
Un puternic imbold 
spre noi și însemnate victorii
In îndeplinirea importantelor obiec- 

ive izvorite din lucrările și Hotărîrile 
ehii de al lll-lea Congres al Parti- 
ului nostru, sarcini de mare răspun- 
ere revin cadrelor tehnice, economi- 
e și de cercetare științifică. Acestea 
int chemate să muncească cu și mai 
nultă dragoste, să-și perfecționeze 
econtenit pregătirea profesională 
entru a contribui la introducerea 
ehnfcii noi în toate ramurile eco- 
omiei naționale, la mecanizarea și 
utomatizarea treptată a proceselor 
ehnologice din industrie, transpor- 
uri și construcții, la creșterea pro- 
ucției și productivității muncii, la 
porirea eficienței economice a inves- 
ițiilor.

In fabricile și uzinele patriei, pe 
;antierele de construcții, în mine, 
ituncesc astăzi zeci de mii de cadre 
u studii superioare, oameni care își 
un cu entuziasm forțele și priceperea 
>r în slujba intereseor genera'e ale 
onstrucției noastre socialiste. Aces
ta sînt cadre care au avut posibili- 
atea să absolve școli superioare în 
nii regimului democrat-popular, avînd 
reate toate condiții'e necesare pen- 
ru studii și apoi pentru folosirea cu- 
ioștințe!or primite în producție. Ina- 
titarea impetuoasă a construcției so- 
ialiste din țara noastră, amploarea 
arcinilor care se pun astăzi în fața 
uturor ramurilor economiei noastre 
laționale arată însă ca o cerință im- 
•etioasă creșterea numărului de spe- 
ialiști, de cadre bine pregătite, capa
ble să asigure îndeplinirea importan- 
e'or sarcini ce revin economiei noas- 
r®» pe drumul desăvirșirii construirii 

imn lui.
,...arwind felul în care s-a muncit 

entru creșterea continuă a cadrelor, 
•entru repartizarea și promovarea a- 
estora în posturi corespunzătoare 
•regătirii lor precum și măsurile ce 
rebuie luate pentru realizarea sarcini- 
or mari și complexe ce decurg din 
•lanul economic de 6 ani și din pro
gramul de dezvoltare a economiei na- 
ionale în perspectivă, COMITETUL 
CENTRAL AL PARTIDULUI MUN
CITORESC ROMIN SI CONSILIUL 
)E MINIȘTRI AL R.P. ROMINE AU 
kDOPTAT HOTĂRÎREA CU PRIVIRE 
-A PREGĂTIREA Șl PROMOVAREA 
CADRELOR TEHNICE, ECONOMICE 
il DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA 
‘REC.UM Șl LA ÎMBUNĂTĂȚIREA
SALARIZĂRII
urie a grijii permanente a partidului rea productivității muncii și reduce
ai guvernului 
lă îndeplinească sarcini de răspundere 
n viața 
lotărîre 
c pentru toate
lice, onomice și de cercetare știin- 
ifică un însuflețitor imbold în mun- 
:ă spre obținerea de noi și tot mai 
mportante succese. Ea cere în ace- 
ași timp tuturor acestora să-și spo- 
ească eforturile pentru a învăța 
:onteriît, pentru a-și perfecționa 
nanent cunoștințele profesionale, 
lice și de specialitate.

In fiecare din prevederile 
lentei Hotărîri se simte grija pențru 
:a tot mai mulți oameni ai muncii 
;ă poată urca treptele unei calificări 
profesionale superioare, penlru ca 
iecare din aceștia să muncească la 
ocul potrivit, acolo unde cunoștințele 
ii pregătirea sa pot da cele mai bune 
■exultate. Măsurile cu privire la mai 
justa repartizare și promovare a ca- 
irelor sînt. de asemenea, menite să 
contribuie la lichidarea unor lipsuri „ 
care s-au manifestat în ultima vreme. 
Este deosebit de importantă sarcina 
trasată Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ministerului Invățămîntului 
_________________________________

LOR. Esle o nouă măr- nomie. dezvoltarea producției,

față de cadrele chemate rea cheltuielilor materiale de

economică a țării. Recenta 
a partidului și guvernului 

cadrele teh-

ne- 
per- 
teh- 

re-

O fotografie pe care nu putem să n-o privim cu... invidie în aceste zile de caniculă. Cei care vor pleca la mare în zilele ce vin vor găsi — ne-a „go- 
țantaf’ institutul meteorologici. — gcelea/i zile însorite, vor putea șă^ipetreacă vacanța îp, aselaji peisaj tninunat, neștiut, al litoralului

și Culturii și ministerelor economice 
DE A ELABORA UN PROGRAM DE 
PERSPECTIVA PENTRU PREGĂTI- 
REA CADRELOR CU STUDII SUPE
RIOARE TEHNICE ȘI ECONOMICE, 
ASTFEL CA PINĂ LA FINELE ANU
LUI 1965 SA ASIGURE, ÎN CEA MAI 
MARE PARTE OCUPAREA CU CA
DRE CORESPUNZĂTOARE A POS
TURILOR CARE GER PREGĂTIRE 
SUPERIOARA.

Stabilind o serie de importante 
norme și măsuri privind asigurarea 
conducerii calificate a activității teh- 
nico-eoonoinice, la nivelul cerințelor 
sporite ale dezvoltării economiei na
ționale, Hotărîrea prevede, de aseme
nea, o serie de măsuri în legătură cu 
necesitatea stimulării activități! în 
producție, pentru realizarea sarcinilor 
ce decurg din planul de 6 ani și din 
programul de perspectivă precum și , 
a ritmului de pregătire a cadrelor j 
tehnice, economice și de cercetare 
științifică. In acest scop, Hotărîrea 
prevede majorarea salariilor ingineri
lor, maiștri or, tehnicienilor, cadrelor 
economice, de conducere tehnică și 
economică, precum și a cadrelor de 
cercetare științifică și de proiectare, 
cu începere de la 1 august 19611., în 
medie cu 20 la sută. De asemenea, 
în vederea scoaterii la iveală în mai | 
mare măsură a însemnatelor rezerve : 
existente în toate ramurile economiei | 
naționale, fundul de premiere a per- 1 
sonalului tehnico-administrativ va fi 
sporit începînd cu trimes ru! a| III- ca 
al anului I960. CA URM\RE A TU- 
TUROR MASURILOR PREVĂZUTE, 
SPORUL VENITURILOR DIN SALA
RII ALE INGINERILOR. MAIȘTRI
LOR, TEHNICIENILOR. CADRELOR 
ECONOMICE, DE CONDUCERE 
TEHNICA Șl ECONOMICA. ALE 
CADRELOR DIN DOMENIUL PRO- 
IECTAR11 SI CERCETĂRII ȘTIIN
ȚIFICE VA FI DE APROAPE UN 
MILIARD DE LEI ANUAL.

Deosebit de importantă pentru via
ța economică a tării noastre, pentru 
înaintarea victorioasă a construcției 
socialiste, Hotărîrea partidului și gu
vernului a tost primită cu nespusă 
însuflețire de către masele de oameni 
aj muncii din întreaga țară, de către 
toate cadrele tehnice, economice, de 
cercetare științifică care vor depune 
o muncă și mai susținută pentru in
troducerea progresului tehnic în eco- 

crește-

produc- 
ție — baza sigură a ridicării ne
contenite a nivelu'ui de trai material 
și cultural al întregului popor mun
citor. A'ături de toți ceilalți oameni 
ai muncii, sportivii din tara noastră, 
în rîndul cărora se numără multe ca
dre tehnice, economice, de cercetare 
științifică, își manifestă dragostea și 
devotamentul lor față de partid și gu
vern, își exprimă hotărîrea fermă de 
a munci cu forțe sporite pentru a 
traduce în viață sarcinile izvorite din 
Hotărîrile Congresului al lll-lea al 
Partidului Muncitoresc Romin cu pri
vire la planul economic de 6 ani și 
ia programul de dezvoltare a economiei 
naționale în perspectivă. La locurile lor 
de activitate, sportivii patriei noastre 
își iau angajamentul că vor munci cu 
forțe sporite pentru introducerea pro
gresului tehnic în economie și dez
voltarea necontenită a producției, pen
tru creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

La mare!

PPOfJ-TAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA?

Orgctn al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

ANUL XVI —Nr. 3653 ★ Simbătă 23 iulie 1960 ★ 8 pagini 25 bani

întreceri tinerești...

Vn aspect al defilării participanților care s-au întrecut în cadrul Concursului 
cultural-sportiv pe terenurile uzinelor „Tudor Vladimirescu" din Capitală 

Foto : H. Nandi
Peste 3000 de spectatori veniseră 

pe terenul asociației sportive Autobu
zul din Capitală. Se disputa oare 
vreun pasionant meci de fotbal ? Nu I 
Numeroșii spectatori veniseră să-și 
încurajeze tovarășii de muncă, ce 
luau parte la faza intetasociații a 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului din cadrul raionului Nicolae 
Bălcescu din ; Capitală.

Deschiderea festivă, la care au par

CUPA ELIBERĂRII44
Joi seara amatorii de box 

martorii 
prilejuite de finalele „Cupei Eliberă
rii". Cei aproape 2000 de spectatori 
prezenți 
sportiv Progresul au fost plăcut im
presionați de progresul unor boxeri 
tineri, ca C. Cruciți, FI. Iancu, S.- Bă
lan, Gh. Anghel și alții, care se anun
ță pugiliști tu reale calități.

Si de data aceasta tînărul de 17 
ani,' C. Cfudu (S.P.C.), a realizat în «proaspeți- 
compania lui FI. Iancu (Gr. Roșie) 
o partidă deosebit de dirză, chiar 
spectaculoasă. Crtidii s-a comportat 
excelent și a impresionat prin varie
tatea loviturii jir și prin jocul de pi
cioare, obținînd decizia la puncte.

In limitele categoriei muscă AL Ba- 
ricit: (Progresul) și R. Șerban (Gr. 
Roșie) au schimbat lovituri extrem 
de puternice și clare. In prima re
priză, elevul lui C. Cionoiu a obținut 
un mic avantaj datorită puternicelor 
croșeuri de sțînga la plex, pe care 
le-a expediat foarte des. In repriza 
următoare aspectul luptei se schim-

au fost 
mior întîltiiri remarcabile, 

în tribunele complexului

ticipat cîteva sute de s(M>rtivi și de 
membri ai ansamblurilor culturale ale 
instituțiilor și întreprinderilor din 
raionul respectiv, a fost de fapt o tre
cere în revistă a celor mai buni, a- 
dică a cîștigătorîlor primei etape a 
competiției. Imediat după această 
festivitate, au început întrecerile spor
tive. Era greu să te decizi la ce să

OTTO BENKO

(Continuare în pag. a 2-a) 

dotnină fi. 
El trimite 

directe de

bă, cei care 
ind . Bariciu.
numeroase 
stingă la figură care își 
ating ținta, datorită fap
tului că Șerban se a. 
runcă descoperit în atac. 
In ultima repriză ambii 
boxeri se contrează 
tară menajamente și ter
mină meciul la fel de 

pe cum l-au 
început. Juriul acordă 
decizia la puncte lui Ba- 
riciu.

O desfășurare intere
santă a avut și intîlnirea 
de categorie cocoș dintre 
A. Ciucă (Progresul) și 
S. Bălan (Gr. Roșie). 
Ambii pugiliști, și îndeo
sebi boxerul de la Gri- 
vița Roșie, au acționat cu 
lovituri clare, care au dat 
partidei o notă deosebită 
cu’ozitate. S. Bălan (18 , 
vedit a fi un pugilist cu vădite în
clinații spre un box tehnic, a folosit 
cu pricepere excelente upercuturi la 
stomac, cucerind unanime aprecieri. 
Juriul l-a dat învingător pe bo
xerul de la Progresul.

i de specta- 
ani) s-a do-

u

Astă-seară;

R. P. Romînă -R. 0. Germană 
la haltere

Astă-seară, cu începere de la orele 
19, sala Dinamo din Capitală va găz
dui una din ce'e mai interesante în- 
tîlniri internaționale a|e halterofililor 
noștri și ultima înainte de Roma. Pe 
podiumul de concurs, alături de echipa 
R. P. Romine se va alinia puternica 
reprezentativă a R.D. Germane. Spec
tatorii vor avea prilejul să urmărească 
cu această ocazie evoluția candidațiîor 
noștri pentni Roma: Balaș Fiii, in 
vîrstă de numai 16 ani și jumătate, 
care va concura la cea mai ușoară ca
tegorie; Ion Panait, la aceeași catego
rie; Lazăr Baroga, clasat pe locul 111 fa 
recentele campionate europene de la 
Milano etc. Din echipa oaspeților nu vor 
lipsi olimpicii din echina imită a Ger
maniei pentru J.O., a căror valoare 
este binecunoscută pe plan interna
țional: la categoria ușoară — Wer
ner Dietrich, deținătorul unei perfor
manțe excelente: 355 kg; Ia categoria 
semimijlocie — Gotthard Schu'tze: 
382,5 kg; la categoria grea — Wer. 
nor Arnold: 430 kg.

Halterofilii germani au sosit aseară 
cu avionul.

Iată numele lor: H. Reek. H. S'plt, 
W. Dietrich, G. Schultze. R. Senrie- 
wald, W. Miiller și W. Arnold. Echipa 
R.P. Romine va fi alcătuită în cursul 
zilei de azi.

Al. Baficiu (stingă) și R. Șerban au furnizat o 
dispută extrem de dirză. Iată-i, in clișeu, angajafi 
intr-un schimb de directe Foto. B. Ciobanii

La categoria pană G. Rusu (S.P.C.)’ 
a cucerit victoria în fata lui Gh. 
Angliei (C.C.A.), pc care l-a învins 
numai cu directele de stingă. Boxerul 
de la C.C.A. s-a agitat prea mult, s-a 
aruncat uneori cu capul înainte și a 
manifestat o serioasă lipsă de efica
citate. In schimb colegul său de club, 
Florea Iile (cat semiușoară) a reali
zat o partidă foarte frumoasă în fața 
tînăruliti I. Gropșan (Metalul). Calm, 
eschivînd continuu și avînd o mare 
mobilitate, Florea a obținut așa cum 
era de așteptat decizia la puncte. îț- 
nărul pugilist de la Metalul este uv: 
boxer puternic, dar momentan lipsit 
de încredere în forțele proprii.

