că : „Comitetul de 
cere are puterea de a selecțioi 
pele „cap d# serie9* pe baza rezi 
de la precedentele Jocuri Olin 
campionatelor continentale, a nu 
internaționale și apoi să rep 
prin tragere la sorți, echipele i 
Echipele care iau parte la tur 
fi repartizate în serii de cîte 
4 echipe, care se vor întîlni îi 
Primele două clasate din fieca 
se califică pentru turneul final, 
turneu, se joacă sistem „fie*. 
fiecare4*, cu precizarea că eehip 
s-au mai întîlnit în serie nu 
întîlnesc din nou, pentru mei 
contînd rezultatul din serie. 
buie două puncte pentru victor 
punct pentru meci nul. In caz 
litate de puncte contează gol a 
In eventualitatea că și golavera 
egal se va juca un nou me< 
aceste’ două echipe. In caz că o 
forfăitează sau este descalifica 
timpul turneului, toate meciu 
careAurma să Ie susțină îi vor 
pieț^uțe cu 5—0.



BARAJUL PENTRU CATEGORIA B SE ÎNCHEIE MIINE 
IN GRUPELE DE LA ARAD, PLOEȘTI ȘI BUCUREȘTI

Avantaje deosebite pentru participanții 
la concursul PRGPiOSPORT

• LA 
JOI : 
TIDE

BACAU, JOCURILE VOR 
STICLA ARIEȘUL TURDA, 
DECISIVE MIINE • LA

CONTINUA SI SAPTAMINA VIITOARE • SURPRIZE IN ETAPA DE 
MINERUL ORAVITA Șl STEAUA ROȘIE BACAU ÎNVINSE • PAR- 

BUCUREȘTI, CUPLAJ PE STADIO NUL REPUBLICII

Turneul de baraj pentru categoria 
B ia slîrșit miine în cele trei grupe 
formate din cite patru echipe. La 
Arad, Ploești și București se dispută 
meciurile ultimei etape :

Grupa I : Dinamo Săsar — Vcința 
Tg. Mureș și Sticla Arieșul Turda — 
Voința Oradea ;

Grupa a 11-a: Minerul Oravița — 
Chimia Govora și Aurul Brad — Elee- 
tronutere Craiova ;

Grupa a IV-a: Unirea Bot șani — 
Steaua roșie Bacău (ora 16,15) și Pe
nicilina lași — C.S.M. Brăila (ora 
18). Jocurile au loc în cuplaj pe 
stadionul Republicii. In pauza , celui 
de al doilea meci va avea loc sosirea 
în „C msa Scânteii".

In grupa a 111-a (Bacău) se dispută 
meciurile etapei a treia (mai sint două 
etape, la 21 și 24 iuîiel: Acad. Mi
litară București — Marina Constanta AL. INOVAN

Fază din meciul Penicilina — Steaua roșie. Atac la poarta bacăoanilor. 
Căpraru (P) reia mingea cu capul, spre poarta apărată de Dinulescu (St. r.). Pe 
primul plan, de la stingă la dreapta: Chiriță (St. r.), Manolache (P), Harasim 
(P) și Giosanu (St. r.) Foto: V. Bageac
și C.F.R. Roșiori — Rapid reg. Ploești.

Situația din clasainen'ele grup'jor 
L II și IV face ca maj-'ritatea parti
delor de miine să aibă un pronunțat 
caracter decisiv. Dintre echipe doar 
Voin’a Tg. Mureș este sigură de un 
loc fruntaș. în rest, lupta este abso
lut deschisă și acest lucru rezultă 
clar analizînd jocurile de miine in 
lumina clasamentelor. Deosebit de im
portante din acest punct de vedere 
apar partidele Sticla Arieșul — Voința 
Oradea, cele de la Ploești și Bucu
rești. Oricare din aceste ec'ipe are 
sanse să se claseze pe unul din 
locurile fruntașe.

lată cîteva amănunte în legătură 
cu nartidele disputate joi.

15 goluri și o surpriză 
la București

In seria a IV-a s-a înregistrat un 
rezultat normal (victoria brăilenilor 
asupra echipei Unirea Botoșani) și o 
surpriză (înlringorea la scor a fotba
liștilor din Bacău de către Penicilina 
Iași)

C.S.M BRĂILA — UNIREA 
BOTOȘANI 5-2 (4-1)

Un meci în care majoritatea timpu
lui a existat pe teren doar o singură 
echipă : C.S.M. Brăila. Fotbaliștii din 
Brăila au pus stăpînire pe joc din 
primele minute și nu au cedat iniția
tiva decît rareori, cînd adversarii — 
aruneînd în luptă" toate resursele — 
an jnjțiat unele contraatacuri.

Au marcat Oh. Vasile (3) și Coteț 
(2), respectiv Mapafu și Bolea. Arbi
trajul lui A. Bentu mulțumitor. 
C.S.M. : Lungu — BALAN, Broscă- 
țeanu, Vasilache — Cosmoc, BOBOC 
— Leșu, GH. VASILE, BOGDAN, 
Coteț, Cîrjoliu. UNIREA : Manghel — 
Ciornei, Bolea, DOBOIU— Cațapolaș, 
Pantazie - -BONDOC, Manafu, Szocs, 
POPESCU, Gușe

PENICILINA IAȘI — STEAUA 
ROȘIE BACAU 5-3 (2-1)

Acționând calm în apărare, iar la 
înaintare bazîndu-se pe contraatacuri 
fulgerătoare, ieșenii au reușit Să stră
pungă de 5 ori apărarea bacăoanilor. 
De remarcat că Steaua roșie a contro
lat jocul majoritatea timpului, domi- 
nînd uneori autoritar în cîmp. In apă
rare ea a folosit și de data aceasta 
Jocul „de ofsaid", care a fost însă 
contracarat de atacanții ieșeni. Sco
rul a fost deschis’de Harasim (în min. 
10), la o „bîlbîială" a apărătorilor 
bacăoani. Apoi Penicilina a marcat 
din 11 m ( min. , ^3) prin Diminescu 
un gol perfect valabil (mingea a ri
coșat din plasă teren) neacordat 
însă de arbitrul ‘A.’ Rădulescu decît 
după consultarea'feti arbitrul de tușă 

(!? 1). A urmat un gol al bacăoanilor 
(Dumitru mîn. 34) dintr-un panalti 
acordat cu ușurință. După pauză au 
mai marcat în ordine: Harasim (P) 
—min. 63, Comănescu (St. r.) — 
min. 65, Harasim (P) —min 67, Pleșa 
(P) —min. 72 — un gol parabil, în
scris printre picioarele portarului — 
și Ambăruș (St. r.) — min. 78.,

Arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu
rești) a condus jocul neatent și a fost 
nesigur la deciziile luate. PENICILI
NA : Zinger — Rozner, D1MINESCU, 
Stoica—Binder, LAZAR — Pleșan, Că- 
pușan, MANOLACHE, HARASIM, 
Stoian STEAUA ROȘIE: Dinulescu 
— Bulibașa, Chiriță, Macri — Giosa- 
nu, DUMITRU — Negustoru, Ambă
ruș, Comănescu. I. ANTONIAC, D. 
Anioniac

Jocuri disputate 
la Arad

ARAD 15 (prin telefon). 3.500 spec
tatori au asistat la meciurile etapei a 
Il-a, care au oferit întîlniri de bună 
calitate.

VOINȚA TG. MUREȘ — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 1-0 (0-0)

In prima repriză jocul a fost echi
librat, ambele echipe avînd ocazii să 
deschidă scorul. In min. 13 Szigyărto 
(Voința), iar în min. 25 Ursu (Sticla) 
au tras în bară. In repriza a Il-a as
pectul jocului s-a schimbat. In pri
mele 10 minute a dominat cu autori
tate echipa din Turda. Treptat însă ea 
a cedat inițiativa și Voința a pus 
stăpînire pe ioc. In min. 58 mureșenii 
au înscris golul victoriei prin Ander
son. Arbitrul E. Bucșa a condus ur
mătoarele formații : VOINȚA : Sza- 
kacs-Szekely, SZABO, Crișan-VASS, 
MAGDA — Siho, KOVER, Curtifan, 
SZIGYĂRTO, ANDERSON STICLA : 
Carapeț-Pantea, Zahan, Rațiu — UR
SU, IVAN — CUCU, Pîrvu, Bora, 
Pop, BLENESIU.

DINAMO SASAR — VOINȚĂ 
ORADEA 1-1 (0-1)

Dinamo, care s-a dovedit a Ti cea 
mai tehnică echipă din această grupă, 
a dominat mai mult și ar fi meritat 
victoria. Jucătorii de la Voința s-au 
remarcat prin jocul lor plin de însufle
țire. Scorul a fost deschis în min. 8, 
de Hadi (V) care a marcat cu capul. 
In min. 65 Gal (D) a egalat printr-un 
gol frumos, de ia 18 m. De remarcat 
că în repriza I, Gal (D) a ratat o 
ocazie extrem de favorabilă, iar în re
priza a Il-a, singur în fața porții, Mu- 
reșan (V) a tras în bară 1 A arbitrat 
M. Popa. DINAMO: Erdely — Pop, 
BORBELY, Răkosi — Szakăcs, Dull 
— NEGRAU, Corneanu, Toma, GAL, 
Sas. VOINȚA : Gebner — OKBAN- 
SKI, Iacob, VEKERDI—Krempanski, 
Petyar — Hadi, MUREȘAN, Pop, DU
MITRU, Maior.