Intîlnirea din limitele categoriei 
ușoară dintre Ovidiu Baciu (C.C.A.) 
și Ion Ionete (Progresul) a durat 
exact 2 minute, boxerul militar obți- 
nînd victoria prin abandon, după ce 
își expediase adversarul la podea în 
urma unui puternic croșeu de dreapta 
la bărbie. In ultimul meci al Reuniu
nii (cat. semitnijlocie) A. 
(Progresul) a ’ 
pe tînărul Gh. 
tr-o partidă în 
rior.

Prima ediție _ .. 
revenit boxerilor de la Progresul, care 
sînt urmați în clasament, de. cei de 
la Locomotiva, Grivița Roșie și C.C.A^

R. CALARAȘANIȚ

Gănescu 
învins prin abandon 

Vasile (Gr. Roșiei în- 
care a fost net supe-

a „Cupei Eliberării" a
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Arieșul curge printre scoici mari de 
sidef. Sau cel puțin așa lasă impre
sia. Mal ales în orele de după-amiază, 
cînd soarele se rotește obosit pe coama 
de fum a Bihariei și își cerne lu
mina, treptat mai roșie, prin perdeaua 
brazilor.

Arieșul... Biharia.-. Scărișoara... Cî
teva tablouri din galeria Munților A- 
puseni. Cîteva foi dintr un album ne
întocmit, peste care stăruie regretul 
călătorului grăbit, asemenea celui care 
se abate prin Ermitaj sau prin Luvru, 
între două trenuri.

Dar despre asta mai încolo, pe dru
mul de întoarcere de la „Tlrgul de 
fete" de pe muntele Găina.

Pînă atunci să coborim din trenul 
de Vașcău, în orașul Petru Groza. Am 
auztt că pe la 4 e vorba să plece în 
excursie, „la moți", spre Scărișoara, 
un GAZ 69. Așa spune și tovarășul 
A florii, președintele consiliului raional 
a, tJ.C F.S. din Lunca VașCăului-

Așteptăm. Un tînăr se apropie ti
mid ci întreabă pe șoptite:

Ce au făcut ai noștri, tovarășe 
A fior ii?

— Au pierdut cu 3—2.
întrebările se repetă. Tineri șt bă- 

tr>ni, femei și copii află curind că Di
namo a pierdut calificarea la volei, 
cu Baia Mare.

Și astfel GAZ-ul n-a mai venit. In 
ciuda telefoanelor repetate. „Un să 
mai plecăm? Nu mai are rost" — 
s-a auzit in receptor vocea stinsă a 
șoferului-..

.T1RGUL DE FETE"

R Așa s-a făcut că pînă la urmă om 
luat drumul muntelui Găina, spre JTir- 
gul de fete". M-a consolat curind 
sculptorul bucureștean Ciucă, cel în
drăgostit de sport și care a apărut 
din senin, doved'ndu-se pină la urmă 
un meșter neîntrecut în închegarea 
colectivelor turistice spontane: „Lasă, 
bre omule, că tot sport este, in seara 
asta vin și cei din Scărișoara pe 
Găina. Nu-ți fie teamă Pînă mfine 
coborîm și la moți acasă!".

...Auzisem de „Tirgul de fete". Au
zisem de cununiile hofărîte clndva de 
cuscrii mari, după numărul pennilor. 
Iar acum mă întrebam ce s-o fi pă
strat din tradiția „Căsătoriei" lui 
Gogol, în care unul dintre pețitori 
ciocănește atent zidul de la casa mi
resei, singurul temei al dorinței lui 
de însurătoare.

Si așa am ajuns pe muntele Găina. 
Încă in ajunul tîrgulul. La căderea 
nopții O adevărată „noapte pe mun
tele pleșuv" Cu nesfîrșite jocuri de 
tabără. Cu adevărate dialoguri or
chestrale între tulnice, amintind de 
poemul marelui Mussorgski, cu dan
suri îndrăcite, ca-n tainica noapte a 
poemului sau în minunata noastră 
suită a Apusenilor. Și cu diferența că 
în zori, ciutul cocoșului n-a mai 
spulberat vraja nopții, ca-n poveste, ci 
a stins doar stelele și focurile, stîrnind 
și mai mult veselia.

Astăzi, „Tlrgul dc fete" nu mai e 
un tirg. unde, din mizerie șl cruntă 
exploatare, ciubărarii, dogarii — moții 
necăjiți, cu alte cuvinte — erau ne- 
voiți să-și vîndă fecioarele. La urma 
urmelor, „Tlrgul de fete" a devenit o 
mare expediție turistică, cu mii de 
participanți, un tirg al cooperației 
noi, meșteșugărești. De la o vreme 
încoace, sătenii din Hălmagi sau Vi
dra, Scărișoara sau Gir da, Arieșeni 
sau Albac, împresoară muntele Găina 
din toate părțile, ca să se regăsească 
după un an de muncă și să petreacă 
împreună. Și nu sînt singurii. La

SPORTUL POPULAP 
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această sărbătoare rustică cu un con
ținut nou, trainic, am întîlnit mun
citori din Arad și din Timișoara, stu
dent i brădeni și clujeni, turiști bucu- 
reșteni chiar, ca să nu mai vorbesc de 
ieșanul care și-a încins motocicleta 
pină în vîrfid muntelui.

Am auzit că-n ’57, o asociație din 
Turda a organizat pe muntele Găina 
o demonstrație sportivă. Anul acesta 
lucrul nu s-a mai repetai, dar min
gea de volei tot a zburat peste și
rurile de tulnice și toiege sculptate, 
iar pe tablele de șah noi-nouțe ale 
moților caii au prins să sburde, iar 
regii să dea din colț în colț. In cău
tarea scăpării.

Pe drumul de întoarcere l-am pier
dut pe. maestrul Ciucă (Ce s-o fi 
făcut cu al său rucsac greu cît un 
bloc de marmură?) In schimb mi-am 
regăsit prietenii din cursul nopții: 
minerii Negrită și Mihuț, care coborau 
agale cu contabilul Petre Gurău, an
trenorul boxerilor din orașul Petru 
Groza.

— Ce spui de munții noștri, de A- 
puseni, măi frate? Unde mai găsești 
frumuseți de tot felul, adunate ta la 
comandă? Unde găsești peșteri cu 
duiumul, cu sculptori anonimi, înar
mați doar cu dalia pe veacuri a pi
căturii de apă? Și unde mai pui că 
peștera din Meziad e de trei ori 
mai frumoasă ca Scărișoara, căreia 
i s-a dus vestea Știi ce? Am impre
sia că umbli ca pe ghimpi. Văd că nu 
știu ce zor te mina spre Scărișoara, 
dar la anu’ fă bine și vino pentru 
mai multă vreme. O să-ți arătăm a- 
tunci cum se cosesc margaretele 
înalte de un metru și jumătate, în 
poiana florilor, pe drumul de la Pie
troasa la Galbena. Ne place că dați 
la ziar fotografii cu frumusețile pa
triei. E tare frumos. Să știi insă că 
dacă începeți seria Apusenilor n-o 
terminați nici in doi ani.

...Mă despart cu părere de rău de 
noii mei prieteni.

PE VALEA ARIEȘULUI

A doua zi, către amiază, urmtnd 
firul Arieșului, am afuns la Scărișoara- 

Ce-aș putea spune despre Scări
șoara în ziarul nostru? Că are 74 de. 
membri IJ.C.F.S. cu cotizația la zi? 
N-ar fi de ajuns. Că are un ieren de 
sport pe o palmă de pămint, între 
malul Arieșului și zidul abrupt al 
muntelui? Tot n-am lămuri mare lu
cru. Că anul trecut, în toamnă, o mină 
de entuziaști au pus bazele asociației 
sportive „Ghețarul"? Că pe terenul de 
volei iarba e roasă de mulțimea jocu
rilor, că a început înregistrarea pri
melor recorduri de atletism, mai ales 
la copii, că însuși președintele sfatu
lui pune umărul la refacerea gropii 
de sărituri, cu nisipul cel mai fin. din 
vadul Arieșului? Că la Scărișoara sînt 
sute de șahiști? Că fotbalul e în
drăgit ca pe... „23 August", dar că 
nu e loc de teren și de aceea fotba
liștii se duc să joace in satul vecin, 
la Glrda, unde vin și arieșemi ?

Cred, totuși, că e mai bine să-i 
urmărim pe flăcăi jucînd volei, pe 
Sorin voinicul, recordmenul la înăl
țime. sărind peste ștachetă, pe micul 
Teodor Chira „lucrind" la par alele 
sau aruneînd cu mingea în țintele 
de lemn special amenajate, dar în 
vremea asta să ascultăm și pove
stirile cltorva spectatori. Să mă trag 
așadar lingă președintele sfatului, llie 
Purcel, un om uscățiv, cu privirea vie, 
semănînd mult cu Hoția.

— Cum e cu sportul, tovarășe pre
ședinte?

— Uite, cum vezi. A venit și pe la 
noi. Pe la clubărari- Pe la mm-izii 
de ieri. A venii mai la urmă, e drept, 

dar nici că se putea altfel-.- Vezi 
dumneata, cînd văd mingea zburind, 
îl văd și pe sărmanul tata pornind 
cale lungă spre vale, împreună cu 
Todor al lui Avram Veselie, încărcai 
cu o tișiță de ciubere.

— O tișiță?
— Da, o tișiță. 12 ciubere, așa-i 

zicem noi. Și îl mai văd înioreîndu-se 
după două săptămîni, cu o părcche 
de dăsagi, in care se amesteca orzul 
cu porumbul și cu tarif ea. Attia tot. 
Cît despre îmbrăcăminte, ce să-ți 
mai spun? Nu mai știu la ciți ani, 
cite o păreche de bocanci cu talpă de 
lemn, in zi de duminică. Intr-un cu- 
vlnt, nu aveam de nici unele. Ba nul 
Mint. Aveam, citeva hectare de cer 
pentru blesteme. Că la noi, în munți, 
și cerul era măsurat. A venit insă și 
vremea prefacerilor. A venit făina 
de griu în locul ovăzului. A venit co
operativa ciubărărilor-Apoi a pătruns 
lumina electrică în sute de gospodă
rii, au venit aparatele de radio cu 
zecile, a venit dispensarul cu aparat 
Rontgen și cu automobilul de salvare. 
Cit privește școala, mai spune și tu. 
Dori no...

Celălalt spectator, Dorina, sau mai 
exact Teodora Olaru, e învățătoare 
in cătunul Stiuleți din comuna Scări
șoara. Nu prea înmoaie vorbele ca 
moții. Aflu că e din București, că a 
fost muncitoare textilistă, acum vreo

întreceri tinerești
(Urmare din pag. 1)

privești mai întîi. Meciul de fotbal, 
cel de volei sau întrecerile atletice ? 
Ne-am hotărît să asistăm la proba de 
aruncare a greutății...

PENTRU PRIMA OARA CAMPION

In jurul locului de aruncare, un 
buchet multicolor de tricouri. Cînd am 
ajuns se întreceau băieții. Dintre ei, 
doi parcă sînt mai buni. Unul este 
strungar la Industria Tehnică Me
dicală, iar celălalt la Fabrica de 
bere Rahova. După prima aruncare 
conducea electricianul, apoi strunga
rul, care pînă la urmă a ieșit învingă
tor. Performanța realizată? 9,21 m 1 
Desigur această cifră nu reprezintă 
o performanță excepțională. Nu uitați 
însă că strungarul Mihai Bendea a- 
runcă greutatea pentru prima oară. 
El este fericit că a reușit să devină 
primul dintre acești concurenți.

„HAI AURELE!”

Din încurajări ghicești că pe tere
nul de volei trebuie să se dispute o 
interesantă și pasionantă partidă. 
Cine se întrece oare? lată-i: meta- 
lurgiștii de la „Steaua Roșie" joacă 
cu montorii de la întreprinderea 185 
Utilaj Electric. Partida este într-ade- 
văr pasionantă. Printre încurajări o 
auzim de cele mai multe ori pe a- 
ceasta: „Hai Aurele 1", „Hai Aurele l“£ 

10 ani, la Industria Bumbacului, dar 
că foarte curind a ajuns dăscălită.

■— Vreți să știți cum de am ajuns 
tocmai în Țara moților? Mi s-a spus 
că-s iute de fire și . că am să pot 
răzbate printre moți. Greu, a fost la 
început. Azi n-aș mai pleca insă pen
tru nimic, deși uneori mi-e dor de 
București

îmi vorbește despre școala de dina
inte de război. Una singură. Cu un 
singur învățător pentru toate cătu
nele.

—' Astăzi? 9 școli cu 452 de elevi 
și cu 24 de cadre didactice. La cea 
de 7 ani, un internat cu. 37 de elevi. 
Gitțdiți-vă numai că acum 20 de ani, 
școala. începea „după crăciun" și se 
sfîrșea ,Înainte de paști". Și că cei 
cițiva elevi nu prea aveau mai puțin 
de 12 ani, pentru că nu puteau urca 
prin troiene.