ST. IACOB 
corespondent

La Bacău: Academia Militară 
la a doua victorie

BACAU 15 (prin telefon). — Tn 
etapa de joi s-au înregistrat rezulta
tele :

A. S. ACADEMIA MILITARĂ — 
C.F.R. ROȘIORI 3-2 (2-0)

Intîlnirea a avut două aspecte dife
rite. în prima parte, militarii s-au im
pus prîntr-un joc mai tehnic, o’con
cepție.'tactică mai clară și mai ales 
prin, acțiunile în viteză inițiate de li
nia de atac. Ei și-au creat piuite oca
zii de goi din care au'concretizat două' 

prin Matei (min. 25) și Mateescu 
(min. 33). In repriza a 11-a C.F.R. Ro
șiori, acjionînd cu mai multă convin
gere, a echilibrat jocul și a preluat 
inițiativa, mareînd prin Nedelcuță în 
min. 60 și Capatos min. 74. A. S. 
Academia Militară a înscris golul vic
toriei la un corner în min. 84 prin 
Aii. A. S. ACADEMIA MILITARĂ : 
Opanski — Chițulescu, Stelian, V. Du
mitrescu — Grigore, Chîmina — Pîr- 
vuleț, Mateescu, Matei, Iordache, Aii. 
C.F.R. ROȘIORI : Raicu-Olteanu, Pin- 
tică, Oprea-Fiță, Guțu-Tăbîrcă, Bur- 
sumac, Capatos, Sardu, Nedelcuță.
CHIMIA TIPNAVENI — MARINA 

CONSTANȚA 5-3 (3-2)
Partida a plăcut prin numărul mare 

de goluri înscrise și prin dîrzenia cu 
care și-au apărat șansele ambele for
mații. Diferența de scor reflectă în 
mod just situația de pe teren. Au 
marcat: Petru (min. 4, 82), Oniga 
(min. 26), Frunzescu (min. 30, din 
11 m.) și Dembrovschi (min. 70) pen
tru Chimia, respectiv Sitaru (min. 
36, 44) și Arghir (min. 72). MARINA: 
Bă lașa — Moisescu, Buzea, Boboc- 
Naum. Alexandrescu-Tudor, Sitaru, 
Popescu, Cociș, Arghir. CHIMIA: Gu- 
meș-Zomei, Frunzescu, Szabo-Novac, 
Szakacs-Petru, Oniga, Dembrovschi, 
Sușca, Sima.

GH. DALBAN 
corespondent

La Ploești: victorii 
concludente

PLOEȘTI 15 (prin telefon). La me
ciurile disputate în localitate au asis
tat peste 5.000 de spectatori.
AURUL BRAD — CHIMIA GOVORA 

5—1 (4-0)
Fotbaliștii din Brad au dominat cu 

autoritate majoritatea timpului. Au 
marcat: Mihalache (min. 8 și 38), 
Schlet (min. 20 și 56) și Dtila (min. 
40). Singurul punct al Chimiei a 
fost realizat de extrema stingă Crețea 
în minutul 78.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL ORAVITA 3—1 (1—0) 
Au înscris Păunescu (min. 40), Pă

durarii (min. 50) și Marcu (min. 65) 
pentru învingători, iar pentru Minerul 
a marcat Bojaci (min. 83). Arbitrul 
P. Constandatos (Buc.) a condus co
rect și autoritar următoarele formații: 
ELECTROPUTERE: Belii - Zănescii, 
Roșianu, Oct. Romeo — Riziu, Pecu
— Pădurarii, Marcu. Grecu, Păunescu. 
St. Angliei. MINERUL: Marin - 
Baciu, Nicola. Duma — Braum, Isac
— Bojaci, Bajic, Rădulescu, Craia, 
Sporea.

GH, MOISE-eoresp.

Clasamentele
GRUPA (

1. Voința Tg, Mureș
2. Șticla Arieșul

3—4. Dinamo Săsar 
Voința Oradea

GRUPA A n-A
1. Auriii Brad
2. Electroputere
3. Chimia Govora
4. Minerul Orav.

GRUPA A MI-A
1. Acad. Militară
2. Rapid
3. Chimia Tirn,
4. CFR Roșiori
5. Marina C-ța .
GRUPA A IV-A

1. CSM Brăila
2. Penicilina
3. Unirea Bot.
4. St. roșie Bacău

2—2—0—0—3:1 4
2-1-0-1-2:2 2
2—0—1—1—2:3 1
2—0—1—1—2:3 1

2—1—1—0—8:4 3 
2-l-0-l-3:2 2
2—1—0—1—2:5 2
2—0—1—1—4:6 1

2—2—0—0—9: 2 4
1-1-0-0-6: 2 2
2—1—0—1—5: 9 2
1- 0-0-1-2: 3 0
2— 0—0—2—5:11 0

2-l-l-0-6:3 3
2—1—0—1—8:7 2
2-1-0-1-6:8 2
2-©-l-l-4:6 1

STIR
FLACĂRA MORENI — BALKAN GA

BROVO 4—1 (2—0)
MORENI (prin telefon). Deși a 

plouat înaintea meciului, dintre Fla
căra și echipa bulgară Balkan Gabrovo, 
la joc au asistat 3000 de spectatori. 
Partida s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. In prima repriză, jucînd mai legat, 
au dominat localnicii, iar în cea de a 
doua oaspeții, care au dovedit o mare 
combativitate. In această perioadă e- 
chipa bulgară a ratat o serie de ocazii 
(au tras de trei ori. în bară!). Autorii 
golurilor : Brîndușeșcu (min 7). Ștefă- 
nescu (min. 34), Capoianu (min 53) 
și Rădulescu (min 57) respectiv Sanev 
(min. 60). (P. ANDREI, corespondent) 
C. S. ORADEA — TEDNOTA KOSICE 

2—0 (1^0)
ORADEA 15 (prin telefon). — Joi,

Concursul PRONOSPORT DE MlINB 
PREZINTĂ DOUA MARI AVANTAJE :

1. FACE PARTE DIN SERIA CON
CURSURILOR CARE BENEFICIAZĂ 
DE UN FOND SUPLIMENTAR DE 
PREMII IN VALOARE DE 200.000 LEI, 
DINTRE CARE UN AUTOTURISM

yfronosport

„MOSKVICI*. ȘI CUM RECENTA PER
FORMANȚA A PARTICIPANTULUI 
DUMITRU PANAIT DIN CONSTANȚA 
(pe care îl vedeți 
în fotografie în 
autoturismul ,, Vol
ga “) A DEMON
STRAT CE RE
ZULTATE REMAR
CABILE POȚI OB
ȚINE LA PRONO
SPORT JUCÎND CONCURS DE CON
CURS, ESTE CAZUL SA FIȚI PRE- 
ZENȚI ȘI LA CONCURSUL DE MllNE.

2. FIECARE VARIANTA CIȘTIGA- 
TOARE LA CONCURSUL PRONO
SPORT DIN 17 IULIE PRIMEȘTE - 
SUPLIMENTAR - CITE UN BILET 
„EXPRES OLIMPIC* CARE VA POATE 
ADUCE PREMII DE VALOARE PRIN 
CONCURSURILE PRONOEXPRES DIN 
20 și 27 IULIE CA ȘI - MAI ALES - 
PRIN MAREA TRAGERE „EXPRES 
OLIMPIC1* DE LA 7 AUGUST.

Concursul PRONOEXPRES de miercuri 
20 iulie oferă POSESORILOR DE BI
LETE „EXPRES OLIMPIC* MARI 
ȘANSE DE PREMIERE BILETELE 
„EXPRES OLIMPIC- TREBUIE CUM
PĂRATE ACUM IAR SERIA ȘI NU
MĂRUL LOR TRECUTE PE BULETI
NELE PRONOEXPRES CE VOR FI 
DEPUSE LA CONCURSUL DE 
MIERCURI 20 IULIE. FONDUL SU
PLIMENTAR DE PREMII CE SE 
ATRIBUIE CU ACEST PRILEJ ESTE 
IN VALOARE DL 100.000 LEI. SUBLI
NIEM CA ȘI CONCURSUL PRONO
EXPRES DIN 27 IULIE BENEFICIAZĂ 
DE UN FOND SUPLIMENTAR DE 
PREMII IN VALOARE DE 100.000 LEI. 
PRINTRE CELE 134 PREMII CE VOR 
FI ATRIBUITE LA 20 și 27 IULIE - 
IN VALOARE TOTALA DE 200.000 LEI 
- SINT : 2 MOTOCICLETE. 6 SCU
TERE „MANET“, 6 MOTORETE 
„JAWA-. APARATE DE RADIO, RA- 
CITOARE, etc.

NU LIPSIȚI DE LA CONCURSURILE 
PRONOEXPRES DIN 20 și 27 IULIE 
ȘI AVEȚI GRIJA SA CUMPĂRAȚI 
CIT MAI MULTE BILETE „EXPRES 
OLIMPIC".

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES DIN 13 IULIE

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul PRONO
EXPRES din 13 iulie au fost stabilite 
următoarele premii :

Categoria a Il-a : 2 variante a cîte 
42.173 lei

Categoria a ni-a: 77 variante a cîte 
1.179 lei

Categoria a IV-a: 400 variante a dte 
348 lei

Tîmplarul Dumitru Panait din Constanța 
obținut la concursul special Pronosport din
Categoria a V-a : 1.557 variante a cite 

89 lei
Categoria a Vl-a : 7.227 variante a

cîte 22 lei și cite un bilet .EX
PRES OLIMPIC*

Se reportează : 63.973 LEI LA CATE
GORIA I

Fond de premii : 648.819 lei
După cum se vede, s-au înregistrat 

premii mari la categoria a n-a, cîte 
42.173 lei. De asemenea, concursul din 
20 iulie pornește cu un report impor
tant la categoria I : 63.973 LEI CEEA 
CE FACE CA POSIBILITATEA OBȚI
NERII UNUI PREMJU-RECORD SA 
APARA CA FOARTE PROBABILA.

LISTA POSESORILOR DE BILETE 
EXPRES OLIMPIC CARE AU ©IS- 

TIGAT PREMII ÎN OBIECTE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES DIN 

6 IULIE
UNA MOTOCICLETA , SIMSON" KE1MAN 

DOBOSY — Mediaș, str Gb. Doja 25.

I, REZULTATE
echipa orădeană a obținut o fru
moasă victorie asupra formației ceho
slovace Jednota Kosice cu scorul de 
2—0 (1—0)- Orădenii au făcut un joc 
variat, cu acțiuni desfășurate pe a- 
ripi și în adîncime, mareînd două 
goluri prin Tomeș (min. 29) și Bitij- 
dea (min. 75) dintr-o lovitură liberă 
de la 18 m. La meci au asistat peste 
7.000 de spectatori, care au rămas sa- 
tisfăcuți de jocul tehnic, foarte fru
mos. (I. GHIȘA, coresp. reg.).
MECI AMICAL LA 6ONSTANTA: 

FARUL—MINERUL LUPEN1 2—1

CONSTANȚA, (prin telefon). — Joi 
s-a disputat în localitate meciul ami
cal Farul Constanța—'Minerul Lupeni, 
terminat cu victoria meritată a gaz
delor: 2—1 (1—0). Farul a înscris 

C17E UN SCUTER MANET: N1COLAE 
IOVAN — Brăda. str. Mărăști 25, ELISA- 
BETA PETRAN — Baia Mare, str. Valea. 
Roșie 27, IANCU LAZAROVICI — Bucu
rești, str. Maria Roseti 47—49.