Încerc să glumesc:
— Am auzit că nu prea aveți spor- 

tul la inimă!
— Cum? — Drept răspuns Teodora 

Olaru imi arată „Metodica educației 
fizice pentru clasele I—IV", cartea 
ei de bază la amenajarea noului țe

In valea Arieșului, la Scărișoara. Pe terenul de sport, Sorin Tănăsescu trece pest< 
ștacheta înălțată la 1.55. In fund, copiii moților își încearcă puterile la porțicu 

de gimnastică.

ren de sport din Stiuleți- Și ca să nu 
mai fie nici o urmă de îndoială, In
structorul U.T.M. Mircea Dobro vor
bește despre succesul cătunului Stiu
leți la Concursul cultural-sportiv al 
Tineretului- La care Dorina Olaru 
adaugă zîmbind: „De-ați fi văzut ce

Cine e Aurel? Este căpitanul echi
pei de volei de la „Steaua Roșie", un 
harnic șl destoinic muncitor și toto
dată un sportiv pasionat. Formația 
lui a învins pînă la urmă cu scorul 
2—0 (15—13, 15—11).

UN MECI DE BOX NEPREVĂZUT

Din întreaga mulțime un singur 
om era trist în dtipă-masa aceia. De 
de oare ? Atanase Baltă, muncitor la 
Combinatul de cauciuc Jilava plecase 
de acasă avînd cu el pantofii cu cuie. 
Era ferm convins că se vor disputa 
și probe de alergări. Programul însă 
fusese modificat și pista nu găzduia 
astfel de întreceri. Ce-i de făcut ? 
Atanase Baltă voia să ia și el parte 
la una din pasionantele întreceri spor-

VIE ACTIVITATE
La ultima excursie, organizată du 

minica trecută la pădurea și lacul 
Mogoșoaia, au participat peste 60 de 
cicloturiști, care cu acest prilej au 
petrecut cîteva ore plăcute în mijlocul 
naturii. S-au organizat jocuri distrac
tive, iar unii dintre concurenți au 
primit și primele lecții de înot. Pro
gramul s-a încheiat cu mult aștepta
tele întreceri de ciclism pe categorii 
de vîrstă și de biciclete. Iată cîștigă- 
iorii : fete: Rodica Elasievici (elevă 
la școala nr. 173), băieți cat. sub 15 

bine au jucat ai noștri în piesa „O 
fie nuntă mare" de Lucia Demelriii

Pe teren jocul continuă- Cose 
de pe panta abruptă a muntelui s 
oprit din lucru, lingă stoguri, susp 
dați parcă intr-un decor de teai 
pe schele nevăzute. Se apropie pre 
dintele:

— Te rog să spui că IAur eu 
Mocanu, profesorul de educație fizt 
e cel care a trezit in noi dragostea 
înțelegerea pentru sport. Acum e f 
cat la Gheprghieni, la cursul 
M.I.C—U.CF.S. Cine știe cu ce r 
jVine? Moi îl așteptăm cu nerăbde

— Eu știu una și bună — interv. 
Dorina Olaru. —- Fără vestiar pen 
sportivi tot nn scapi.

— uasă, Dorine, vine si vremea 
stiaru/ui. .

Din depărtare se muie claxoi 
camionului „Steagul Roșu", gata 
drum Șoferul, Tică Romu, moț și
se joacă cu liniștea văilor.

Pornim spre Băița. Biharia ne / 
veste tăcută și gravă. Se vede cu 
uitat tălpile zdrelite ale lui Todor 
lui Avram, in căutarea celor doi i 

sagi de orz și tărîțe. In schimb, Ar 
șui e vesel. Trece la numai doi p 
de maternitatea Scărișoarei 
porticul de gimnastică din " 
sportului.

IOAN CHIR1LA

■ ■ ■

five. Cu cine să-și măsoare forței 
lată alături este ringul de box un 
sportivii de la uzinele „Tudor Vlai 
mirescu" își arată măiestria. Ce ar 
se gîn dește Atanase, să-mi încerc 
eu puterile ? Peste zece minute îl x 
dem in ring! Și n-a boxat tocmai r 
mai ales că era un începător. D 
despre acest lucru vă poate spu 
mai bine tinărul 1. Dumitrache de 
Uzinele „Tudor Vladimirescu", ca 
i-a îost primul adversar.

★
La plecare spectatorii regretau i 

singur lucru: timpul a fost pr 
scurt și erau destule lucruri inter 
sânte de văzut. Poate data viitoa 
la apropiatele întreceri din faza 
raion ei vor reuși să-și împartă tir 
pul mai bine...

CICLOTURISTICĂ
ani : R. Lupu (elev șc. medie nr. 26 
băieți cet. peste 15 ani; Dan LU| 
(elev șc. mixtă nr. 26), băieți bicicle 
semicurse: Petre Mușa (dulgh 
I.C.M.B.).

Azi are loc pe circuitul din st 
Maior Coravu un concurs rezerv 
cicloturiștilor. Adunarea va avea 1< 
la ora 16. Duminică se va organiza 
nouă excursie la Mogoșoaia penii 
cicloturiștii avansați și începători, * 
va pleca de la stadionul Dinamo i 
jurul orei 7.



55 echipe la startul Alpiniadei din Boceai
A doua etapă a Alpiniadei disputată 

duminică 17 iulie în Bucegi s-a bucurat 
de un frumos succes. Aceasta datorită 
numărului mare de participau ți și di
ficultății traseelor escaladate. Pentru a 
afla mai multe amănunte, nc-arn adre
sat tov. Mircea Bogdan, antrenor 
alpinism, delegat ai F.R.S.B.A 
ceasta acțiune.

— De la bun începui trebuie să 
marc că au fost prezente 17 secții 
alpinism din toată țara cu 55 echipe, 
însumînd 115 sportivi... Au fost efec
tuate- o serie de trasee foarte dificile. 
Astfel, una din echipele de la Torpe
do (cap de coardă Valentin Garner) a 
escaladat ..Fisura mult dorită" din pe
retele Vulturilor, de gradul VI A; e- 
chipa condusă de Gh. Enac.he de Iu 
Metalosport a escaladat traseul ..25 
August" din Peretele Clăii, tot de gra
dul VI; același coeficient de dificul
tate îl are și cunoscuta „Fisură Albas
tră", escaladată de alpiniștii. de la Di
namo Orașul Stalin (cap de coardă I^li- 
colae Jitaru), în timp ce una din echi
pele de. la C.O. Orașul 
coardă Matei. Schenn) a 
Strungii" 
V B). In 
traseelor, 
insuficient
zie firească pentru antrenorii lor : in
tensificarea antrenamentelor în vederea 
viitoarelor etape.

în legătură eu aceeași chestiune, tov. 
-M. Bogdan ne-a vorbit despre o practi
că nejustă folosită de unele secții de 
alpinism : pentru a prezenta cit mai 
multe echipe la aceste acțiuni și. deci, 
?entru a acumula un punctaj cît mai 
aure, foarte multe echipe sînt neomo
gene : capul de coardă este un alpi
nist experimentat iar secundul, unul 
începător. Pentru aceștia, traseele e- 
fectuate la 17 iulie au fost prea grele. 
Așa s-a înlîmplat cu unele echipe de

din Peretele
general, față 
mulți alpinișli 
antrenați. De. aci o conclu-

Stalin (cap de 
urcat „Muchea 
Clăii (gradul 
de dificultatea 

s-au arătat

Voința O«

mai 
tra-

dintre cele 
efectuînd un

Alpiniadeietapă a

Roza ITorpedo)
bune alpiniste din țară, lat-o 

seu dificil, in a doua

Alpiniade,

la Dinamo Orașul .Stalin și 
rasul Stalin.

„Un fapl pozitiv al acestei 
a continuat Iov. Mircea Bogdan, a fost
numărul mare de alpinițti tineri, bine 

'pregătiți, prezentați de secțiile de In Ce
luloza Zârnețti, Torpedo, Metalosport 
București etc. In general, in provincie 
există multă preocupare pentru popu
larizarea alpinismului. In schimb, Ca- 
raimanul Bușteni s-u prezentai cu nu
mai 4 oameni ! Au lost și lipsuri nc 
motivate de la această etapă : sportivii

„Cupa Eliberării**  anunță meciuri interesante
rezervate juniorilor s-an înscris ma
joritatea tinerelor elemente talentate 
și evidențiate la ultimele concursuri.

Azi dimineața. între orele 9-13. se 
desfășoară partidele deschise iuniori- 
lor și junioarelor, iar după-amiaza, 
cu începere de la ora 16 și oină la 
21, vor a'"ea loc întreceri pentru se
niori și senioare, Finalele celor pa-

Cu începere de azi. la întrecerile 
v,Cupei Eliberării0 organizată de clu
bul Voința vor lua parte și o serie 
de jucătoare și jucători fruntași. Ast
fel, spectatorii vor avea prileiul să 
urmărească evoluția dublei .campioane 
europene Maria Alexandru, a maestrei 
sportului Geta Pitică, a lui Catrîne! 
Folea, Paul Reach, Otto Bottner. JDin- 
tre celelalte nume cunoscute reținem tiu probe (simp'u jtmiori și junioare, 

simplu șebiort și senioare) se dispu
tă mîine dimineață. Ora începerii a 
fost fixată pentru 10.

Corn petiția are loc în sal-a din str. 
Mendeleev nr. 34.

Elena Râdmcă, Novac, Nazarfe- 
Angeleseu etc. Deci, suficiente 

motive pentru ca meciurile să prezin
te interes. De asemenea, la probele

de la C.F.R. Petroșani, 
Viscoza Lupeni, Energia 
Sibiu, Flamura roșie Si
biu,Mătasea roșie Sibiu, 
Flamura roșie Cisnădie, 
Tractorul Orașul Stalin 
și, în, special, I.T.B. Bucu
rești, unde sînt mulți al
pini ști fruntași (I. Balteș, 
Stan Florin, Mihai Ion, 
Alexe Dumitru). S-a re
marcat absența a nume
roase secții de alpinism 
din regiunea Stalin, adică 
tocmai de acolo unde exis
tă condițiile naturale ne
cesare practicării acestui 
sport. Cred că consiliul 
regional U.C.FJS. Stalin 
și consiliul raional 
U.C.F.S. Sibiu ar trebui 
să se ocupe mai mult de 
activitatea alpină".

In încheiere 
tajul (neoficial) 
de primele șase 
în etapa a doua 
piniadei : 1 .Torpedo 126 
p., 2. Metalosport 114 p., 
3, Metalul 80 p., 4. 
Orașul Stalin 76 p., 
namo Orașul Stalin 
6. Voința Orașul 
60. p.

iată pune
rea liza t 
echipe 

a Al-

c. o 
5. Di- 
60 p„ 
Stalin

m. t.

Astăzi și mâine pe stuidionuS Re|>»il>licîî

Finalele campionatelor republicane de juniori
Peste 400 dintre tinerii atleți ai 

tării își dispută, astăzi și mîine în 
Capitală, titlurile de campioni repu
blicani de juniori pe anul în //curs, 
întrecerile se desfășoară pe stadionul 
Republicii după următorul program: 
SIMBATA, de la ora 10,00: 100 m B 
și F (serii) ; aruncarea ciocanului 
(pe stadionul Progresul). De la ora 
19,00 — în nocturnă — sînt progra
mate restul probelor: 110 mg (serii 
și finala), greutate B, înălțime B, 
disc F, 100 m B (semifinale și finala), 
100 m F (semifinale și finala), 
■100 m B (serii și finală). 400 m F 
(serii și finală), 80 mg F (serii și 
finala), lungime B, înălțime F, suliță 
B, 5 km marș, 1.500 m (serii contra 
timp). 4x100 m B (serii contra timp).

Duminică programul va începe de 
la ora 8,00 : prăjină, 400 mg (serii 
și finală), lungime F, suliță F, 
200 m B și F (serii și finală), 
800 . m B (serii contra timp), 3.000 m 
plat B. triplu salt, greutate F, disc B, 
800 m F (serii con-tra timp). 1-500m 
obstacole, 4x100 m F (serii contra 
timp) și 4x400 m (serii contra timp).

In cadrul concursurilor vor fi folo
site următoarele materiale; la juniori:

SPORTURiNnUTICE

ȘTIRI DIN ȚARA
Concurs de canotaj

TIMISOARA. De curînd s-a desfă
șurat pe Bega un concurs de canotaj 
la care au participat sportivi de la 
CSS Banatul. SSE, Flamura Roșie, 
CER și Voința. Iată cîștigătorii pro
belor: CANOTAJ ACADEMIC, sim
plu fete junioare : Cornelia Jude ; 
4-j-l fete ; Clubul sportiv școlar ; sim
plu băieți : L. Foldvary (CSS) ; du
blu băieți : Ștefan, Bâdănău (CSS). 
Schi f 44-1: 
E. Salomon 
44-1 : CSS.
Schnell (Flamura roșie). Dublu : Fla
mura roșie. Sehif 44-1 ■ CER. Sehif 
24-1 : Flamura roșie. CAIAC • JiMii- 
oare, simplu: Elena Bratu (FI. r.), 
dublu : CSS (Reeberger, Heneșan). 
Juniori, simplu : loan Kleitsch (CSS), 
dublu : CSS. Seniori, simplu : Kniesz

(CSS), dublu: Flamura roșie. CANOE, 
simplu juniori: Stănescu (CSS), du- 

seniori -.
echipe

bkt juniori : CSS, simplu 
Eugen Radoslav (F|. r.). Pe 
cîștigat CSS Banatul.

ED. WEIL. coresp.

a

Stol an,
CSS. Simplu senioare : 
(Flamura roșie) Sehif 
Simplu seniori : W

..^i de navomodele
TG. MUREȘ, 

organizat recent un 
modele, terminat cu 
toare : CATEGORIA 
cu punct fix: 1. G. 
reș). CATEGORIA
RE, 500 ni: 1. G. Siegel (Tg. Mureș). 
CATEGORIA MACHETE VITRINA : 
1. L. Naghi, O. Crișan și R. Schnei
der (Reghin).

greutate — 6 kg, disc —■ 1,5 kg, 
suliță —' 800 gr, ciocan — 6 kg, 
110 mg și 400 mg (înălțimea gardu
rilor) — 0,914 cm ; junioare : greu, 
tate — 4 kg, disc — 1 kg, suliță — 
600 gr.