CITE UNA 
NEL IMAN — 
TODORAN —

MOTORETA ,JAWAa: 1O^ 
Cluj str. Alistcn 16, țON 

comuna Aghircș-Cluj, MARIA 
DOBRA — Craiova, 
str Unirii 78.

Cite un aragaz 
CU TREI FOCURI 
SI BUTELIE: ION
ROTARU — București, 
Aleea Grand 54, CON
STANTIN VLAD —

Constanța str. Bogdan Vodă 57, IOAN 
FEKETE — Sercaia — Reg. Stai n. JEN1CA 
STANA — comuna Simileasca raionul Bu
zău, ALEXANDRU MUNTEANU — Or. Sta
lin, str. Avram lancu 33.

CITE UN APARAT RADIO , CONCERT: 
TRIFON BRINZA — Oradea —'str. Clujului 
110, ȘTEFAN MOROIANU — Corn, janta- 
Galați, raionul Filimon Sîrbu IOSIF SASVARY 
— corn. Cărei, str. Gh. Doja 3, MARIA 
SECAS — Sibiu, str. Micu Klein 3, FLORIAN 
GHERDAN — corn. Cadea Oradea, VASILE 
MARTINCJUC — București, str. Mozart 103,. 
PETRE SOROP — Lugoj. BORIS GRIN
BERG — Vaslui, str Ștefan cel Mare 166, 
IOAN DOLCU — București, Str. Vidin 65, 
CONSTANTIN MUSETESCU — Constanța, 
str. Primăverii 3.

CITE UN RACJTOR: RADU PAVEL — 
București, str. Pompierilor 4, ALEXANDRU 
ALEXANDRU — Bucuretși, str. Bacovia "0, 
DUMITRU N. NIMU — București, str. 
Sc. Ciocan 34, ELIZA POPESCU — B.caz 
REIZA BENOVICI — București, Calea Gri- 
viței 235 A.

CITE O BICICLETA „CARP ATT: FRAN
CI SC KOMLODI — Lugoj, str. T. Vlad mi- 
rescu 61. VICTOR SEZONOV — Rm. Sărat, 
str. Bălcescu 4. ECATERINA MAROSAN — 
Cluj, str. Oltului 40 1ON BARTAL1S — Tg. 
Săcuiesc, str. Bem 7, SILVIA DRAGAN, — 
București, str. Orzarj 82, SOFRON NOVAC' —■ 
raion Pecica. GHEORGHE ISTRATE - Bu
zău, str. Libertății 48, ZOLTAN CSIZER — 
Cluj, str. Horia 88. MAXIMILIAN KOLB — 
Mizil, str. T. Vladimirescu 5 NICOLAE 
ALEXANDRU — Brăila, Piața Lenin 8

CITE UN P1CUP .SUPERPI1ON (în ca
setă de lemn): AUREL CACIORA — Ora
dea, str. Barbu Delavrancca 2, LEONTI N 
BALOESCU — Timișoara, str Independen
ței 16, IR1NEL GH. DINU — Com. Cornu 
de Jos, reg. Ploești, GEORGE COSO VAN — 
București, Calea Dudești 10, PARASCHIV 
L1CAREȚIU — Aiud-CIuj, sir. Mihai Vi- 
teazu 13 IOSIF CSAKY — Sf. Gheorghe, 
str. Dako nr, 10, GHEORGHE STA1CON — 
Oradea, A.D.A.S., MAHMUT I. MA1IMUT- 
București, str, Dr. Felix 31, MARIOARA 
PESAS Sibiu, str. Micu Klein 3.

CITE UNA TRUSA STILOU CREION 
MECANIC IMPORT: ION ANGHELESCU— 
OGRADA București, raion Slobozia. CON
STANTIN NICOLESCU — București, str. 
Ștefan Furtună 165 jOAN FANTlNE —

la volanul autoturismului „Volga* 
3 iulie

Baia Mare, str. Prefabricată 22, CONSTAN
TIN DIMA Pitești, str Șerban Vodă 138, 
PETRU PASCU — Arad, str Lahovary 
36-38, TIVODOR DEAK — București. „<!ea 
Văcărești 202 VASILE POREA — Rîmnicu 
Sărat, str. Matei Basarab 129, ALEXANDRU
STUDENTOV — Tim-șoara sir. M. Dobo-
san 60 BALTAZAR STUIBER — Sibiu, str. 
Elena Pavel 5, CORNEL IRIMESCU —
Ploești, str. Republicii 2,49.

CITE UN CREION MECANIC IMPORT 
DIN R. P. CHINEZA: KALMAN CSUi AP 
— Tg. Săcuiesc str Cartea 7. TRAIAN DO- 
BRE — București, str. Cîmpul Mare 22, 
RAHIL SCHMERLER, București, str Turtu
rele 26. MIRCEA LUGOJANU — Sibiu str. 
Ecaterina Varga 50. FRANGISC GROZ> — 
Oradea, sir. Breiner Bela 17, SANDU CRĂ
CIUN — Piatra Olt, Raion Slatina. JOAN 
BAUER — Cluj, str. Paris 73. ADRIAN 
MOLDOVEANU — Călărași, str. Flacăra 91. 
OVIDIU DUMITRU — Ploești str Ștefan 
Gheorghiu 191, FRANC1SK HUZONY — Ku- 
pea-Stalin, str. Tîrfuluj 3.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronosport.

în min. 25 prin Olaru (șut de la 20 
metri) și în min. 78 prin Ciosescti 
care a reluat o centrare a lui Nicu- 
lescu)- Minerul Lupeni a redus scorul 
prin Nisipeanu (min. 65). FARUL: 
Ghibănescu (Roman) —Straton, B.-în- 
zei, Florescu—Bibere, Corneanu— 
Datcu, Olaru (Nunu), Ciosescu, Ni* 
culescu, Vasilescu. MINERUL: Co- 
man—Dan, Conian, Cheresteș—Szoke, 
Fronea—Sima, Nisipeanu, Moldovan, 
Mi'.ea, Crăiniceanu.

In deschidere echipa locală SNM 
a întîlnit într-un meci, amical pe Vic
toria Buzău. Oaspeții au cîștigat cu 
2—1 (0—0).

E. PETRE, coresp.
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Intitei echilibrate Cupa ESiberă ii”
SPORTUFfliNHUTICEi]

Complexul sportiv „Progresul' 
;ăzduit joi se3ra o interesantă rea
dune pugilistică, contind pentru com- 
letiția dotată eu „Cupa. Eliberării". 
Ăeciuriie deosebit de atractive au 
eușit, in ciuda ploii, să țină pe loc 
spectatorii. Aceșiia au aplaudat în- 
ieosebi evoluția tîrtărului Gh. Vasile 
Semănătoarea), care, în compania 

experimentatului V. Czekeli (C.C.A.), 
i reușit să facă un meci de toată 
rumusețea. Cu toate că în decursul 
■elor trei reprize Gh. Vasile a punctat 
nai mult, juriul a acordat în mod cu 
otul nejustificat victoria la puncte 
joxerului militar.

Un meci deosebit de disputat au 
>ferit „semiinijlocii" Al. Podaru 
(C.C.A.) și A. Tănase (Construc- 
:ortil). Încă din primul minut cei doi 
augiliști s-au angajat într-un schimb 
violent de lovituri, ambii urmărind 
să cîștige înainte de limită. In prima 
repriza Podaru recepționează la 
iigură un puternic croșeu de, stînga, 
■are îl expediază Ia podea. Este nu
mărat, dar reia lupta cu mai multă 
vitalitate. Spre sfîrșitu! reprizei, 
îănase face și el cunoștință cu po
deaua, liind la riadul său numărat. 
Celelalte două reprize s-au desfășurat 
în același ritm susținut cu lovituri 
variate și foarte puternice- Cu mai 
multe resurse spre sfîrșitul meciului, 
A. Tănase reușește 
puncte.

Celeial e rezultate :

să cîștige la

M. Dumitru 
(Rapid) b.k.o. I .Gh. Dumitru (Bum
bacul) ; C. Rusu (Progresul) b.p. 
D. Miuea (Metalul) ; Gh. Angliei 
(CC.A.) b.p. Gh. lăncii (Semăna-

Actualități
PRAHOVA 1 MAI PLOEȘTI—C.S.M. 

BRĂILA 10—8 
s-a desfășurat în 

a căminului uzinei 
din Ploești, în prezența unui 

interesantă gală

Zilele trecute : 
grădina >te vară a 
„1 Mai" 
public numeros, o 
de bo\ la care și-a\ dat concursul 
pugiliști de la asociațiile Prahova 
I Mai Ploești și C.S.M. Brăila. în- 
tîlnirile s au ridicat la un bun nivel 
tehnic.. \u plăcut îndeosebi, prin dir- 
zenia disputelor, meciurile dintre 
Eugen lonescu—Ion Voican, Mircea 
Albii—Constantin Bohor, Ghiță Alex. 
II—Mihalaclie Novac. Se cuvin meu. 
țiuni speciale organizatorilor (aso
ciația sportivă Prahova) care au a- 
sigurat condiții excelente pentru des
fășurarea acestei reuniuni, REZUL
TATE TEHNICE: A. Georgescu (P) 
b.p. Antoniu (CSM), E. lonescu (P) 
b-p. 1. Voican (CSM), D. Roman 
(CSM) b. ab. 2. C Odică (P). V. 
Antolii (CSM) b.p. V. Gotaru (P), 
M. Albii (P) meci nul cu G. Bohor 
(CSM), D. Dumitrescu (P) meci nu] 
cu I. Rodieenco (CSM), Gh. Ionel 
(CSM) b. K.O. I D. Corsarii (P), 
Ghiță Alex. II (P) b.p. M. Novac 
(CSM), 1. Alexandru (P) b.p. I. 
Corfiatis (CSM).
• Simbătă seara Sala Sporturilor 

din Constanța a găzduit întîlnirea de 
box între echipele Ancora (Constanța) 
și o formație din Brăila. La capătul 
unor dispute dîrze, constănțenii au 
obținut victoria cu scorul de 20-16. 
REZULTATE TEHNICE- O. Sosoiu
(A) b.p. N. Decu (B), G. Lascu (A) 
b. p. I. Maidan (B), D- Răgălie (A) 
b. K.O. 2 C. Turcii (B), Gr- Enaehe
(B) b. ab. 2 Gh. Eftimie (A), N. 
lonescu (B) b. p. M. Iuseim (A), 
Gh. Serbina (B) b-p. M. Zănogeanu 
(A). E. Frî.ncii (A) b.p. S. Popa (B), 
M. Omer (A) meci nul cu G. Ștefă- 
nescu (B), Tr. Jiga (A) b.p. I. 
Frunză (B).

E- PETRE — corespondent

IHI I! P
MÎINE ALERGĂRI DE TRAP

Mîine după amiază, începînd de la 
orele 15,30 se va disputa pe hipodro
mul Băneasa-Trap o interesantă re
uniune.

Programul cuprinde șapte alergări 
echilibrate Ia 
număr de 72 de cai. Iu premiul Vul
turești vor concura elemente din prima 
categorie a generației de trei ani, 
printre care : Nun Mare, Florinei, 
Pavel, Pitic, Didona, Frăsinet, Vraf, 
etc., iar în premiul Vîrfnl cu Dor 
vor lua startul cai adulți cu record 
1'25-1'28.

In premiul Vrancea vor concura 12 
caȚ eșalonați pe 80 de metri. Parti
cipă : 1700 Ivona (Voronin), 1720 
Ograda (Vasile Gh.), Elegant (Ghinea 
Gh.), 1740 Tămîios (Angliei), Zdravăn 
(Tănase), Hoții (Marcu Tr.), Novac 
(Pașcă FI.)’,'’ Vulcan (Hertescu), De
licioasa (Bârlescu), Oltet (Toderaș), 
Demon (Solcan), 1780 Triumf (Mol
dovan).

--------------- A i ________________ _ 
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care vor participa un

toarea) ; 1. Florea (C.C.A.) b.ab. II 
L. Boboc (Voința) ; I. Gropșan (Me
talul) b.p. M. Ailenii (Rapid) ; FI. 
Oprea (Progresul) b.p. Gh. Tudor 
(Rapid) ; I. Diamandescu (Rapid) b. 
dese. III Gr. Vlad (Voința) ; A. Ga- 
nescu (Progresul) b.p. I). lonescu 
(Tehnica Modernă).

P. IIENȚ
★

Astăzi, îficepîiKl de la orele 19.30, 
în incinta complexului sportiv „Pro
gresul" din strada Dr. Staicovici vor 
avea loc sferturile de finală ale com
petiției dotată cu „Cupa Eliberării".

lată cîteva meciuri din program : 
V. Czekeli—I. Bogdan, Gh. Angliei — 
D. Mihai. O.. Baciu—FI. Oprea, L. 
Gavrilă—Gh. Constantin.

Faza interregională 
a campionatului de calificare
• BAIA MARE. — Miercuri au în

ceput întrecerile dîh cadrul fazei in
terregională a campionatului de cali
ficare. Iată rezultatele înregistrate:'

Miercuri, feminin: Stăruința B.
Mare—Dinamo Oradea 3—0, Sănăta
tea București—C-F.R. Timișoara 3—0; 
masculin: Dinamo Orașul dr. Petru 
Groza -I.C. Arad 3—1, C.S-M. Baia 
Mare—Corvi nul Hunedoara 3—0.

Joi, feminin: Sănătatea București— 
Stăruința B. Mare 3—0, C.F.R. Ti
mișoara- - C.orvinul Deva 3—0; mascu
lin: Voința București—Corvinul Hu
nedoara 3—0, C.SM. Baia Mare— 
I. C- Arad 3—-I.
MARIA PETCAS și VASILE BARBU

coresp.

„Cupa Eliberării 99

Azi, ultima regată a campionatelor
republicane

CONSTANȚA, 15 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Joi, au conti
nuat pe Mare întrecerile campionate
lor republicane de iahting. Vremea 
inițial favorabila (vînt de forța 3) a 
determinai juriul concursului să dis
pună desfășurarea a două regate in 
aceeași dimineața.

In general, disputele de joi, domi
nate de reprezentanții clubului Meta
lul București, nu au adus transfor
mări prea mari în clasamente, sin
gura modificare mai importantă pro- 
dueîndu-se la clasa finii, unde deți
nătorul primului loc (Eduard Eno- 
pian de la Dinamo Constanța) a 
pierdut puncte prețioase. In prezent,

de iahting
înaintea 
se află 
București, Mircea Dumitru

La clasa snatp, echipajul Victor 
Gel ies—Dorel Popov ici (Metalul
București) a reușit prin curse de 
buna calitate să se men|ină în frun
tea clasamentului, arătînd că prac
tic mi mai poate pierde titlul- Acest 
echipaj este urmat de Lucian Pre- 
descu—Ion Cornan (Metalul), V. 
Costescu—A. Nahabe-dian (Dinamo 
Constanța) etc.

De asemenea, la ol-asa star echi
pajul Gheorghe Lungu—Liberia Ițea 
(Metalul Buc.) continuă să conducă 
în clasament, urmat de N. Calcan— 
N. Navasart (Marina Constanta).

r
G. RUSSU ȘIRIANU

ultimei regate, pe primul loc 
reprezentantul Metalului

a fost cîștigată
de Victoria București

pe care-l

In cadrul concursului de haltere 
dotai cu „Cupa Eliberării" o fru
moasă impresie a lăsat tinărul Ni- 
colae Matei (Dinamo) 
vedeți in fotografia de mai sus. El 
nu are decit 16 ani și constituie o 
speranță la categoria grea

In organizarea comisiei orășenești de 
haltere a avut loe o întrecere dolată 
cu „Cupa Eliberării". La această re
uniune ati participat tineri halterofili 
din Capitală din cadrul asociațiilor .și 
cluburilor Victoria, Dinamo, Rapid. 
C.C.A. și Sirena.

Cu acest prilej s-au afirmat o serie 
de sportivi tineri, clasați pe primele

locuri : cat. cea mai ușoară : Dragoș 
Niculescu (Victoria) 215 kg. cat. seini- 
ușoară : Gh. Marcu (Dinamo) 237,5 
kg.; cat. ușoară : Niță Pană (C.C.A.) 
257,5 kg.; oat. semîmjjlocie: Gh. 
doveanu (Dinamo) 315 kg.; cat. 
locie : C. Mailat (Dinamo) 297,5 
cat. semigrea : Iosif Vlădărescu
name) 315 kg.; cat. grea : Isac Sterian 
(Victoria) 310 kg. O impresie frumoasă 
a lăsat din nou tinărul Nioolac Matei 
(în virată de numai 16 ani) care 
cu pat locul II la categoria grea.

Pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
Victoria București cu 43 p. care a cîș- 
tigat totodată și ..Cupa Eliberării". Pe 
locurile următoare s-au clasat Dinamo 
41 p.„ C.C.A. 10 p. Rapid 2 p. și Si
rena 2 p,

D. H1TRU — coresp.

UNDE MERGEM
IN CAPITALA

AZI
CĂLĂRIE. — Baza din Calea Plevnei, 

de la ora ÎS : concurs hipic.
BOX. — Teren Progresul (str. Dr. 

Staicovici) de la ora 19,30 : întîtnii*i îri 
cadrul sferturilor de finală a 
Eliberării",

NATATIE.
de la ora 
Orașelor".

— Ștrandul 
18 : etapa a

,,Clipei
Tineretului, 

n-a a „Cupei

In „Cursa Scînteîi66 conduce
I. Braharu (C. C. A.)

(Urmare din pag. 1)

de la începutul etapei și a sosit 
la capătul etapei ! Performan- 

deosebită i-a adus o meritată

gători 
primul 
ța sa 
răsplată : tricoul galben.

Iată filmul cursei. Imediat după ple
care, au evadat din pluton I. Bra- 
haru și Gh. Vasîi. După puțin timp, 
ei au fost ajunși de M. Dumitrescu, 
V. lonescu, I. Vasile, A. Șelaru, D. 
Dulu și C. Moiceanu. După 18 km, 
cei 8 fugari au un avans de un mi-

primul 
Moiceanu urmat de I. Bra-

...ȘI DE GALOP
Mîine dimineață, începînd de la orele 

10, se va disputa pe hipodromul Bă- 
neasa „Galop" o interesantă reuniune.

Programul ciîprinde 8 alergări bine 
echilibrate la care vor participa u*i 
număr de 79 cai. Premiul „Mărgeluș" 
este destinat cailor adul(i (cai de 3,4 
și 5 ani) printre care vor participa: 
Sak’îm, Segarcea, Oga.r, Neajlov, Mi
racol, Jenj, Jugaștrii, Severin și 
Keops.

Premiul „Malaga" este destinat cai
lor de garduri în număr de 7 și 
anume: Cezar 70 kg. Codaș 70 kg. 
Slănic 68 kg. Bec 66,5 kg. Cadet 64 
kg. Granit 58,5 și Gerilă 56,5.

Tn premiul „Leonora" vor concura 
12 cai eșalonați pe o scară de 10,5 
kg. Participă : Cazat 61 kg. (Toduță 
D.), Jaguar 60 kg. (Drăghici), Leto
piseț 60 kg. (Botescu), Norocoasa 59 
kg. (Soare), Micuța 56 kg. (Huții- 
leag), Ping Pong 55 kg. (Manea), 
Stejar II 55 kg. (Baldovin), Vampir 
54,5 (Stoian P.), Nușa 54,5 (Crișan), 
Gib 52 (Oîmpeami), Neron 52 kg. 
(Lazăr), Podoaba 51,5 (Socrate),

nut. La sprintul din Găești 
trece C.
haru., A. Șelaru și 1. Vasile. Plutonul 
mare se 
sec. înainte de intrarea în Pitești, alți 
4 -alergători (L. Zanoni, S. Ariton, 
N. Niculescu și Gh. Calcișcă) s-au 
desprins de grosul plutonului și s-au 
atașat celor 8 alergători. La sprintul 
din Pitești, ordinea este următoarea: 
L. Zanoni, C. Moiceanu, S. Ariton, 
N. Niculescu.

După trei ore s-au parcurs 116 km. 
Medie orară : 38,660. Din grupul celor 
fugiți din pluton, datorită ritmului 
tor mai rapid pe care-l imorimă di- 
namoviștii, rămîn I. Vasile. M. Dumi
trescu, D. Dulu, Gh. Vasîi și V. lo
nescu. Ceilalți 7 alergători, de valori 
egale, forțează și se distanțează tot 
mai mult de pluton. Cu un kilometru 
înainte de sosire, cei 7 „fugari" se 
angajează la sprintul final. L. Za
noni încearcă să-l lanseze pe A. Șe
laru (care avea 15 sec. avans din 
prima etapă), dar I. Braharu este 
atent și cu un sprint excepțional trece 
primul linia de sosire, în aplauzele 
numeroșilor spectatori masați pe stră
zile orașului 
etapei : I. 
4h 16:44,0 
4h 16:14,0) ; 
4 h 16:44,0 
4 h 16:29,0) : 3; A.' Șelaru 
S. Ariton (C.C.A.); 5. C. 
(Vict.) ; 6. Gh. Calcișcă (Din.), 
N. Niculescu (C.C.A.) —
același timp cu învingătorul.