Calificarea în finalele curselor pe 
culoare se face pe baza rezultatelor 
obținute în serii sau în semifinale și 
nu pe baza locurilor ocupate de atleții 
în cauză. La probele de aruncări și 
sărituri nu vor fi organizate calificări, 
participarea fiind limitată la acei a- 
tlcți care au îndeplinit standardurile 
tixate de F.R.A. pentru aceste cam
pionate.
CUPA VOINȚA PENTRU JUNIORI 

Șl COPII
Clubul sportiv Voința București a 

inițiat organizarea unui interesant 
concurs de atletism pentru juniori și 
copii. La întrecerile din cadrul primei 
etape au participat 180 de atleți și 
atlete din cinci cluburi bucureștene. 
După prima etapă clasamentul com
petiției dotată cu „Cupa Voința**  
are următoarea înfățișare: 1. Voința 
|6| p ; 2. Constructorul 91 p; 3. 
Rapid 67 p; 4. Progresul 39 p ; 5. 
Dinamo 22 p.

. intre cele mai bune rezultate ale 
concursului vom nota : COPII :
BĂIEȚI: 60 m: C. Cepan (V) 8,2 j 
lungime : M. Hortea (V) 4,42 ; greu
tate ; M. Hortea 9,27; FETE: M. 
Matei (R) 8,9; lungime: M. Matei 
3,92 ; greutate ; El. Prodan (V) 7,40 ; 
JUNIORI: BĂIEȚI: 80 m: F. Cojo
carii (P) 10,1; lungime: M. Zaharia 
(R) 5,13; greutate: C. Ghiondea (V) 
10,83; disc : G. Prodan (V) 35,21 ; 
FETE : 80 m: ’C. Pilrop (C) 11.0; 
lungime: St. Nemeti (C) 4,38; înăl
țime : V. SegărceiMtu (V) 1,34 ; greu
tate ; A, Iliescu (C) 9,9f ;
V. Gliergliinoiti (C) 24,65. In cadrul 
concursului s-a desfășurat și o probă 
de 1.000 m pentru juniori. 
Beregwașzi (Dinamo) 
distanța ‘ ‘
record republican de juniori.

disc :

Ștefan 
parcurgînd 

în 2:29.0 a stabilit lhi nou

„Centrul înaintaș a murit în zori !“
reviste,i „TEATRUL” a apărut piesa scriitorului 

argentinian Augustin Cuzzani, intitulată „Centrul înaintaș a murit în zori!” 
In această lucrare, scrisă sub forma unei farse, Augustin Cuzzani de

mască și satirizează moravurile și morala putredă a reprezentanților cla
selor exploatatoare din țara sa, car© se reflectă și în lumea sportivă. Pri
mită cu mare interes de iubitorii sportului și ai teatrului, piesa „Centrul 
înaintaș a murit în zori !“ a fost distinsă pentru calitățile sale cu Premiul 
Național „Argentores” al Societății Autorilor Dramatici din Argentina.

In rîndurile de mai jos publicăm un semnificativ fragment din scena 
„licitației”. în care Aristides Garibaldi, centrul înaintaș al echipei de fotbal 
„Nahuel Athletic Club” este cumpărat ca o marfă de Ennesino Lupus, 
„magnat al finanțelor, al industriei, al comerțului șî al producției**,  un 
cinic colecționar de... făpturi omenești — așa cum îl caracterizează auto
rul — pentru prosperarea firmei.

In nr; 7 (iulie) al
a treia oară! Să vînd comoara asta cu 
cinci sute de mii ? Păcat, da’ n-am ce 
face ! (Pauză)

LUPUS : Șase sute de mii ! (Mur
mure de uimire).

LICITATORUL : Șu«e sute de mii 
de pesos ! Ei, așa mai merge ! Dom
nul oferă șase sute de mii ! Cine dă 
mai mult, vă rog? (Fără să se uite la 
cineva). Șase sute douăzeci de mii! 
Șase sute douăzeci, de mii de pesos !

LUPUS : Un milion șapte sute de 
mii de pesos !

LICITATORUL : Un milion șapte

Pe rîui Mitreș s-a 
concurs de navo- 
rezultatele urmă- 
VEL1ERE, 50 m. 
Beyer (Tg. Mu- 
HIDROGLISOA-

1. PAUȘ, coresp.

sute de. mii de pesos ! Oferă cineva 
mai mult ? (Stupefiat). îndrăzniți, dom
nilor ! Un milion șapte sute do mii! 
Nimeni nu dă mai mult ? Nimeni...? 
Adjudecat la un milion șapte sute de 
mii pesos! (Către Lupus) Vreți să
poftiți mai în față ? (Lupus cu o ți
nută seniorială, urcă pe Scenă. I)intr-o 
parte a scenei, ies în întîmpinarea lui 
președintele clubului și Rodriguez). 
Trebuie să semnați actul de vînzare. 
Aici. (Funcționarul îi întinde o hir- 
tie pe care Lupu.s o semnează fără să 
sc uite la ea). Ei? (Către cei din 
sală) Ai văzul. Don Mario ? Ce ți-am 
spus ? Domnul este președintele aso
ciației vînzătoare. (Președintele întin
de mina lui Lupus, care de-ania o a- 
tinge).

PREȘEDINTELE : Nu vă închipuiți,

CONCURS 1NTERORAȘE 
LA DEVA

Comisia de atletism a regiiwiiî 
Hunedoara a organizat la Deva un 
concurs Ia care au lua! parte atleți 
din Hunedoara, Lupeni, Alba Inlia, 
Orăștie, Deva și Sebeș. Dună cum 
ne au transmis corespondenții, noștri 
Gh. Cloraru și I. Simion, cele mai 
bune rezultate ale concursului au fost 
înregistrate la următoarele probe: 
lungime femei: 1. Knobloch 5,43 m; 
100 m: I Knobloch 12,5; G. Ba- 
labațn (născută în 1914) 12,9 ; pen
tatlon: I Knobloch 3.566 p; bărbați: 
suliță. Gh. Popescu 61.57; greutate: 
Gh. Pon seu |3.Hj

LICITATORUL : Bună seara, dom
nilor. Cu profundă emoție salut pre- 
:ența printre noi a celor mai repre- 
'.enîative figuri din lumea sportului. 
Ibserv că s-au string aici reprezentanți 
i delegați ai celor mai mari cluburi 
le fotbal. Și e ușor de înțeles : In senr» 
ista va fi scos la licitație cel mat ex- 
epțvonal dintre obiectele care ne-uu 
recut vreodată prin mînă. Un adevă- 
at fenomen al artei fotbalistice ! Un 
naestru al golului ! Aplaudat în fiecare, 
luminică de către sute de mii de ad
miratori ! Acum vom proceda la desr 
hvderea licitației în condițiile obiș
nuite : celui mai bun ofertant, cu plata 
n numerar. Atenție, domnilor, îl a- 
eți în (ața dv. pe Aristides Garibaldi, 
entrul înaintaș al echipei „Nahuel 
dub". din divizia întîi (Intră Garibaldi, 
u capul în jos, adus de către un func- 
onar al casei de licitații. Licitatorul 
jee un semn și Garibaldi e cobor it în 

*ală și plimbat prin ea ca un taur la 
xpoziție). Priviți c.u atenție., domnilor! 
Observați ce musculatură ! Ce forță ! 
e dinți sănătoși, ce. păr splendid! O- 
izii ca astea nu se prezintă tie două 
ri! (Pauză. în timp ce așteaptă în 
lareerea lut Garibaldi). Cît dnți pe el. 
omnilor ? (Așteaptă). Trei sute de mii,

trei sute cinci zeci de mii, domnul de 
colo; trei, sute cincizeci de mii, dom
nilor. Cine dă mai mult ? Patru sule 
de mii, aici. Pa-tru-sute ! Cine oferă 
mai mult ? Nimeni ? E un adevărat 
chilipir, domnilor. Chiar o echipă din 
diviziile inferioare are posibilitatea să 
achiziționeze acest fenomen cu prețul 
ăsta de nimic.. Patru sute treizeci de 
mii. Patru sute cincizeci de mii ! (în
trecere între doi ofertanți). Șaizeci de 
mii! Șaptezeci! Optzeci! (Pauză). 
Nu, nu dă nimeni optzeci ? Atunci tot 
șaptezeci rămîne. (Către un ofertant). 
Hai, Don Mario. Inclrăzniți ! Dumnea
voastră aveți nevoie, do un centru îna
intaș. Dacă n-aveați o apărare serioasă, 
ați fi pățit-o duminică! Țineți minte? 
Dnți optzeci ? Nu? Nu uitați că golu
rile. le înscriu înaintașii ! (Triumfător). 
Optzeci de mii. Patru sute optzeci 
de mâi oferă Don Mario ! Cinci- 
sute de mii ! Cinci sute ! Cinci- 
sute de mii, domnilor ! Cinci sute de 
mii. Nimeni nu oferă mai mult ? (Intră 
grăbit Lupus, venind din sală). Cinci 
sute de mii de pesos ! Grăbiți-vă, dom
nilor ! E o adevărată rușine ! Știți cu 
toții că valorează de două ari pe atit. 
Cinci sute de m*i,  rt doua oară ! E un. 
chilipir, domnilor ! Cinci sute de miiy

senor, cu cită durere mă despart de 
un om ca Garibaldi, Felicitările mele! 
O să vedeți ce (^omoară ați achizițio
nat.

LICITATORUL : Prețul plătit de 
domnul reprezintă suma-record pe anul 
ăsta. (Către Lupus). Ați cumpărat o 
comoara.

IAJPUS : (în silă): Nu er» greu de 
presupus că îl cunosc pe jucătorul ăsta. 
Eit nu cumpăr niciodată la întîmplare. 
AU. a lucru puteți, să înțelegeți. Aveam 
nevoie de ce era mai bun și n-am stat 
.să mă uit la preț (Întinde o liîrtie J. 
Poftim cecul. Bună seara (lese).

PREȘEDINTELE : Bună seara. | 
RODRIGUEZ : Se.nor, sonor !
LUPUS: (întorcîndu-sel : Da? Ca 

doriți ?
RODRIGUEZ (cu sfială): Nimic. O 

simply curiozitate. Nu ne-ați spus pină 
acum pentru ce club va juca Garibaldi. 
Fiindcă noi..,

PREȘEDINTELE : Are dreptate o- 
mul. Ce zăpăciți sîntem Intr-adevăr, 
senor. am vrea să știm cărui club i l am 
vîndut pe centrul nostru înaintaș

IAJPUS : (mirat din cale-afară) Club? 
Cum vine asta ? Nu pricep.

LICITATORUL : Păi du. Domnul 
vrea sa știe ce club reprezentați dum
neavoastră. Ba, pot să vă spun chiar că 
noi toți ardem de nerăbdare să aflăm 
unde o $ă joace Garibaldi, de-acum îna
inte.

LUPUS: (ofensat) : Club? Nici un 
club, domnilor. Eu nu gînt re prezentun
tul nici unui club de fotbal. L-am 
cumpărat pentru mine. Am nevoie da 
ei, am dat banii și acum îl iau

PREȘEDINTELE, LICITATORUL, 
RODRIGUEZ : (într-un glas) Cum ?

LUPUS : Nu-mi. explic uimirea dum
neavoastră. domnilor. Am spus că plă
tesc toți banii, așa că e foarte firesc 
să-l ian. (întinde o carte de vizită). 
Mă numesc Ennesino Lupus Aici 
e adresa mea. Vă rog să-l ambalați și 
sd mi ! trimiteți acasă mîine dis-dv di
mineață, (Dă sa iasă) Bună seara, dom
nilor.



Mîîne după-amiază

„Regata Snagov ultima mare verificare preolimpică 
ia caiac-canoe

m rda 9
privite in „ _ ................
înălțimea așteptărilor. In timpul con-

general, nu s-au ridicat la

Mîine, pe lacul Snagov, ultima 
mare verificare preolimpică a caia- 
ci.știlor și canoiștilor...

Cei mai buni sportivi din U.R.S.S., 
R.P. Ungara, R.S, Cehoslovacă și 
R.P. Romînă se vor întrece în cele 
șapte probe ale tradiționalei compe
tiții „Regata Snagov", competiție 
care are menirea nu numai de a servi 
ca bază definitivă de selecție pentru 
alcătuirea echipelor olimpice ale fie
căreia din cele patru țări participan
te, ci și de a constitui un prilej de 
orientare în privința șanselor -de a 
urca pe podiumul ce va fi instalat 
între 26 și 29 august pe malul lacu
lui Albano din apropierea Romei...

Oaspeții noștri au sosit din timp. 
Primii au fost sportivii sovietici, so
siți joi dimineața cu un lot de 12 
concurenți. In cea mai mare parte, 
oaspeții sovietici sînt cîștigătorii pri
melor locuri la recentele campionate 
unionale, eu ocazia cărora s-ait în
registrat o serie de surprize : o pleia
dă de tineri valoroși s-a impus în 
fața „consaeraților" întrecîndii-i pe 
aceștia și cucerind titlurile de cam
pioni unionali. La caiac băieți, vor 
concura Hasanov, Kononenko. Na-ta- 
luha, Leahovski în timp ce la pro
bele feminine vor lua startul cam
pioana mondiala Maria Șubina și 
campioana europeană Antonina Se
redina, care și-au păstrat supremația 
la campionatele unionale. Nume noi 
în canoile sovietice : Himici la sim
plu și Vladimir Silaev—Vladimir Pav- 
licikov, la dublu. Antrenorul lotului 
sovietic, Șutin, apreciază că la ora 
actuală tinerii canoiști care vor con
cura la Snagov sînt mai bine pregă
tiți ca „vîrsțnicii" și speră într-o 
bună comportare — și rezultate! — 
ale acestora.

Joi după-amiază au sosit sportivii 
maghiari. Din prima lor garnitură 
lipsesc Hunits, Dbinotor și Parti ; 
în schimb au venit la caiac campio
nii mondiali Nagy și Kovacs. Cei
lalți concurenți' maghiari sînt : Fejos, 
Czink (care vor concura la ștafetă), 
Halmos și Egri care vor merge în 
probele de caiac simplu, Marton și 
Havanyecz care vor concura în caia
cul de două persoane- La canoe, a-

lături de fostul campion european 
Novak (care va concura la simplu), 
au mai făcut deplasarea „dubliștii" 
Gabriel și Takacs. La probele de ca
iac fete. R.P. Ungară prezintă două 
concurente: Tolnay și Novak. Lotul 
maghiar este condus de antrenorii 
I. Kolozsvari și F. Szabo.

In fine, ieri dimineață au sosit și 
sportivii cehoslovaci, cu lotul anun
țat și pe care l-am publicat în ziarul 
nostru. In cadrul antrenamentului pe

noastră de caiac 4x500 metri 'poate 
ocupa primul loc, dacă va confirma 
timpurile realizate la pistele din ul
tima săptămînă- La fete, caiacislgle 
sovietice sînt favorite, în timp ce ce
lelalte probe de caiac sînt deschise 
oricărui rezultat.

Reamintim că probele încep la ora 
16.00 și se vor desfășura în 
toarea ordine : caiac simplu 
1000 metri,

canoe

urmă- 
eaiac simplu băieți 

caiac simplu fete 500 me- 
simplu 1000 metri, caiac

al U.B.S.S.Echipajul de caiac dublu fete
unui antrenament, ieri după

care l-au făcuit ieri după-amiază pe 
-SnagQV,. sportivii cehoslovaci au im
presionat printr-o’ tehnică avansata.

In „Regata Snagov" țara noastră 
va prezenta cîte doua echipaje ia fie
care proba, alcătuite din loturile a- 
nunțate. Echilibrul de forțe dintre 
concurenți precum și faptul că se 
prezintă la startul probelor și unii 
sportivi tineri, pe care nu i-am în- 
fîlnit pînă acum pe listele de con
curs ale marilor competiții interna
ționale fac ca un pronostic să apară 
hazardat. In orice caz, sportivii ro- 
mîni sîn-t în mod norma] favoriji ai 
probelor de canoe, unde pot repurta 
ambele victorii. De a-semenea, ștafeta

(Subina—Seredina), în 
amiază, pe lacul Snagov 

Foto : B;
băieți .1000 metri, canoe

timpul

Ciobanii 
dublu 10002

metri, caiac dublu fete 500 metri și 
ștafeta caiac 4x500 metri băieți. In
tre starturi este prevăzută o pauză 
de 20 de minute. Ultimul start, deci, 
la ora 18.00.

Cea de a IX-a ediție a Jocurilor
Olimpice s-a desfășurat în Olanda, . , . ....................... r........ .
la Amsterdam. Oficialitățile de stat cursurilor nu au fost doborlte ae.cît 
olandeze n-au privit cu ochi buni or- 2
ganizarea întrecerilor și din acest mo- , m J. Kuck și decatlon — 8.053)29 p- 
tiv au refuzat o bună parte din cre
ditele ce fuseseră cerute pentru ame
najarea diferitelor baze sportive. Se 
Părea, la un moment dat, că organi
zarea Jocurilor e compromisă. Din fe
ricire, elanul popu
lar a compensat re
zerva oficialită
ților șl datorită 
listelor de subscrip
ție publică au pu
tut fi construite bazele sportive necesare 
întrecerilor. Astfel, a fost amenajat un 
stadion, dotat și cu o pistă de ci
clism, și a fost construit un bazin de 
înot, din lemn- Din lipsă de fonduri 
nu s-a mai amenajat satul olimpic.
De aceea, în timpul Jocurilor, compel 
titorii au locuit pe vapoare (italienii 
și americanii), în școli și în... cazărmi.

Cu prilejul acestei ediții a IO. s-a 
aprins pentru prima oară flacăra o- 
limpică. Aprinderea ei s-a făcui în 
Grecia, la Olimpia. în cadrul unei fru
moase festivități. Flacăra â fost pur- 

"tată de. ștafete dea lungul Greciei, 
Iugoslaviei, Austriei, Germaniei și O- 
landei.

La 28 iulie, pe stadionul din Am
sterdam a avut loc festivitatea deschi
derii celei de ă IX-a ediții a Jocuri
lor Olimpice-. La 
(rugbiul, tirul și 
fășurat) au luat 
(dintr.e care 290 
46 de națiuni.

Dintre probele 
scoase cursele de 
chipe, crosul individual, 10 km marș 
și pentatlonul. In schimb au fost 
programate — pentru prima oară — 
cîteva probe feminine, .care au cunoscut 
un frumos succes, datorită in special 
atletelor canadiene și poloneze.

întrecerile masculine de atletism.

2 recorduri mondiale, (greutate —15,87

P. Yrjăla; N. R. punctajul la decatlon 
s-a făcut după tabela aflată in vi
goare la acea dată. El ar fi echiva
lent astăzi cu 6-364 p )-

Cele 22 titluri

Fsle din istoria 
J. O.

diferitele concursuri 
tenisul nu s-au des
parte 3.015 sportivi 
femei), reprezcntînd

atletice au fost
3.000 m, cros pe e-

Sîmbâtâ și duminica

Favoriți o'imp'ci

CSILLA MARARAS

de campioni olimpici 
la atletism au fost 
cucerite de spor
tivi din: S.U.A. 
(8). Finlanda (6), 
Anglia și Canada 
(cite 2), Africa de 

Sud, Japonia, Irlanda, Franța (cîte 
1), la bărbați și: Canada (2), S.U.A., 
Germania și Polonia (cite 1) la femei. 

Dintre rezultatele mai bune, in spe
cial pentru epoca aceea, vom cita: 
7,73 m la lungime (E. Hanuri), 30:18,8 
pe 10.000 m (.Murmi), 14,8 sec pe 
110 mg (Atkinson), 4,20 m la pră
jină (Carr), 66,60 m la suliță (Lund
quist ).

In probele de notație, înotătorii a- 
mericani au dominat și acum destul 
de net. întrecerile. Weismuller a zișli- 
gat titlul la 100 m liber (58,6), iar 
George Kojac pe cel de la 100 m spate 
(1:08,2). Cu acest prilej japonezii au 
cucerit prima lor medalie de aur /'■ 
înot prin. Tsurata (200 m. bras 
2:48,8).

Finala turneului de fotbal a fost 
disputată între două echipe sud-ame- 
ricane: Uruguay și Argentina. Victo
ria a revenit uruguayenilor, care și-au 
menținut astfel titlul cucerit înainte 
cu 4 ani, la Paris. Elbețieiiii la gim
nastică, indienii la hochei pe iarbă, 
francezii, germanii și egiptenii la hal
tere ele- au dominat clar sporturile 
respective.

Și la această ediție a J.O. au luat 
parte cîțiva sportivi din Romînia. Par
ticiparea lor la întrecerile de atletism 
și scrimă a fost mai mult simbolică, 
rezultatele obținute de ei fiind slabe-

Verificări importante ale „olimpicilor66 noștri
în compania unor valoroși rutieri belgieni

Simbătă și duminică (în loc de 
sîmbătă și luni, cum fixase inițial co
misia de organizare) vor avea loc 
două importante concursuri interna
ționale de cidism-iond. la care vor 
lua parte membrii reprezentativei de 
ciclism a Belgiei și cei mai valoroși

Un nou nume in notația mondială. 
Și totuși Cs:lla Mudaras este consi
derată o mare speranță a delegației 
olmni.ee a RP. Ungare, Mo'ivul este 
lesne de înțeles. Csilla Mudaras, în 
virstă numai de 17 ani, a corectat in 
ma: puțin de 3 săptămini de două ori 
recordul european pe 100 m liber- La 
campionatele R-P. Ungare ea a înotat 
1:02,8, iar recent în tntîlnirea cu Marea 
Britanic a îmbunătățit recordul euro
pean cu încă 3 zecimi d-e secundă 
(1:02:5): Progresul realizat de Csilla 
Madaras în numai trei ani este de-a 
dreptul li niilor. La virsta de 13 ani 
a învățat să înoate pentru ta la 14 
ani să obțină rezultate sub 1:10,0 pe 
100 m. Anul trecut, la vlrs/a de 16 
ani, a realizat excelentul rezultat de 
1:05,1. Munca intensă din limoul ier
nii, antrenamentele metodice au aju
tat-o să ajungă in vara acestui an la 
o formă excepțională. Semnificativă 
este declarația cunoscutului specialist 
maghiar Rajki Bela, președintele ligii 
europene de notație- ..Csilla este un 
talent strălucit- Dacă va înota și pe 
ultimii 25 de metri la fel ca pe primii 
75 m, are toate șansele să cîștige fi
nala olimpică. Sper că antrenorul ei. 
Bako, va avea grija s-o îndrumeze și 
s-o pregătească cît mai bine în ve
derea finalei de la Roma"-

ri'^ri din tara noastră. Întrecerile au 
loc sîmbătă (cursa pe echipe contra- 
cronometru, 100 km) și duminică (în
trecere pe circuit).

Joi seară au sosit în Capitală ci
cliștii belgieni. Conducătorul delega
ției d. Charles Smul-ders — membru 
al federației belgiene de ciclism — 
ne-a prezentat pe cei 4 cicliști care 
formează valoroasa reprezentativă a 
Belgiei.

WILLY MONTY — are 20 ani. Face 
parte din clubul Baulet Sport și este 
selecționat (alături de Van der Ber- 
ghen, Claes ș.a ) în echipa olimpică 
a Belgiei- Anul acesta a repurtat 16 
victorii în cursele din Belgia și a 
participat la un concurs în Italia. De
ține performanta de 4:58,0 la urmărire 
individuală, rezultate pe care l-a obți
nut pe velodrom acoperit- Miercuri a 
concurat la Mons și a cîștigat o cursă 
la care au participat și rutieri italieni.

GERARD BOUVRY — are 21 ani. 
Concurează în cadrul clubului Velo 
Club Mons. Anul acesta a repurtat 5 
victorii și a fost selecționat în echipa

Cicliștii belgieni au făcut vineri un ușor antrenament. Fotoreporterul nostru, 
B. Ciobanu i-a surprins in momentul traversării Capitalei, in drum spre șoseaua 
Urziceni, unde se desfășoară astăzi întrecerea pe echipe. De la stingă la dreapta-. 
Lengele, Monty, Leboutle și Bouvry.

BREVIAR OLIMPIC
• Comitetul olimpic internațional a 

acceptat cererile de înscriere ia J.O- 
ale Libanului, Republicii Haiti și 
Vietnamului de Sud. In acest fel nu
mărul țărilor participante la cea de 
a XVII a ediție a J.O- de la Roma 
s-a ridicat la 87-

• Delegația cea mai numeroasă de 
sportivi o are țara organizatoare ■ 
Italia : 290, dintre care 35 femei.

• Halterofilii maghiari au susținut
U'lțința v^jfjicare țu 193 jj,

nală înaintea întrecerilor de la 
Roma. Ei au avut o întîlnire cu echipa 
R.S.S. Letone, de care au fost învinși 
cu 4—3. Un rezultat excepțional l-a 
obținut „serhimijlociul" Veres (R.P.U.) 
cu 410 kg.

® Cunoscutul trăgător polonez 
Adam Smelczynski, cîștigătorul meda
liei de argint la J.O. de la Melbourne 
la talere (190 p-), a cucerit recent 
titlul de campion al R. P. Polone

care va participa la campionatele 
mondiale —• ca titular Za urmărire in
dividuală (5:06 pe velodrom desco
perit).

ROLAND LENGELE — are 21 ani. 
Face parte din clubul V. S. Laekenois. 
Anul acesta s-a clasat pe locul IU în 
„Turul Austriei" (8 etape — 1350 km) 
și a obținut 6 victorii in cursele din 
Belgia. La București concurează pen
tru ultima oară la categoria amatori, 
întrucît peste 15 zile el devine alergă
tor profesionist- A mai concurat și în 
Elveția (la Lucerna) și s-a clasat pe 
locul V.

MARCEL LEBOUTTE — are 22 
ani- Concurează în cadrul clubului 
Pedale Mabourgeois și a realizat anul 
acesta 8 victorii în curse de o etapă.

Acești patru cicliști au fost selec
ționați pentru întrecerile de la Bucu
rești în cadrul unei curse de verificare 
care a avut loc cu o lună' în urmă- 
Monty Willy ne a declarat: „Doresc 
să cîștig cursa de la București deoa
rece mă întîlnesc aici cu cicliști valo
roși. Un succes realizat In Capitala 
do., acum înaintea Jocurilor Olimpice, 
constituie o bună carie de vizită rt

Sîmbătă la ora 8,30 se va da de 1 
km 18 (șoseaua București Urziceni 
startul in cursa contra-cronometru p 
echipe, 100 km. Alergătorii vor pa 
curge de 6 ori distanța dintre born 
18 și borna 34,666. Iată Ordinea c 
start: ora 8,30 — C.C.A. II; ora 8,3 
— Victoria; ora 8,49 -- R.P R. 1 (( 
Moiceanu, Ion Cosma, L. Zanoni, , 
Șelaru); ora 8,45 — R.P.R. II (G 
Calcișcă, Gh- Radulescu, Ion Vasil 
Walter Ziegler; ora 8,50 — C.C.1 
I; ora 8,55 — Belgia.

Duminică după amiază la ora 17,3 
se va desfășura pe traseul din si 
Maior Coravu (1,7 km) o întrec-ve ; 
circuit cu participarea cicliștilor be 
gieni. Cicliștii vor acoperi de 50 c 
acest circuit (în total 85 km). V< 
avea loc sprinturi cu premii, învi 
gător fiind declarat alergătorul -ca 
va trece primul linia de sosire la c 
pătnl celor 50 ture.