Clasamentul general individual : 1. I. 
Braharu 6 h 17:18,0; 2. A. Șelaru 
6 li 17:33,0; 3. L. Zanoni .6 h 17:33,0; 
4. S. Ariton 6 h 17:48,0; 5. C. Moi- 
ceanit 6 h 17:48;0. iSîinbătă se desfă
șoară etapa Cîmpulung—Orașul Stalin, 
iar duminică, ultima etapă, Orașul 
Stalin—București,

află în urmă la 2 min. 10

Cîmpulung. Clasamentul
I. Braharu

(timp cu
2. L. Zanoni

(timp cu

(C.C.A.) 
bonificație 
(Dinamo) 
bonificație 
(Din.), 4. 
Moiceanu 

7. 
toți în

Mol- 
mi j- 
kg.; 
(Di-

a o-

Mtine
— Stadionul

8 : plecare în cursa
CICLISM.

de la ora _____ ____ ___ ___
raionului N. Băleescu", deschisa tuturor 
posesorilor de biciclete.

CĂLĂRIE. “ - - - —
de la orele

NATAȚIK.
la ora io : 
dotat cu 
ora 12 : 
București
C—----------- -------„--------------- -----------
blican de polo).

MOTO. — Stadionul Dinamo, de la 
ora 10 : concurs de obstacole și inde- 
minare (pentru începători și sportivi 
fruntași).

FOTBAL. - Stadionul Republicii, 
ora 16,ÎS : Unirea Botoșani—Steaua roși® 
Bacău, ora 18 : Penicilina Iași—C.S.M. 
Brăila (meciuri de baraj).

BASCHET. - Stadionul Giutești, 
ora 3 Progresul București—Știinta Cluj, 
ora 10,15 Rapid—Constructorul (me

ciuri din cadrul ultimei etape a cam
pionatului republican feminin).

Constructorul, 
„Cupa

— Baza din Calea Plevnei. 
9 și 15 ; concurs hipic.

— Ștrandul Tineretului, de 
ziua a IH-a a concursului 

„Cupa Orașelor" ; de la 
Progresul București—Voința

și C.C.A.-C.S. Tg. Mureș 
(jocuri din cadrul campionatului repu-

de

MAI MULT RESPECT CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE POLO

Etapa a Il-a în "Cupa orașelor la înot
Actuala ediție a campionatului re

publican de polo a început să șchioa
pele de-a bineiea- Din ce în ce tot 
mai multi sini factorii negativi care 
vin să se repercuteze asupra desfășu
rării competiției. Intr-adevăr, la în
ceput au fost partidele de slab nivel 
tehnic; recent au intervenit și absen
țele de arbitri. Programați initial să 
conducă meciurile Știința Cluj—C.C.A. 
și C.S. Tg. Mureș—Știința Cluj, arbi
trii A. Kiss și G. Orosz au lipsit de 
la jocuri, lăsând o 
înlocuitorilor lor.
Capitală, jucătorii de la C.C-A. s-au 
„plîns" de arbitrajul prestat de oră- 
deanul N. Sannerrvirtți, ales să con
ducă meciul, pe motiv că era singu
rul arbitru neutru prezent la bazin. 
De asemenea,, duminica trecută, la jo
cul C. S. Tg. Mureș—Știința Cluj, în 
locul arbitrului delegat s-a recurs 
la serviciile unui arbitru din locali
tate, V. Chilf- Un gol „căzut" în ulti
mele 2 secunde de joc a venit să a- 
limenteze protestul jucătorilor de la 
Știința Cluj. Unul dintre ei — Urcau 
— și-a exprimat nemulțumirea în ter
meni ireverențioși și astfel a fost eli
minat.

Etapa a IV-a, desfășurată dumi
nica trecută, se părea că anunță sfîr- 
șitul neprezentării pentru echipa Di
namo București. Dinamoviștii au ali
niat o echipă, care a făcut joc egal 
(6—6) cu Voința București, după ce 
ratase victoria- Intre timp, clubul Di
namo s-a răzgîndit și a anunțat că 
nu se poate prezenta mai departe cu 
actuala formație, cerînd amânarea 
jocurilor din prima parte a campio
natului. Este necesar ca Biroul fede
ral să-și spună părerea, deoarece 
nici unei echipe nu-i este îngăduit să 
se joace „de-a campionatul". Așa 
stând lucrurile, etapa a V-a se desfă
șoară mîine, după următorul pro
gram: București (ștrandul Tineretu
lui, . de la ora 12): Progresul Buc.— 
Voința Buc. și C.C.A—C.S. Tg. Mu
reș; Cluj: Știinta—C.S. Oradea-

corespondentă: „Cupa orașelor". îno
tătorii bucureșteni se vor întrece la 
ștrandul Tineretului, astăzi de la ora 
18 si miîine, de la oră

★
Luni, 18 iulie, începe 

de învățare a înotului 
la ștrandul Tineretului, 
lui este de 15 zile.

10.

un nou ciclu 
pentru copii 
Durata ciclu-

misiune ingrată 
La înapoierea în

Ar
Astăzi’ și mîine în Capitală-'și în 

celelalte . centre de nata(ie ale jiirii 
se desfășoară întrecerile de în,<?X din 
cadrul etapei a H-a a concursului prin

Azi și mîine
Vom cunoaște echipele

calificate in finala
campionatului republican

Iată ultimele rezultate înregistrate 
în turul etapei a doua a fazei inter
regionale desfășurată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute: Feminin: C. S- Tg. 
Mureș—Electrica Arad 2000—2025 
p. d.. Strungul O-r- Stalin^—Construc
torul Buc. 2144—2159 p. d. Masculin: 
Voința Cluj—Voința Arad 4989—< 
4916 p.d., C.S-M.S. lași—Industria lo
cală Baia Mare 4476—4411 p. d., U- 
nirea Roman—Petrolul Ploești 4991 — 
4790 p.d-. Voința București—Cons
tructorul Pitești 4884—4874 p. d., Ra
pid Buc.—Metrom Or. Stalin 4713— 
4838.

Astăzi și mîine 
turul etapei a doua a fazei interregio
nale, după care vor fi cunoscute e- 
chipele calificate în finala campiona
tului republican- Iată programul jocu-1 
rilor: Feminin: C. S. Tg. Mureș— 
Electrica Arad, Răpid București —
Drubeta T. Severin, Voința Cluj—• 
Voința Timișoara, Constructorul Bucu
rești—Strungul Or. Ștalin, Voința Si
biu — Chimistul Baia Mare. . Mmv- 
culin: Olimpia Reșița — C. S. Tg. 
Mureș, Constructori!!' Pitești—Voința 
București, Voința Arad—Voința Cluj. 
Metrom Or. Staiint-r-Rapid București, 
Petrolul Ploești— Unirea Ro-man, Ind- 
loeală Baia Mare-^.S.<M.S- Iași. Pri
mele echipe sint gazde.

se desfășoară re



Baschetbaliste cu
Tribunele tie la terenul studențesc 

de baschet din Tirana sini înțesate de 
lume. Astăzi are loc un meci foarte 
interesant : se îrUÎlnesc echipele „17 
Noiembrie” și „Liabinoti", iur con
fruntarea lor are o importanța deose
bită pentru configurația clasamentului.

Jocul se desfășoară sub semnul echi
librului de forțe, nici una din echipe 
nereușind să acumuleze un avans sub
stanțial de puncte, De-abia în repriza 
a doua baschetbalistele echipei „17 No
iembrie”, prinir-im joc variat, în vi
teză, reușesc să ia conducerea și pînă 
la urmă să cîștige. Spectatorii au ur
mărit cu încordare evoluția scorului, 
iar atenția lor a fost cel mai. mult re
ținută de către o sportivă zveltă, cu 
funde roșii în păr. Salturile ei specta
culoase la coș. jocul ei în ansamblu și 
lupta pentru fiecare minge au atras în 
nenumărate rînduri aplauzele spectato
rilor: ..Bravo Pavlina”, „bravo întregii 
echipe!"

★
..£ra intr-o zi mohorită din iarna a- 

nulul 1943. In orașul albanez Korcea

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S.
Pe stadioinul Central „V. I. Lenin” din 

Moscova au început Ieri campionatele 
de atletism ale Uniunii Sovietice, edi
ție care în acest an se desfășoară sub 
somnul pregătirilor olimpice. Căldura 
toridă pe oare s-au desfășurat probele 
primei zile a influențat în mare mă- 
surfj comportarea atleților. Cu toate a- 
ceslea au fost obținute cîteva rezultate

Campionatele de
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

Campionatele unionale de tir care au 
început la Moscova au fost marcate 
de cîteva rezultate valoroase. La 
armă liberă calibru redus Vladimir 
Șamburkin a stabilit un nou record 
unional cu o performanță de 1155 
puncte (393 plus 391 plus 371). Cel 
mai bun rezultat la poziția „culcat" 
a fost obținut de Victor Komisarov 
395 puncte, iar la poziția în „picioa
re" Mihail Itkin a realizat 374 
puncte.

La pistol viteză titlul de campion 
a fost cîștigat de Alexandr Zabelin

A apărut revista

SPORT
nr. 14

La chioșcurile de difuzare a presei 
din Capitală și din țară s-a pus 
in vînzare numărul 14 al revistei 
ilustrate „SPORT*. Din bogatul 
cuprins al revistei spicuim:
- „TRADUCEM IN VIATA HO- 

TARIR1LE CONGRESULUI PAR
TIDULUI* r- sportivi Ia locul de 
producție.

1 „AMINTIRI DE NEUITAT" - 
imagini și comentarii pe marginea 
campionatului mondial de handbal 
din Olanda.

- „PRINTRE OLIMPICI* - re
portaje cu Dobrescu, Mihalic, 
Negrea, Ealas Fiți etc.