Dtipă cum se vede' F.R C. a org 
nizat aceste întreceri după program 
probelor cicliste de la Jocurile Ulii 
pice de la Roma,

olmni.ee


FOTBHL

Barajul pentru categoria B ia sfîrșit mîine
» DINAMO SĂSAR PE LOCUL 2 IN GRUPA I • ACADL.uiA MILITARĂ ÎNVINSA

• RAPID REG. PLOEȘTI Șl CER ROȘIORI, ÎNVINGĂTOARE JOI, IN CURSĂ PENTRU LOCUL 2

Se impun măsuri energice pentru buna pregătire
a reprezentativei masculine

Jocurile de baraj pentru categoria 
B an continuat joi. La Bacău s-an 
disputat partidele penultimei etape 
din cadrul grupei a lll-a. iar la Arad 
meciul suplimentar din grupa I, pen
tru stabilirea ordinei echipelor pe 
jocurile 2 și 3, dintre Dinamo Sășar 
și Voința Oradea. Cele trei partide 
s-au încheiat eu scoruri minime. Din
tre rezultate se cuvine remarcat cel 
al meciului Rapid reg. Ploești — Acade
mia Militară București ; partida s-a 
încheiat cti prima înfrîngere a echi
pei militare în acest turneu. Ipfrîn- 
gerea însă, nu-i afectează poziția din 
clasament. Chiar egalată la puncte, 
Academia Militară nu poate pierde 
primul loc pentru că are un golave
raj superior, pe care nu-1 mai .poate 
egala nici una din echipele care pot 
totaliza cîte 6 puncte.

Ultima etapă din grupa a IlI-a va 
avea loc mîine, la Bacău, după ur
mătorul program :

Rapid reg. Ploești — Chimia Tîr- 
năveni

Marina Constanța — C.F.R. Roșiori
Aceste partide au menirea să de

semneze echipa care va ocupa locul 
doi. La acesta concurează cu șanse 
egale Rapid și C.F.R. Cum aceste 
echipe au cele mai mari posibilități 
de a învinge, rămîne ca să decidă 
golaverajul. In prezent. Rapid are un 
coeficient mai bun.

Iată cîteva amănunte în legătură 
cu meciurile de joi.

GRUPA I
DINAMO SĂȘAR PE LOCUL 11
Arad 22 (prin telefon). — Intîlni- 

rea suplimentară Dinamo Săsar — 
Voința Oradea s-a caracterizat prin 
luptă intensă dusă de la început pînă 
Ia sfîrșit. Dinamovistii s-au dovedit 
mai tehnici, mai omogeni, cu mai 
multă finalitate, cîștigînd pînă la 
urmă cu 1—0 (0—0). Voința a jucat 
cu multă însuflețire, dar n-a avut fi
nalitate. Atacul a combinat mult și 
ineficacerareori a încercat pftarta 
adversă. Prima repriză s-a disputat 
pe un vînt puternic, care a favorizat 
Pe dinamoviști. Aceștia însă, nu an 
știut Să profite de aerst avantaj. Ei 
nu au tras des și de la distantă. E 
drept însă că și anărarea imediată a 
Voinței, și în special portarul Gebner, 
s-au comportat foarte bine în aceas
tă. parte a jocului. După pauză, jocul 
s-a desfășurat pe o ploaie torenția
lă, care a și determinat întreruperea 
meciului în min. 57, pentru aproxima
tiv 15 minute. La reluare, Dinamo a 
avut mai departe inițiativa și a în
scris ' punctul victoriei în min. 68 
prin Gal. în urma unei pase primite 
de la Toma. Arbitrul D. Dinmlescu— 
București a condus satisfăcător.

82.387 lei premiu la
Concursul Pronosport de mîine participă la atribuirea fondului

Cat; a V-a : 2:281 variante a 45 lei'Concursul . PRONOSPORT de du
minică beneficiază de fondul supli
mentar de premii în valoare de 
200.000 lei, dintre care un autoturism 
„Moskvici", acordat concursurilor 
Pronosport din luna iulie. In plus, 
fiecare variantă câștigătoare va primi, 
suplimentar, cîte un bilet . „Expres 
Olimpic".

Interesante întîlniri din barajul 
pentru categoria B — zona de la 
Bacău —, meciuri din campionatul 
R.P. Polone și din „Cupa de Vară" 
a R.P- Ungare alcătuiesc programul 
concursului Pronosport de mîine. 
Pentru o mai completă documentare 
a participanților, iată clasamentul 
campionatului categoriei A al R. P. 
Poldne, așa cum se prezintă înain
tea etapei de duminică :

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 29

1. Legia Varșovia 12 8 3 1 22:11 19
2. Ruc’n Chorzow 12 6 5 1 23:13 17
3. Stal Sosnowiec 12 6 2 4 16:11 14
4. Odra Opole 12 5 3 4 22:14 13
5. Gornik Zabrze 12 5 3 4 22:20 13
6. Polonia Bydgoszc2 12 5 2 5 13:18 12
7 Polonia Bytom 12 4 3 5 17:17 11
8. Wisla Krakovia 12 3 4 5 13:19 10
9. L.K.S. Lodz 12 3 4 5 11:18 10

10. Pogon Szczeczin 12 1 7 4 11:20 9
11. Lechia Gdansk 12 3 2 7 12:15 8
12. Gwardia Varșovia 12 2 4 6 10:16 8

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Pro- 
noexpres nr. 29 din 20 iulie au fost 
stabilite următoarele premii : 
i Cat. I : 3 variante a 44.264 lei fie
care.

Cat. a Il-a: 4 variante a 18.639 
lei fiecare.

Cat a IlI-a: 126 variante a 637 
lei fiecare.

Cat. a IV-a: 495 variante a 208 
lei fiecare.

DJNAMO : ERDELY — Pop, BOR- 
BELY. Rakosi — SZAKACS, Dull — 
Negrăit, Corneanu, Toma, GAL, SAS.

VOINȚA: GEBNER — Nisipeanu, 
IAGOB, Okbarski — Krempanski, Pe- 
tyar — Mateuță, HADI, Pop, Nemeth, 
DUMITRU.

ȘT. IACOB, corespondent
In urma acestei victorii, Dinamo 

a ocupat locul doi în clasamentul 
grupei.

GRUPA a lll-a
RAPID REG. PLOEȘTI Șl C.F.R.

ROȘIORI IN LUPTA PENTRU 
LOCUL DOI

Bacău 22 (prin telefon). — Aștep
tate cu mult interes, jocurile de joi 
au decepționat pe spectatori. Atît în 
prim-ul meci (C.F.R. Roșiori — Chi
mia Tîrnăveni), cît și în al doilea 
(Rapid reg. Ploești — Academia Mi
litară București), echipele — mai ales 
cea militară — au jucat sub nivelul 
[posibilităților arătate în partidele pre
cedente.

Rapid — Academia Militară
1—0 (1—0)

După primirea golului, marcat tn 
min. 4 de Fieroiu dintr-o lovitură de 
la 11 m (acordată, după părerea 
noastră cu ușurință de arbitrul E. 
Lazăr-Iași, care în general a condus 
slab). Academia Militară n-a mai ac
ționat cu vigoarea și claritatea din 
meciurile anterioare. Nici Rapid nu 
s-a ridicat la nivelul nosibilităților 
dovedite în celelalte partide. Invin-

Doi dintre cei mai buni jucători ai turneului de baraj din București : Di- 
minescu (la mijloc), stoperul echipei Penicilina lași și Coteț (în dreapta), 
interul stingă al echipei C.S.M, Brăila în luptă pentru balon. Fază din par
tida C.S.M. Brăila-Penicilina lași (4— 1), meci-cheie in grupa a IV-a a 

barajului
Foto : T. Roibu

PRONOEXPRES

Marți 25 iulie — închiderea vînzarii pe țară a biletelor 
„EXPKES OLIMPIC* *

tiecare.
Cat. a Vl-a: 7.533 variante a 19 

lei plus cîte un bilet Expres Olimpic.
Cele trei premii de categoria I au 

fost obținute de următorii pârtiei, 
panți: Constantin Spuză, comuna 
Anăjel,. raionul Vînju Mare, regiunea 
Oraiova, Eugen Schipeh, str. P. Ada- 
maclte nr. 14, Timișoara și Teodor 
Tropatei, Intrarea Armașului nr. 7, 
București.

Dintre aceștia fără îndoială că 
succesul cel mai răsunător Ina obți
nut timișoreanul Eugen Schipeh, care 
jucînd cinci variante simple a obți
nut tot atîtea premii în valoare to
tală de 82.387 lei. Pe buletinul său 
de 5 variante au fost omologate un 
premiu de categoria I, 2 premii de 
categoria a H-a, un premiu de ca
tegoria a IlI-a și un premiu de cate
goria a IV-a.

• Marți se închide vînzarea bilete
lor Expres Olimpic, Cumpărând cît 
mai multe bilete Expres Olimpic a- 
veți șanse mărite de a obține unul 
din numeroasele premii care se acor
dă posesorilor biletelor Expres Olim
pic.

• Concursul Pronoexpres de 
miercurea viitoare va fi un nou pri
lej de obținere a unor premii supli
mentare de către participanții care 
posetlă și bilete Expres Olimpic. In
tr-adevăr și la concursul Pronoexpres 
de miercuri ca și la ultimele con
cursuri Pronoexpres participanții care 
posedă bilete Expres Olimpic vor

gătorii au luptat mai mult și s-au or
ganizat mai bine. Ei s-au aparat su- 
pra numeric, uneori cu 7 jucători, și 
au acționat prin contraatacuri destul 
de periculoase.

RAPID : Mușat — I. Iordan, Po- 
dereanu, A. lorJan — Fieroiu, P. 
Radu — Păun, Bageac, Dumitrescu, 
Ghiță, I. Radu.

ACADEMIA MILITARĂ: Opanschi 
— Ghițulescu, Hie Stelian. Dumitres
cu — Grigorc. Chimina — Pirvulet, 
Mateescu, Matei. Iordache. Aii
C.F.R. Roșiori — Chimia Tirnăveni 

2—1 (1—0)
Ceferiștii au dovedit mai multă 

eficacitate, spre deosebire de jucă
torii Chimiei, care au fost buni în 
cîrap, dar n-au avut eficacitate. Au 
marcat: Capatos (min. 1) și Tăbîr- 
că (min. 68) pentru C.F.R. și Sza- 
kacs (min. 52) pentru Chimia.

C.F.R.: Raicu .— Olteanu, Fiță, 
Pintică — Oprea. Giiță — Tăbîrcă, 
Bursumac, Capatos. Sardu, Nedelcuță.

CJIIMIA: Gumeș — Zânei. Frunze- 
scii, Szabo—Șzakacs, Novac—Petru, 
Oniga, Dembrovski. Sașca, Sima.

ILIE IANCU, coresp. reg.

CLASAMENTUL
1. Acad. Militară 4 3 0 1 15: 3 6
2. Rapid 3 2 0 1 8: 4 4
3. C.F.R. 3 2 0 1 6: 5 4
4. Chimia 3 10 2 6:11 2
5. Marina 3 0 0 3 5:17 0

suplimentar de 200.000 lei
primi premii în valoare de 100.000 
lei.

• Marile avantaje pentru posesorii 
biletelor Expres Olimpic nu se o- 
pre.se însă după tragerea de la 7 au
gust. Biletele necîștigătoare Expres 
Olimpic, ai căror posesori participă 
și la concursurile Pronosport din 14, 
21 și 28 august participă la o tra
gere suplimentară cu un FOND DE 
PREMII IN BANI IN VALOARE 
TOTALA DE 250.000 LEI
LISTA POSESORILOR DE BILETE 
EXPRES OLIMPIC CARE AU C1S- 
TIGAT PREMII IN OBIECTE LA 

CONCURSUL PRONOEXPRES 
DIN 20 IULIE

Una motocicletă „Simson" : V. Roș
ea, str. Păcurari nr. 22, Iași.

Un scuter „Manet" : M. Radu, str. 
Stalin nr. 9, Tg. Mureș, A. Oprea, str. 
Caragiale nr. 16, Orașul Stalin.

Una motoretă „Jawa" : I. Moțu str. 
Republicii nr. 18. Cluj, A. Moraru, str. 
Elena Pavel. Bloc, Constanța, E. M. 
Parasca, str. Griviței nr. 4, Roman.

Un aragaz cu trei focuri și butelie: 
T. Nițescu, șos. Nic. Titulescu nr. 149, 
București, A. Crăciun, comuna Bre- 
benl raionul Slatina, reg. Pitești. I. 
Bojinescu, str D. Onciul nr. 29, Bucu
rești, Z. Căpățînă, Fetești, reg. Con
stanța, I. Vacki, comuna Zimand, str. 
Bisericii nr. 45, raion Arad.

Un aparat de radio „Concert" : Gh. 
Nicodim. comuna Zimbru-Fâurei, reg. 
București, M. Corenschi str. Rahovei 
nr. 243, București. Gh. Năstase, str. Si- 
minoc nr. 19, București, M. Drăgulă- 
nescu, str. Doamna Ghica nr. 136, 
București, A. Botaș, str. Rotariu nr. 6, 
Timișoara, V. Vaida, str. Crișan nr. 
28, Dumbrăvehi-Sighișoara, E. Casalino, 
comuna Lunca-Cilnicului, raionul Co- 
diea, regiunea Staiin, A. Wertberger, 
str. Dîmbovița nr 29, Ploești, I. Cor
neanu, str. Avram Iancu nr. 9, Caran-

Infrîngerea cu 3—0, suferită de 
echipa noastră masculină de volei în 
fața reprezentativei R.S. Cehoslovace 
este cea mai severă pe care a suferit-o 
în ultimii ani voleiul nostru. Pentru 
cei care nu au asistat la turneul de 
la Constanța, acest 0—3 a fast de ne
înțeles. In schimb, cei care trei seri 
la rînd au luat loc în potcoava sta
dionului „1 Mai", dornici să-și încu
rajeze echipa favorită, au întrevăzut 
această severă înfrîngere încă de la 
primul meci, cel ou echipa de tineret 
a țării noastre. A urmat jocul cu R.P. 
Ungară, cîștigat cu foarte mare greu
tate și numai datorită greșelilor fă
cute de voleibaliștii oaspeți în finalul 
meciului. Ultima seară ne-a arătat, 
de o parte a fileu lui, o echipă ceho
slovacă în excelentă condiție de joc, 
iar de cealaltă parte o formație ce 
părea vlăguită, căreia nu-i reușea nici 
o combinație : prima noastră reprezen
tativă 1 Voleibaliștii noștri, care de 
atîtea ori au făcut să răsune de 
aplauze sala I loreasca, prin jocul lor 
spectaculos și de înaltă clasă, ne-au 
decepționat complet. Și aceasta cu 
3 luni înaintea campionatului mon
dial.

„Aveam ca obiectiv câștigarea 
turneului**!

... Așa ne-a spus, la Constanța, antre
norul N. Sotir. Previziunile sale nu s-au 
realizat însă, datorită unor deficiențe 
despre care am vorbit și în ziarul de 
joi. Pe lîngă imprecizia paselor, in
existența atacului și a blocajului, slă
biciunea apărării din linia a doua și 
lipsa de mobilitate în teren, echipa 
noastră reprezentativă n-a. fost bine 
pregătită nici din punct de vedere 
fizic.

Această slabă comportare se dato- 
rește — după părerea noastră — pre
gătirii făcute înainte de turneu. Nu se 
poate spune că nu s-a lucrat. Dim
potrivă : dimineața avea loc un pro
gram de înviorare destul de consis
tent, urmau apoi 90 minute de antre
nament individualizat, iar după-a- 
miază din nou două ore de antrena
ment. Oare nu a fast prea mult ? 
După părerea noastră — da. Și acest 
lucru a contribuit la oboseala jucă
torilor.

sebeș, J. Vutci, comuna Foeni-Clacova, 
reg. Timișoara.

Un răeitor : Gh. Constantin, str. Mă- 
rășești nr. 6, Cimpina, A. Bărbulescu, 
str. Florari nr. 40. Ploești, A. Deroe- 
trescu, Aleea Grand nr. 41. București, 
D. Zamfir, str. Kirov nr. 146, Ploești, 
P. Firescu str. Pavlov nr. 1, Craiova.

Una bicicletă „Carpați" : I. Orșa, str. 
Hășdății nr. 41 Gherla-Cluj, M. Mar- 
dari, str. Petofll, București, K. Szabo, 
str. Eminescu 1. Oradea, R. Perșoiu, 
comuna Bod. reg. Stalin, Gh. Iliescu, 
str. ștefan cel Mare nr. 27. Slobozia 
Veche, A. Aurel, str. Gh. Doja nr. 135, 
Arad, Gh, Dăncilă, șos. N. Titulescu 
117, București, N. Neamțu, comuna 
Brezoi, reg. Pitești, V. Tucbiac, str. 
Fîntînelor 14 Iași, V. Garbe, str. Doja 
9, Oradea.

Un picup „Supraphon" : I. Blrșcea- 
nu, str. Confederației 21, Alexandria 
L. Kovacs, str. Ady Endre 6, Satu 
Mare, M. Mățău, comuna Ponlmbacul 
de Jos nr. 319. raion Sibiu, I. Adam, 
str. Stalin 33. V. Dornei. C. Băltdanu, 
str. T. Vladimirescu nr. 7, Tg. Frumos, 
reg. Iași, A. Itu, str. Petoffi 4, Sibiu, 
I. Constantinescu, str. P. Banița, Cra
iova, I. Dobrescu. Str. St. Ghiorghiu 
nr. 23, Făgăraș, F. Novlinger, comuna 
Oțelul Roșu, reg. Timișoara, P. Christ, 
str. Karl Marx nr. 35, Steierdorf-Anina, 
reg. Timișoara.

Una trusă stilou șl creion mecanic : 
N. Mihai, str. Republicii nr. 19 Bocșa 
Romînă, reg. Timișoara, Ana Corcodel, 
str. Jdanov nr 6, Ploești. Gh. Iliescu, 
str. Bratocea 27. Ploești, V. Apăvă- 
loaie, str. r.azăr Grumberg nr. 19, Or. 
Stalin, I. Binder, Parcul Muncitor 16. 
Oradea, V. Panait, str. Kogălniceanu 
32, Iași, H. Haglmă, comuna Ceraica, 
reg. București, M. Pop, str. Buzoianu 
51, Or. Stalin, Aurel Silaghl, str. Pleții 
comuna Negrești, reg. B. Mare, A. 
Lentzer, cal. Dudeștl », București.

Cite un creion mecanic din import: 
C. Geambașu, Poiana Cimpina, C. Toa- 
der, str. Măcin 43, Babadag Constanța, 
FI. Ionescu, str Severinului 76 Craio
va, I. Flltrer, Centrul Viilor S, 'Sibiu, 
Gh. Adămeș, str. Călugărenl nr. 65, 
Deva, V. Stolan, str. Cremenea nr. 9, 
București, I. losifescu, str. Negru Vodă 
nr. 116, C. Argeș, I, Creeri, str. Pușkin 
286, Bocșa Romînă, D. Iliescu, str. C. 
Arion 2, București, P. GavrUă, str. A. 
Iancu 9, Sibiu

Rubrică redactată de L S. Loto-Pro- 
nosport.

O lipsă foarte serioasă în această 
privință a avut-o Biroul federației : a 
lăsat toată munca de supraveghere a 
antrenamentelor echipei reprezentative 
numai pe seama antrenorului federal, 
care, în acel timp fiind angrenat în cu 
toiul alte munci, nu a putut asista 
decît la cîteva antrenamente și doar 
la două jocuri de verificare. In. aceste 
condiții, cum puteau fi sesizate lipsu
rile în pregătire și date cele mai bune 
soluții pentru îndreptarea acestora ?

„Jucătorul-vale!**

această expresie, deosebii de plastică 
și din păcate reală, nu ne aparține. Am 
auzit-o de la antrenorul Gh. Constan
tinescu și ea exprimă cum nu se poate 
mai bine o situație care nu trebuie 
să mai dăinuie în echipa noastră 
masculină reprezentativă. „Jucătorul- 
valet" aleargă pe teren dintr-o parte 
in alia ca să scoată 'mingile In apă
rare și să le servească apoi cu o pre
cizie neapărat... milimetrică trăgători
lor principali (Roman, Rusescu. Der- 
zei etc.) care, după această „teorie", 
făurită — desigur — de ei Înșiși. nu 
au altă sarcină in echipă decît aceea 
de a expedia cu putere balonul în 
celălalt teren! Cu alte cuvinte, „voi 
munciți pentru noi". Poate că de a- 
ceea ani văzut de atîtea ori cum min
gea cădea lîngă Roman, aflat în linia 
a doua, fără ca acesta să încerce 
măcar salvarea ei, sau luind uneori 
o figură foarte dezamăgită, ca și cum 
ar fi zis: „Ce să-i fac? M-a păcă
lii !“. Nu au fost puține astfel de si
tuații — care dovedesc o mentalitate 
profund dăunătoare — în turneul de 
la Constanța.

Antrenorii echipei reprezentative 
masculine au datoria să lupte pentru 
înlăturarea acestei „teorii" cu totul 
necorespunzătoare: cei 6 jucători al
cătuiesc o singură echipă și toii tre
buie să lupte cu toate forțele lor, cu 
toată dîrzenia, pentru fiecare minge. 
Forța și munca unită a întregii echipe 
hotărăște soarta unui meci sau altul. 
Și nu 1—2 jucători.

Jucăm încă un volei șablon
ii

Voleiul nostru masculin — de alt
fel și cel feminin — dovedește în ul
timul timp o tendință spre jocul șa
blon. Am mai arătat și în alte rîn- 
duri că sînt o raritate mingile expe
diate din a doua lovitură, acțiunile 
înșelătoare, combinațiile subtile, adică 
tocmai ceea ce caracterizează voleiul 
modern, tocmai ceea ce ne-ău demons
trat la București Ț.S.K.A. Moscova, 
campioana Uniunii Sovietice, iar la 
Constanța tînăra echipă a R..S. Cdw>- 
slovace și voleibaliștii unguri. Cînd 
mingea era în terenul nostru, adver
sarul știa dinainte că nu trebuie să 
blocheze decît pe cel care va atinge 
a treia oară mingea. Avea astfel timp 
să se organizeze în apărare, pentru 
ca apoi să poată ataca cu toată vi
goarea.

In general, echipa noastră mascu
lină, ca de altfel și cele de club, joa
că un volei învechit, într-un ritm lent 
Și cît de frumos este voleiul jucat în
tr-un tempo rapid ! Și, mai ales, cît 
este de ^ficace I Ne-au dovedit acest 
lucru și. voleibaliștii cehoslovaci și cei 
unguri, tot la Constanța.

★
Plină la turneul de la Budapesta, 

ultima mare verificare înaintea cam
pionatului mondial, nu mai este mult. 
Socotim însă că timpul este suficient 
pentru a corecta măcar o parte din 
greșelile făcute în pregătire, pentru 
luarea ' unor măsuri eficiente. Și în 
primul rînd, pentru ducerea unei sus
ținute munci de educație în rândul ju
cătorilor. Concluziile trase în mod 
just în urma turneului de la Constanța 
trebuie să stea la baza unei munci 
metodice susținute pentru îmbunătă
țirea pregătirii și concepției de joc a 
reprezentativei noastre.

MIRCEA TUDORAN



Cauzele unui insucces..,
Concluzii pe marginea comportării 

echipelor noastre la „Cupa Europei" ale campionatelor republicane de

Mîine, în campionatul de polo

Participarea celor două reprezen
tative ale tării la ultima ediție a 
„Cunai Europei" a avut darul să 
ilustreze efectele muncii de instruire 
cu popicarii noștri, dusă între ulti
mul campionat mondial desfășurat a- 
nul trecut la Bautzen (R.D.G.) și re
centele întreceri găzduite de arena 
Gromnika din Zagreb- După cum se 
știe, rezultatele obținute de echipele 
noastre de Ia Zagreb au dezamăgit 
miile de iubitori ai sportului de po
pice; am ocupat locul V la băieți și 
penultimul loc la fete, dintr-un total 
de 7 națiuni participante la cele două 
concursuri, ca urmare a unei slabe 
comportări a celor mai multi dintre 
componenții echipelor naționale.

Expi;cația insuccesului? De la bun 
început trebuie să spunem că este 
vorba de lucruri mai vechi, pe care 
ziarul nostru le-a semnalat în cîteva 
rînduri. în analiza făcută pe margi
nea comportării popicarilor noștri la 
campionatele mondiale din anul 1959 
se spunea. „Considerăm că o sene de 
lipsim ca alegerea punctului de ple
care, jocul la „canal", insuficienta o" 
rientare in rezolvarea diferitelor pozi
ții la „izolate" etc- sini urmarea fi
rească a unei învechite concepții de 
antrenament. Nu exagerăm dacă afir
măm că in alcătuirea programului de 
pregătire, selecționabilii noștri au fost 
călăuziți de faptul că numai prun
cind mii șl mii de bile vor rezolva 
multiplele probleme de ordin tehnic 
și-și, vor asigura o condiție fizică co
respunzătoare".

Iată ca din nou sîntern obligati 6ă 
readucem în discuție această problemă 
șt anume antrenamentul empiric pe 
care îl fac în momentul de fată majo
ritatea popicarilor noștri și care frî4 
nează pur și simplu dezvoltarea spor
tului de popice, mult îndrăgit la noi 
și cu o largă bază de masă (peste 
35,000 de sportive și sportivi). Cau
zele sînt multiple. In primul rînd nu 
există o bază științifică în procesul 
de instruire. Antrenorii sînt tributari 
unei concepții învechite de pregătire- 
Ei nu au făcut nimic pentru a ține 
pasul cu metodele noi. cu mijloacele 
științifice aplicate de antrenorii din 
R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă, 
R P. Ungară și alte țări. Dovada: 
pentru campionatele mondiale din 
1957 (prima competiție de mare am
ploare la care a participat tara noa
stră), pentru „Cupa Europei" din 
1958, pentru toate confruntările in
ternaționale de piuă acum, în progra
mele de antrenament ale loturilor re
publicane nu s-a tinut seama de ca
pitolul pregătirii fizice (?!?)■ Or, este 
bine știut că pregătirea fizică con
stituie factorul de bază pe care se 
clădește pregătirea tehnică și tactică 
a oricărui sportiv.