- „VOINESCU DJ33PRE ÎNAIN
TAȘI** — părerea cunoscutului 
portar al echipei C.C.A. despre ad
versarii săi direcți, înaintașii.
- „DE VORBA CU ION MOINA* 

despre sprint și sprinteri.
- „CU BIZIM LA EL ACASA*
- „IMAGINI DE LA CAMPIO- ,

NA TELE ȘCOLARE DE ATLE
TISM*
- „A.B.C. TURISTIC**
- „CAMPIONII CAPITALEI - 

fotbaliștii de la A.S. Academia 
Militară.
- „OLIMPICE" — scrima și luptele 

la J.O., baze olimpice filatelie.
- „FAVORITI OLIMPICI* - Ghe- 

nadi Satkov, Marian Zielinski, 
Parry O’Brien.
- „ATLETISMUL PESTE HO

TARE : NOI RECORDURI MON
DIALE" — Ludmila Lîsenko-Sevțova, 
Armin Harry, Zdzislaw Krzysko- 
wiak, John Thomas.
- „ASTAHOVA" — prezentarea 

celebrei gimnaste sovietice.
- „FINALELE FOTBALIȘTILOR* : 

seniori și juniori.
- SPORT-MAGAZIN î Maeștri al 

balonului rotund : Florian Albert ; 
Despre fotbal și fotbaliști ; Dirt- 
track în K,P. Polonă; Jocuri dis
tractive ; Umor ; Poșta redacției; 
Colțul fotografului amator etc.

Procurați-vă din timp numărul
14 al revistei ilustrate „SPORT*. 

o femeie în vîrstă ducea de mina o 
fetiță spre casa de orfani. Fetița era 
Pavlina, iar femeia în vîrstă — vecina 
ei. încă de la acea fragedă virstă Pav
lina a rămas fără părinți.

Să trecem acum peste cîtiva ani. Să 
alegem oricare zi, 1 septembrie 1951, 
de pildă. In aula școlii medii de cul
tură fizică din Tirana elevii ascultă pe 
primul lor lector. Iar printre ei. o fi
gură cunoscută. Da. este ea, Pavlina.

...După trei ani Pavlina termină 
școala medie tehnică de cultură fizică 
și devine profesoara de educație fizică 
lu una din școlile din Tirana. Conco
mitent, ea practică și baschetul de per
formanță, mai întîi la asociația „Pună”, 
apoi într-o echipă studențească și, în 
sfîrșit, la „17 Noiembrie", unde acti
vează și astăzi.

O întilnim apoi pe Pavlina pe bordul 
vasului sovietic „Belooslrov”, care 
transporta delegația sportivă albaneză 
la Festivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova. Din echipa 

remarcabile, printre care : 80 mg. — 
Irina Press 10,7 ; înălțime bărbați — 
Boîșov 2,10 m, Șavalkadze 2,05 m, 
Bulkin 2,05 in, Voroșilov 2,05 m ; 
10.000 m —- Bolotnikov 29:16,6, De- 
seatcikov 29:18,0, Zaharov 29:19,6; 
greutate — Lipsnis 17,49 m.

( Agerpres).

tir ale 0. R. S. S.
589 puncte, după meci de baraj cu 
Anton lasinski. Pe locul 3 s-a clasat 
Al. Kropotin cu 588 puncte. La pro
ba de armă liberă calibru mare pe 
primul loc s-a clasat M. Itkin cu 
1141 puncte, urmat de Vl. Sambtir- 
kin cu 1134 puncte.

Turul ciclist al Franței
Joi și vineri s-au desfășurat alte două 

etape ale Turului ciclist al Franței. A
18- a etapă Aix Ies Bnins—Thonons lcs 
Bains (215 km) s-a încheiat eu victoria 
lui Manzaneque (Spania) <-u timpul de 
611 29,10. Un pluton de 20 alergători, 
avînd în frunte pe francezul Graczyk, a 
sosit după 12 minute. Etapa de ieri, a
19- a, desfășurată eontra-c.ronomctru pe 
ruta Thonone les Baine Mesanțon (83 
km) a revenit elvețianului Graih in lh 
59:28,0, urmat <le Matrotto (Franța) 
în 2h 01:51,0 și Nencini (Italia) în 
2h 02:19,0. In clasamentul general con
tinuă să conducă Gastone Nencini, ur
mat de compatriotul său Battistini la 
5,02, Adriaenssens (Belgia) la 10,04, 
Junkerman (R.F.G.) la 11,21 ele. Ulti
mele două etape, se vor desfășura aetăei 
și mîine pe șosele asfaltate, astfel că 
sînt toate premisele ca Gastone Nencini 
să cucerească primul loc în competiție.

(Agcrpres)

ADMIR ALTEET A TRECUT
IN FRUNTE

Și în seria a doua a campionatului 
U.R.S.S. lupta este foarte strînsă 
pentru calificarea în turneul final 
care va desemna echipa campioană. 
Cu trei etape înainte de sfîrșitul cam
pionatului șase echipe păstrează șanse 
de a se clasa pe primele 3 locuri. 
Iri ultima etapă, desfășurată în cursul 
acestei săptămâni, s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice: Spar
tak Moscova—Lokomotiv Moscova 
1-1, Aripile Sovietelor—Șahtior Sta- 
lino 2-0, Belarus Minsk—Dinamo 
Kiev 2-1, Kairat Alma Ata—Spartak 
Vilnius 1-0. Ț.S.K.A.—Admiraltee{ 
1—4.
1. Admiralteeț
2. Lokomotiv
3. Spartak Moscova
4. T.S.K.A.
5. Belarus
6. Dinamo Kiev

16 7 .7 2 32:19 21
16 9 3 4 23:23 21
15 8 3 4 26:12 19
16 9 1 6 31:16 19
15 9 1 5 20:17 19
X5 8 2 6 33:21 18

Scrisoare din Tirana

nr. IO
de baschet care reprezenta orașul Tirana 
la cea de a 111-a ediție a Jocurilor 
sportive prietenești făcea parte și eroina 
reportajului nostru.

dr
Campionatul de baschet al Albaniei 

a fost mai echilibrat ca oricînd în acest 
an. Chiar și celor mai renumiți specia
liști le-a fost greu să pronosticheze pe 
viitoarea campioană. Lupta a fost atît 
de echilibrată îneît de cele, mai multe 
ori diferența între învingător și învins 
nu era decît de 2—3 puncte. La sfîr
șitul turului campionatului, pe primele 
trei locuri ale clasamentului se aflau 
la egalitate trei echipe: „17 Noiembrie”, 
„Skanderbeg” și „Vliaznia".

— Șansele noastre la primul loc s-au 
redus simțitor, — spunea la sfîrșitul 
unui meci Pavlina, căpitanul echipei „17 
Noiembrie”, colegelor \stde. Dar nu 
avem motive să ne întristăm pentru 
aceasta. E un semn că în baschetul 
nostru au apărut forțe noi, ceea ce 
trebuie să ne bucure.

Ne rămine acum să vă spunem nu
mele întreg al celei mai bune baschet
baliste din reprezentativa Albaniei : 
Pavlina Laci. Ea poartă tricoul cu nu
mărul 10.

ARȘI SFERI
ziarist albanez

La rugbi: Metalul București— 
Poznania (R. Polonă) 9-0 (6-0)

Fază din intilnirea de rugbi Metalul București — Poznania (R. P. Polonă) : 
Doruțiu, unul dintre cei mai buni jucători care au evoluat in această intilnire, 
in luptă pentru balon cu un grup de sportivi polonezi

Foto : H. Nandy
Primul joc din cadrul turneului în

treprins în țara noastră de echipa 
poloneză de rugbj Poznania a avut 
loc joi după-amiază pe stadionul uzi
nelor „Republica". Echipa oaspe a a- 
vut ca adversară formația Metalul 
București.

Meciul a început în nota de domi
nare a metalurgiștilor care forțează 
deschiderea scorului. Polonezii, în vă
dit progres față de ultima lor vizită 
în țară, își marchează foarte sever 
adversarii. In acest fel, rezultatul ră- 
mîne alb pînă la jumătatea primei 
reprize, cînd la o ezitare a lui Kaj- 
dan, Obirvase prinde balonul și după 
o cursă splendidă îl culcă în spațiul 
de țintă: 3—0 pentru Metalul. Rtig-

FOTBAL PE GLOB
• Selecționata Spaniei, care între- 

priinie im turneu în America de Sud, 
3 întîlnit la Lima selecționata Perului. 
Oaspeții au cîștigat cu 3-1 (2-0).
• In competiția dotată cu „Cupa 

Atlanticului**, la care participă repre
zentativele țărilor Americii Latine, la 
Buenos Aires selecționata Argentinei 
a întrecut cu 1-0 (0 0) naționala 
Paraguayului.

In cadrul aceleiași competiții, l-a 
Rio de Janeiro echipa Braziliei a în
vins cu scorul dc 5—1 (3—1) echipa 
Argentinei.

C Formația Gala ta Saray din Istanbul 
în turneu în Uniunea Sovietică, a 
întîlnit la Baku echipa de catego-rie A 
Neftianik. Fotbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu 3—1 (2—0).

® Spartak Hradec Kralove, campioa
na R. S. Cehoslovace, și-a continuat

Eva Karakas (R.P.U.) a cîștigat turneul zonal de șah...
...dar lupta pentru

SINAIA, 15 (prin telefon de la tri
misul nostru).

In cea dc-n 12-a rundă disputată 
jucătoarele noastre au luptat din 
nou cu dîrzenie pentru calificare. Eli- 
sabeta Poiihroniade a obținut o po
ziție superioară în deschidere 13 
Eretova, dar transformarea avantaju
lui pozițional într unul material s-a 
dovedit dificilă, astfel că partida s-a 

' terminat remiză. Alexandra Nicolau 
a reușit să cîștige la Margareta Teo- 
dorescu, rămînînd mai departe în 
cursă. De asemenea, Konarkovska a 
cîștigat la compatrioata sa Spakowska. 
Lupta pentru calificare s-a complicat 
cu rezultatul neașteptat de remiză 
survenit între Prasilova și Keller- 
Hennann. O prețioasă victorie a ob
ținut Eva Karakas în. fata jucătoa
rei Merete Haahr într-o partidă con
tinuată a doua zi după întrerupere. 
O partidă importantă pentru configu
rația plutonului fruntaș a fost cea 
dintre Schanieitat și Sillye, terminată 
la egalitate. Tot joi, pentru locuri 
la mijlocul clasamentului, au luptat 
Vuorenpăă și Kattinger cu rezultat 
nedecis.

In întreruptele din runda a XLa 
Poiihroniade a cîștigat la Spakowska, 
iar Teodorescu la Kattinger. De ase
menea Sillye a obținut un punct în 
finalul cu Eretova.

biștii polonezi par derutați. Ei fac în 
continuare un joc de apărare, însă 
greșesc din nou. In min. 25 : Romuha 
este fentat de Iliescu care transmite 
lui Dumitrescu și acesta ‘ sprintează 
către buturile echipei Poznania, rea
lizând o nonă încercare : 6—0 pentru 
Metalul. In continuare,' joc fără isto
ric pînă în min. 72: la o acțiune a 
înaintării metalurgiste, apărarea polo
neză intervine defectuos, scăpîndu-1 
pe Voicu care printr-o frumoasa în
cercare stabilește scorul final : 9—0 
pentru Metalul. Arbitrului N. Fulea 
i se pot reproșa două lucruri: faptul 
că a lăsat jocul mult prea liber și 
n-a sancționat decît rareori situațiile 
de ofsaid. Formații: METALUL:

turneul în R. P. Chineză întîlnind 
miercuri la Șenian, echipa selecționată 
a acestui oraș. Intilnirea s-a încheiat 
eu un rezulta-t de egalitate : 0—0.

• Echipa de fotbal a combinatului 
textil din Ivanovo (U.R.SJ5.) întreprin
de »n turneu în R. P. Chineză. In pri
mul lor joc fotbaliștii sovietici au întSI- 
nit la Pekin campioana capitalei R. P. 
Chineze pe care au, întrecut-o cu 2—0 
(1—0). In oaașul Liuida ci au între
cut cu 1—0 (0—0) selecționata uzinei 
chimice din acest oraș, una din cele 
mai bune formații din R. P. Chineză. 
In cel de-al treilea joc echipa din Iva
novo a jucat la Șenian cu reprezentati
va provinciei Liaohin. Fotbaliștii so
vietici au cîștigat eu 2—1.

® In R. P. Ungară și-a început tur
neu] eebipa sovietică Dinamo Kirov, 
Jucînd la Sztalinvaros cu echipa locală 
Metallos, fotbaliștii sovietici au termi
nai Ia egalitate : 1—1.

calificare continuă
Numai două pairtide s-au în

trerupt în ultima rundă, desfă
șurată vineri. Dar de ele depinde de
semnarea a două dintre calificatele 
pentru etapa următoare a campionatu
lui mondial. Elisabeta Poiihroniade a 
obținut avantaj -material și pozițional 
în partida cu Sillye, iar Keller-Her
mann și Haahr continuă lupta într-un 
lina! complicat de piese ușoare. In 
schimb, cunoaștem pe câștigătoarea 
turneului. Eva Karakas a făcut re
miză cu Margareta Teodorescu și acu- 
muiînd 9 p. nu mai poate fi ajunsă 
de nici una din concurente. Iată celelal
te rezultate din runda a XI1 l-a : Ni
colau—Vuorenpăă ‘/2—>/2 Eretova— 
Konarkowska —‘/2, Kattinger—Sclia- 
meitat ‘/2—‘/2, Spakowska—Prasilova 
0—1. Înaintea jucării ultimelor Între
rupte de sîmbătă, clasamentul se pre
zintă astfel : Karakas (R.P.U.) 9 p., 
Konarkowska (R.P.P.) și Nicolau 
(R.P.R.) 8 p., Poiihroniade (R.P.R.) 
și Keller-Hermann (R.D.G.) 7‘/2 p. 
(1), Schameitat (R.D.G.) 7'/2 p., Haahr 
(Danemarca) 7 p. (1), Eretova (R.
S. Ceh.) 6'/2 p., Sillye (R.P.U.) 6 p. 
(1), Teodorescu (R.P.R.), Vuorenpăă 
(Finlanda) și Prasilova (R. S. Ceh.) 
5'/2 p„ Kattinger (Austria) 3 p. și 
Spakowska (R.P.P.) 2‘/2 p.

RADU VOIA

NEGULESCU - BOICENCO, Popa 
(Florescu), Naca, GHIRVASE — 
ILIESCU, Iancu — Voicu, Lascu, 
Cristea — Dumitrescu, DORU1IU — 
GRUN, SCARLAT, TOMA. POZNA
NIA : LEWANDOWSKY — Kostka, 
BARTKOWIAK, Romuha, Kajdan — 
Trytt, Maruv — Wickrorek, Kozniak, 
Mielkowsky — Kuzniak, Rylacki — 
Perezewsky, Tyll, STĂM.

T. S.
Următorul joc al echipei Poznania 

are loc mîine la Bîrlad, cu formația 
locală RulmentuL

Sportivi romini 
la turneul internațional 
de tenis de Ia Sopot
Intre 17 și 24 iulie se va desfășura 

la Sopot, în R.P. Polonă, un turneu 
internațional de tenis Ia care vor par
ticipa și patru jucători romini : I. 
Năstase, Bosch, Julieta Namian și 
Mina Ilina. Sportivii romini au ple
cat joi în R.P. Polonă.

PE SCURT
• IN CURSUL unei reuniuni de 

selecție a cicliștilor italieni în vede
rea campionatelor mondiale ce vor 
avea loc în anglist la Leipzig, au 
fost înregistrate eîtevg performanțe 
excelente. In proba de urmărire pe 
echipe (4 km) formația Italiei alcă
tuită din Testa, Vallotto, Vigna și 
Arienti a realizat timpul de 4:31,3. 
In cursa de viteză (200 m) ciclistul 
Maspes a egalat recordul mondial, 
obținînd timpul de 11 sec.

• LA HELSINKI s-a desfășurat un 
concurs internațional de atlet,*sm. 
Cunoscutul campion polonez Janusz 
Srdlo a cîștigat proba de aruncarea: 
sulifei cu un rezultat de 75,84 m. In 
proba de aruncarea discului victoria 
a revenit în mod surprinzător finlan
dezului Repo cu 55,80 m. Piatkowski 
(R.P. Polonă) s-a clasat pe locul 2 
cu 55,14 ni-

• IN CADRUL GRUPEI a doua a 
competiției de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea", la Szczecin echipa
U.R.S.S. a învins cu scorul de 5-0 
echipa R.P. Polone, iar R.S. Ceho
slovacă a întrecut cit 4-1 echipa 
landei. Pentru finală s-au calificat 
echipele U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace.

• SIMBATÂ ȘI DUMINICA se va 
desfășura la Sofia întîlnirea interna
țională de gimnastică dintre echipele 
selecționate olimpice ale R.P- Bulga
ria și R.P. Ungare.
‘ SPORTUL POPULÂR
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COLUMBICULTURA

- a dat gol la 
care atinsese 

pe dinafară ! - 2) 
fel se redă scorul 
reprize la hochei

scorul general 
adunarea scorurilor 
reprize. La fotbal se 
rată rezultatul final, 
cifrele

porumbeii sînt împărțiți 
La ultimele 

ambele

ARISTIDE TANASEiSCU, 
ORADEA.
v-a jucat o festă, așa că 

în 
ca- 

(Pe- 
cu

1) Memoria

Un autograf original Pofta
magazin

— Din cele mai vechi 
timpuri, creșterea porum
beilor călători a fost o 
îndeletnicire plăcută, care 
avea și o latură practică: 
folosirea lor pentru trans
miterile de mesaje. Ras- 
pîndjrea mijloacelor mo
derne de transport și te
lecomunicații au diminuat 
mult acest rol de mesa
geri. dar columbicultura 
fin limba latină columbus 
înseamnă porumbel), s-a 
păstrat, căpătînd caracte
rul unei activități spor
tive. Se organizează nume
roase concursuri interne și 
internaționale de porum
bei călători și, din doi în 
doi ani. chiar Olimpiade.

Ne aflam la sediul „U- 
niunii columbofile din 
R.P. Romînă** și cel care 
ne vorbea era tov, Con
stantin Fileu, secretar ge

decît un tren expres ! A- 
ceasta, pe de o parte fiind
că zborul este în linie 
dreaptă, iaT pe de altă 
parte fiindcă un porumbel 
călător zboară fi cu 100 
km pe oră, atunci cînd 
distanța este de numai 
200 — 300 km. Cu cît dis
tanța e mai mare, eu atît 
viteza de zbor scade pînă 
la 60 km pe oră. In ge
neral, un porumbel poate 
străbate 1000 km într-o 
zi I

Partea cea mai grea a 
parcursului este trecerea 
peste munți, știut fiind că 
porumbelul nu zboară la 
o înălțime mai mare de 
300 m. In munți, porum
beii trec fie peste creste 
(mai rar), fie strecurîn- 
du-se prin văi.

Ce îl ajută pe un po
rumbel. transportat într-o

pe clase, 
două olimpiade, 
premii au fost cucerite de 
crescătorii cehoslovacii, 
oare i-au într.vut astfel 
pe cei din Belgia (patria 
porumbelului călător).

Anul acesta columbofilii 
din țara noastră vor avea 
o bogată activitate. Sînt 
programate cîteva con
cursuri și schimburi de 
experiență cu crescători 
de porumbei călători din 
alte țări. Unul dintre a- 
cestea a avut loc de cu
rînd : 
teii*, 
și-au 
RS.
29 iulie de la Constanța, 
alți 9.000 de porumbei a- 
duși tot din R.S. Ceho
slovacă își vor lua zborul 
spre patria lor. Crescătorii

din fața Casei Scîn- 
10.000 de porumbei 
luat zborul spre 

Cehoslovacă, iar la

Știați că...
...celebra pereche atle

tică Emil și Dana Zato- 
pek, neavînd urmași, au 
adoptat de curînd unadoptat de curînd 
băiețel nou născut ?

Rămîne de văzut 
va deveni 
fondist ca 
sulițaș ca 
kova ?

ce
II :
sau

Zatopak 
tatăl său.
Dana Zatop-

Firi vesele și comunicative, handbalistele noastre 
au cucerit în Olanda prietenia tuturor. sportivelor 
prezente la această competiție internațională. Iată 
In fotografia reprodusă pe coperta revistei vest- 
germane „HAND BALL-W OCHEA pe Irina Nagy, 

portarul echipei noastre dînd un autograf unei ju
cătoare din formația unită a Germaniei. Sportiva 
noastră semneaz'i pe o miniatură de pantof de 
lemn, încălțăminte specifică In Olanda, Alături de 
Irina Nagy se mai văd Elena Jianu și Irina Kin.

VARIETA
S-A SCHIMBAT POVES

TEA !

TI9

ați pierdut pariul : 
1954, în campionatul 
tegoriei B, Flacăra 
trolul) a fost învinsă 
2-1 de Spartac București 
(Progresul), atît în tur cît 
și în retur. De fapt, în 
meciul de la Ploești Fla
căra n-a marcat nici un 
gol, dar arbitrul partidei 
- la situația de 2-0 pentru 
Spartac 
un șut 
plasa...
Intr-un 
celor 3 
pe gheață și în alt fel la 
meciurile de fotbal care 
au prelungiri. La hochei, 

reiese din 
pe 
a- 

  , iar 
  din paranteză nu 
se adună ; ele reprezintă 
rezultatul de pe tabla de 
afișaj la sfîrșitul fiecărei 
reprize. Deci, referindu-ne 
la recenta finală a ,.Cupei 
Europei* : scorul se scrie 
astfel : U.R.S.S.-Iugoslavia 
2-1 (0-1. 1-1, 1-1). Rezul
tatul celei de a 4-a re
prize reiese din scorul 
final.

GHEORGHE POPESCU, 
TG. OCNA. - 1) Fotba
listul Macri are 28 de ani. 
2) Iată rezultatele celor 5 
ediții de pînă acum ale 
campionatului mondial 
masculin de handbal: 1938: 
Germania; 1948: Suedia ; 
1952 : R.F. Germană ; 1955: 
R.F. Germană ; 1959 : E-
chipa unită a Germaniei.

VALENTIN ROZESCU, 
BRAILA. - 1) înainte de 
a trece la Steagul roșu 
Orașul Stalin, Fusulan a 
jucat la Progresul Bucu
rești. Vreți să știți și unde 
a jucat înainte de a fi 
la Progresul ? La... Stea
gul roșu ! - 2) Pele n-a 
jucat în nici o echipă eu
ropeană. — 3) Toma e 
mai mare cu un an decît 
VoinescU.

GRUPUL
M.I.C.
La atletism 
campionate 
Concursurile 
atletism sînt 
drul Jocurilor Olimpice. - 
2) Mc. Taggart n-a trecut 
la profesionism. De altfel, 
una din recentele lui 
performanțe nici n-ar fi 
fost de natură să-1 în
demne să facă acest pas : 
a fost învins categoric 
la puncte de francezul 
Jacques Cotot, după ce a 
făcut de cîteva ori cunoș
tință cu podeaua. Taggart 
a rămas amator și a fost 
selecționat în echipa 
olimpică de box a Marii 
Britanii.

ION POȘTAȘUL

3)

Are 32 de ani.

ȘCOLAR AL 
BUCUREȘTI. - 1)

nu au loc 
mondiale.

supreme în 
cele din ca-

loviturilor. In schimb, so
ția și-a luat rolul mult 
prea în serios, astfel că 
bietul Izangry a trebuit să 
fie transportat la spital 
cu o complicată fractură 
la nas !

Oare în lumina acestui 
fapt nu ar fi cazul să se 
renunțe la părerea în ceea 
ce privește... slăbiciunea 
sexului frumos ?

lor... și-a fumat tot timpul 
liniștit pipa I

...52 de ani mai tîrziu, 
la Wembley, portarul e- 
chipei naționale engleze 
avea să scoată mingea din 
plasă de 6 ori în meciul 
cu reprezentativa Ungariei. 
Poate că și de data a- 
ceasta, el și-a... fumat 
pipa. Dar a făcut-o... după 
meci, de supărare !

Primii fotbaliști englezi 
care au jucat la Budapesta 
au fost — în 1911 — cei 
de la Richard Fotball 
Club, o echipă oarecare 
despre care nu auzise 
aproape nimeni. Speri ați 
de faima fotbalului englez, 
ungurii au alcătuit o se
lecționată deosebit de pu
ternică. Echipa maghiară 
s-a apărat din răsputeri, 
dar pînă la urmă a pier
dut cu 4—0, scor pe care 
l-a considerat totuși ono
rabil, ținînd seama de di
ferența de valoare din vre
mea aceea dintre fotbalul 
de pe „insulă** și cel de 
pe continent. Superiorita
tea englezilor de-a lungul 
meciului a fost atît de 
categorică, îneît portarul

I

M. T.

«. Veverița se gindește:

I

i
SANDU MARIAN

l

cînd

Sighișoara— 
Oradea—Bucu- 
avut loc unele 
în străinătate, 
de cinste sînt

vreau să mă-ntreacă" 
pregătește 
din cracă-n cracă, 
voioșie, 

se-antrenează—

ȘI-A GREȘIT SOCOTE
LILE

„Misterul" cățelușului negru

plină

neral al Uniunii, oare ne-a 
dat o serie de amănunte 
interesante privind activi
tatea crescătorilor de po
rumbei călători din țara 
noastră.

In ce constă activita 
tea... sportivă a porumbei
lor ? In diferitele con
cursuri. așa numitele
..lansări” de porumbei că
lători, organizate pe dife
rite distanțe. De pildă, au 
devenit tradiționale între
cerile pe distanțele Cluj- 
București, 
București, 
rești și au 
concursuri

l.a loc 
expuse recordurile țării : 
Cluj—București (320 km 
în linie dreaptă) în 5 ore 
și 28 minute, străbătuți 
de un porumbel al crescă
torului N. Comănescu ; 
Oradea—Buou rești ( 4 2.0 
km) în 8 ore și 16 mi- 
nute, parcurși de un po
rumbel all crescătorului 
V. Petrescu. Mai repede

cușcă la sute de kilome
tri de hulubăria unde s-a 
născut și a crescut, să se 
înapoieze în zbor Ia lo
cul de plecare ? Pînă a- 
cuui au fost emise o serie 
de ipoteze, dintre care cea 
mai plauzibil^ pare aâ fie 
aceea a orientării porum
beilor pe baza undelor e- 
le c trom agnetice.

Așa cum am arătat, la 
fiecare doi ani, am loc și 
Olimpiade Columbofile, 
organizate de Federația 
Columbofilă Internaționa
lă Ultimele doctă olimpia
de au avut loc la Amster
dam (1957) și Lisabona 
(1959), viitoarea fiind 
programată la Frankfurt 
pe Main (în 1961). Cu a- 
cest prilej se organizează 
expoziții la care concu
rează porumbei pentru cu
cerirea premiilor „stan
dard” (cu o conformație 
fizică plăcută) și ^olim
pic” (de performanță). 
In cadrul acestor premii,

din R.D. Germană vor 
organiza la 6 august o 
lansare de porumbei de la 
Arad. Pregătirile pentru 
Olimpiada Columbofilă 
din 1961 sînt în 
desfășurare...

Boxerul american Fior 
hungry, dorind să facă e- 
conomii, a hotărît să fo
losească în calitate de 
sparring-partener... pro
pria sa soție. E de la 
sine înțeles, însă, că 
Langry și-a propus să-și 
verifice în compania so
ției gale ușurința mișcări
lor și nicidecum... forța

Pe stadionul de fotbal 
al orășelului scoțian Aber
deen, spectatorii s-au dis
trat săptămîni de-a ria
dul, privind un mic că
țeluș negru, care făcea 
mereu „naveta9* între tri
buna ȘÎ poarta de intrare...

Intr-o zi, în fața cățe
lușului a apărut un dulău. 
Cei doi dini s-au încăie- 
rat, îneît a fost nevoie de 
intervenția cîtorva cetățeni

aflați în fața stadionului, 
ca să-i despartă. Cu acest 
prilej, cățelușul negru a 
pierdut un tubușor meta
lic, în care s-a găsit un 
bilet de intrare permanent 
pe numele Carring. Frații 
Carring, patru la număr, 
își dresaseră clinele în așa 
fel, îneît acesta intra și 
ieșea cu biletul, pînă 
toți frații ajungeau 
stadion !

Vasile

Mare zarvă in pădure;
pe teren e-antrenament. 

La concursul de-alergare 
nu va fi nici un absent. 

Vietățile pădurii
se-antrenează de cu zori 

(Cine are timp să creadă 
că mai sînt și vlnători!) 

Uite, iepurașii sprinteni, 
așezați doi cite doi 

ce cuminți șl-atențl ascultă 
pe-antrenoruliepuroit 

In poiană, ursulețul
a uitat de fragi și mure 

fi învață să ia startul
la concursul din pădure.

„Nimeni nu
Și intens se

tot sărind
Cu elan și

mic și mare
Numai zvelt a căprioară

se-odihnește și visează...
-..Parcă vede microfonul

instalat Intr-o poiană.
Vulpea — crainic — dă de veste:

„Căprioara-i campioană"
O trezește antrenorul:

— Nu e bine să visezi,
Un concurs nu se cîștigă

Fără să te antrenezi!
*— Cred că ai greșit adresa...

Tu vrei să* mă-nveți pe mine?

Cînd știut e că-n pa aure 
fug mai iute ca oricine.

Eu vestita-alergătoare
să mă antrenez cu ei? 

Locu-ntîi îl am de-acuma
Ei? Pe locul doi sau trei...

...Zilele s-au scurs în goană 
pline de înfrigurare,

pîn-la data anunțată:
„Azi concurs de alergare'' 

Se dă startul de plecare
Clopoțelul joacă rolul 

(Cit sînt ele de sportive, 
tot nu folosesc... pistolul) 

Căprioara e In frunte...
A parcurs un metru, ze^e.„ 

Iată însă iepurașul,
o ajunge și-o întrece! 

Disperată, căprioara
se avîntă nebunește

Dar degeaba. Ursulețul, 
antrenat, o depășește

Cea din urmă-i căprioara.
Și oricine poat-să vadă 

că și-a cucerit „pe merit" 
primul ioc, însă-., din coadă.

MORALA
întîmplarea din pădure 
Are-un mare tîlc în ea: 
Cine-are urechi s-audă, 
Dar să nu mai facă — așa !

Redacția șl administrația: București str.
ă 4 Abonamentele se fao la oficiile poștale prin factorii poștali și

2,228, m ! Mult prea sus... Pentru a putea verifica 
dacă ștacheta peste care a sărit John Thomas se află 
cu precizie la înălțimea de 2,228 m directorul de 
concurs n-are altă soluție, după cum vedeți, decît 
să recurgă la un... scăunaș!

Bonta nr. 16, telefon It. 1005. Interurban 72, nr. 1—2 STAS 3432 întreprinderea Poligrafică Nr, 2, str, Brezoîanu 23—25. 
diîuzorii din întreprinderi.