Acest fel greșit de lucru s-a reflec
tat în comportarea popicarilor și în 
primul rînd în modul acestora de a 
gîndi, de a-și aprecia rezultatele. Nu 
de puține ori popicarii au explicat în 
felul următor comportarea lor nesatis- 
ifăcătoare „Azi nu mi-a mers jocul". 
O asemenea „explicație" nu poate sta 
fn picioare. Nu aceasfa este cauza com
portării cu totul inegale a unor spor
tivi ca Ion Micoroiu, care — după 
ce a înregistrat 939 p.d. — peste cî
teva zile, la „Cupa Europei", a do- 
borît doar 818 popice! Sau ca Mana 
Nadaș. care a corectat recordul R.P.R- 
în ultimul concurs de verificare cu 
performanța de 449 p d., iar la Za
greb a realizat doar 358 p.d.!... Și ase- 
Bienea exemple se mai pot da. Ele 
iBÎnt foarte frecvente pe arenele din 
tară. unde marea majoritatea popi' 
carilor noștri fruntași dovedesc in
constantă de la un concurs la altul. 
Este adevărat că pot interveni dife
rențe în performanțele unui sportiv, 
unele fluctuații de formă. Dar atunci 
cînd aceste fluctuații marchează scă
deri mari explicația trebuie căutată 
în lipsa unui antrenament metodic 
și multilateral, care să asigure popi
carilor o pregătire completă. Fără un 
astfel de antrenament nu se poate 
progresa-

O altă cauză a insuccesului de la 
Zagreb o constituie atitudinea străină 
mentalității sportivului de tip nou 
manifestată de o bună parte din mem
brii celor două loturi republicane- 
Margareta Szemany, Maria Nadaș. E- 
rica Arion, Ilona Nemeth, Victor Ivan, 
Ion Micoroiu, Gh. Reștemeariu și al

ții, considerîndu-se „senatori de 
drept", nu s-au mai pregătit continuu, 
în mod conștient, cum îi stă bine unui 
sportiv fruntaș, ci doar în preajma 
concursurilor. La ultimul concurs de 
verificare, popicarii mai sus amintiți 
(cu excepția lui Victor Ivan, care s-a 
comportat slab) au făcut eforturi 
considerabile numai pentru a obține se
lecționarea în echipa reprezentativă 
Urmarea? Neavînd o pregătire de 
bază, la Zagreb ei s-au resimțit, cum 
era și normal, de pe urma efortului 
depus și au obținut rezultate slabe- 
Lipsiți de simț autocritic și de spirit 
de răspundere, sportivii noștri au 
găsit repede explicația și, în aceiași 
timp, scuza; duritatea arenei!. ..Ceea 
ce este complet neîntemeiat, pentru că 
nu mai este o noutate pentru nimeni 
faptul că factorii externi obiectivi 
(duritatea pistei, înclinarea ei etc.) 
pot fi învinși, atunci cînd un spor
tiv este bine pregătit din toate punc
tele de vedere. Acest lucru l-au do
vedit cu prisosință ia Zagreb Elena 
Predeanu (404 pd.), Ecaterina Vent- 
zel (387 p.d.). Petre Purje (886 p.d), 
care au avut aceleași condiții de pre
gătire și program de activitate ca 
și restul lotului, dar care, au mun
cit serios, cu conștiinciozitate și per
severență la antrenamente și pînă a- 
tunci, |>etrecîndu-și multe din orele 
lor libere pe arena de joc.

Ce a făcut colegiu! central de an
trenori (în fruntea căruia se află 
maestrul sportului Alexandru Andrei) 
în răstimpul dintre campionatele mon
diale și „Cupa Europei"? Nimic mai 
mult decît un program de antrena
ment individual pentru membrii ce
lor două loturi republicane a cărui 
îndeplinire întocmai nu a fost urmă
rită. Antrenorul Alexandru Andrei, 
responsabilul colectivului de specia
liști care s-a ocupat de selecționarea 
celor două echipe naționale, s-a do
vedit a fi lipsit de exigență și auto
ritate față de jucători și jucătoare. 
Unii dintre ei, ca Ion Micoroiu, Vic
tor Ivan, Maria Nadaș, Margareta 
Szemany, Ilona Nemeth. Erica Arion, 
dovedind vedetism și îngîmfare nu 
au ținut cont de indicațiile date, iar 
antrenorul Alexandru Andrei le răs
pundea de fiecare dată: „Faceți cum 
vre(i voi", vădin-d o condamnabilă to
leranță- In sinul colectivului de an
trenori nu a existat unitate de pă
reri în problemele de selecție și in
struire. Și, ceea ce-i mai grav, toate 
acestea s-au petrecut sub privirile 
îngăduitoare ale secretarului general 
al F.R.P. tov. Ladislau Szocs, care 
nu a intervenit cu curaj la timpul cu
venit.

Desigur că la această comportare 
cu totul nesatisfăcătoare a echipelor 
reprezentative a contribuit și faptul 
că forul de specialitate nu s-a ocupat 
suficient de calificarea și mărirea nu
mărului dc antrenori, că formula de 
desfășurare a campionatului este de
fectuoasă (de-a lungul unui campio
nat un popicar concurează de 3 sau 
de 4 ori la probele clasice). In plus, 
federația nu a sfătuit cu convingere 
asociațiile și cluburile ca acestea 
să-și Creeze condiții corespunzătoare 
de pregătire, cit mai apropiate de 
cele ale unui concurs international 
Primim adesea vești că se construiesc 
noi aren-e cu două piste în diferite 
orașe ale țării. E un lucru bun. Dar 
este necesară și o arenă cu 4 sau 6 
piste, asemănătoare cu cale din străi
nătate. O astfel de arenă poate fi 
amenajată prin mijloace locale, prin 
efortul comun al mai multor asociații 
sau cluburi sportive din cele mai im
portante centre ale țării.

In concluzie trebuie să spunem că 
avem jucători și jucătoare cu talent, 
numeroase elemente tinere dornice de 
afirmare, care supuse unei atente 
pregătiri pot reprezenta cu cinste cu
lorile țării. Trebuie însă mai multă 
inițiativă, mai mult curaj în aborda
rea metodelor noi de antrenament, 
mai mult spirit de răspundere în în
deplinirea sarcinilor. Biroul federal și 
colegiul central de antrenori au da
toria să analizeze temeinic și cu mult 
simț critic și autocritic situația din 
sportul popicelor și — mai ales — 
sa ia măsurile necesare pentru a asi
gura un progres rea! și continuu-

TRAIAn ioanițesgu

O etapă întreagă (a VI-a) progra
mată pentru mîine la București. în 
campionatul republican de polo pe 
apă ; o etapă cu 3 jocuri. care pro
miteau mult, dacă nu interveneau pe 
parcurs abaterile de la disciplina 
sportivilor petrecute duminica trecută. 
Sancțiunile hotărîte de Biroul federal 
au descompletat însă formațiile C.C.A. 
și C. S. Tg. Mureș (vedeți unde duce 
lipsa de disciplină I) care se prezintă, 
mîine, cu șanse minime în partidele 
pe care le vor susține cu C. S. Ora
dea și, respectiv, Progresul București. 
Astfel, doar primul meci din nrogram. 
Știința București — Voința București 
se anunță mai disputat. Cele două 
formații bucureștene vor lupta mult 
pentru o victorie, care să le înde
părteze de ’zona inferioară a clasa
mentului. Iată programul jocurilor :

Biroul federal a sancționat abaterile 
la jocul C. C. fi — C. S. Tg. Mureș

în ședința sa din 19 iulie a.c. Biroul 
federal a analizat modul în care s-a 
desfășurat jocul de polo C.C.A. — C.S. 
Tg. Mureș și a luat o seric de mă
suri menite să preintimpine pe viitor 
abaterile de la disciplina sportivă.

lată sancțiunile hotărîte de Biroul 
federal : pentru faptul de a fi permis 
jocul periculos și loviturile intenționa
te, se sancționează arbitrul Constantin 
Vasiliu cu avertisment și suspendarea 
pe trei etape; se sancționează cu a- 
vertisment echipa clubului C.C.A. 
pentru o serie de lipsuri organizatorice 
in ceea ce privește îndatoririle forma
ției gazdă ; se sancționează cu aver
tisment secțiile de natație ale cluburi
lor C.C.A. și C.S. Tg. Mureș pentru 
slaba muncă educativă dusă în riridul 
sportivilor ; se dă un ultim avertis
ment antrenorului Andrei Kiss (C.S. 
Tg. Mureș) pentru atitudinea uecores- 
punzătoare manifestată atît în timpul 
jocului, cit și după terminarea lui; se j 
sancționează cu suspendarea pe cinci | 
etape jucătorul Ladislau Csiszer (C.S. 
Tg. Mureș), pe cite trei etape jucă- 1 
torii Constantin Marinescu (C.C.A.) și 
Ernest Gsiszer (C.S. Tg. Mureș), pe 
două etape jucătorul Petre Nașca (C.S 
lg. Mureș l și pe o etapă jucătorul 
Ștefan lonescu (C.C.A.).

★
Ieri ne-a sosit la redacție, răspunsul 

clubului sportiv C.C.A. :
Referitor la articolul „Sportivi și 

„sportivi" din ziarul Sportul popular, 
de marți, 19 iulie 1960. vă aducem la 
cunoștință următoarele :

La meciul de polo C.C.A. — C.S. 
Tg. Mureș, disputat la ștrandul Tine
relului in ziua de 17.VII.1960, a par
ticipat și un delegat din partea clu
bului C.C.A., cure ne-a informat ■ asu
pra felului in care s-a desfășurat 
această intllriire, cit și cauzele care 
au determinat ieșirile nesportive ale 
unor jucători.

In prezența conducerii clubului s-a 
analizat felul in care jucătorii echipei 
C.C.A. au răspuns ta actele de indis
ciplină ale celor din Tg- Mureș: ei au 
fost aspru criticați și li s-a atras a- 
tenția că se vor lua măsuri aspre in 
cazul in care se vor mai repeta aba
terile dc la disciplina sportivă.

Unde mergem
IN CAPITALA

Azi
CICLISM. — Șoseaua București—Urzi- 

ceni (km 18), ora 8,30 : start in con
cursul internaționali contra-cronome^ 

tru.
NATAȚIE. - Ștrandul Tineretului, de 

la ora 18 : întreceri în cadrul fazei 
orășenești a campionatului republican 
de juniori ia înot.

ATLETISM. — Stadionul Republicii, 
de la orele 10 și 19 ; finalele campio- 
natelor republicane de juniori.

TENIS DE MASA — Sala din str. 
Mendeleev nr. 34, de la orele 9 și 16 : 
întreceri în cadrul „Cupei Eliberării".

Mi i>ne
SPORTURI NAUTICE. - Lacul Sna- 

gov, de la ora 16 : „Regata Snagov“ la 
caiac-canoe.

TENIS DE MASA. - Sala din str. 
Mendeleev nr. 34, de la ora 10 : fina
lele ..Cupei Eliberării".

ATLETISM. — Stadionul Republicii, 
de la ora 8: finalele campionatelor re
publicane de juniori.

NATAȚIE. - Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 : întreceri în cadrul fazei 
orășenești a campionatului republican 
de juniori: de la ora 11,30 : jocuri în 
cadrul campionatului republican de 
polo, după următorul program : Știința 
București-Voința București; Progresul 
București—CS. Tg. Mures ; C.C.A.—
C.S. Oradea.

CICLISM. — Str. Maior Coravu de la 
ora 17,30; concurs internațional pe 
circuit.

Ștrandul Tineretului. de la ora 
11,30: Știința București — Voința 
București ; Progresul București —
O. S. Tg. Mureș și C.C.A. — O. S. 
Oradea.

Miercuri după-amiază Ia ștrandul 
Tineretului s-a disputat meciul din 
cadrul turneului de calificare, care a 
opus formațiile bucureștene Rapid și 
Școala Sportivă de Elevi. Victoria a 
revenit jucătorilor feroviari cu scorul 
de 3-2.

★
Zilele trecute s--a deschis la Citii, 

din inițiativa federației de specialita
te, o tabără de pregătire, care re
unește o serie de tineri școlari. înotă
tori și jucători de po'o cu reale per
spective. Antrenamentele — suprave- 
gliiate de cei mai buni antrenori ai

Menționăm că pentru atitudinea ne
corespunzătoare avută la acest meci, 
Federația romină de notație a suspen
dat pe jucătorul C. Marinescu pe trei 
etape și pe Ștefan lonescu pe o etapă, 
sancțiuni cu care noi sintem întru- 
ioiul de acord.

1. TEODOR F.SCU 
Secretarul clubului sportiv G.G.A.

N.R. Considerăm că aceste măsuri, 
precum și cele pe care le steptăm 
din partea clubului C.S. Tg. Mureș, 
vor contribui la eliminarea Lipsurilor 
care mai persista în comportarea unor 
sportivi.

iggfcnnraCT- - - - - - - - -
Excursii individuale cu 50% reducere pe C.F.R.
Am anunțat la timpul potrivit fru

moasa inițiativă a O.N.T. „Carpați" 
de a organiza, în colaborare cu Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, excursii individuale cu 50% 
reducere pe C.F.R. Este o realizare 
importantă pe drumul popularizării 
turismului în rîndul maselor largi de 
oameni ai muncii. Aceste excursii au 
avut un larg răsunet, mii de solicita
tori prezențîndii-se încă din primele 
zile la agențiile și filialele O.N.T. 
„Carpați" din țară, cerînd lămuriri și 
înscriindu-se la excursii pe diferite 
trasee.

Această inițiativă oferă posibilita
tea de a străbate traseul dorit cu o 
reducere de 50% pe C.F.R., bineîn
țeles, ținîrid seama de unele recoman
dări.

Costul transportului se achită la 
agențiile sau filialele O.N.T. „Carpați". 
Turiștii primesc un bilet special de 
tren care are o valabilitate de 30 zile, 
timp în care călătoria trebuie efectua
tă. Se admit ș+ două întreruperi de 
oîte 3 zile, una la dus și cealaltă la 
înapoiere.

In afara înlesnirilor la plata călă
toriilor, toți turiștii care folosesc a- 
cest gen de excursie, cu 50% redu
cere pe C.F.R., mai au și alte avan
taje : cei care plătesc odată cu cos
tul biletului de călătorie și cazarea, 
se bucură și aci de o reducere. In plus 
au cazare gratuită pentru copiii pînă la 
7 ani care i>u solicită pat separat și 

Un ultim concurs de verificare 
a trăgătorilor noștri din lotui olimpic

noștri — se vor desfășura pînă în 
ziua de 25 august. Printre cei aftați 
în tabăra de pregătire se află și ur
mătorii sportivi: Măriuca Rotaru, 
Adrian Nicolau, Valeriu Țăranu (Ra
pid Buc.). Mircea Căprărescu, Mihai 
Cerchez. Nicolae Burdujea, Andrei 
Cristofor, Cristina Sever, Anca Măr- 
dărescu. Lucia Hilerin, Ion Condiescu 
(C.C.A.), Liviu Berea, Cornel Rusii, 
Sanda Iordan, Ingrid Rothe, Vasiîica 
lurcfac, Cristina Bal-aban (Dinamo 
Buc.), Cornel Mărculescu. Valentin 
Mediatul, Petre Cheta (Progresul Buc.), 
Vladimir Morarii, Mircea Bucurescu, 
Radu Lucian, Florentina Ra-tnbosec, 
Voichița Novac, Maria Gluvacov (Clu
bul sportiv școlar Buc.), Marja Klosz, 
Eva Na-ghy (Harghita Tg. Mureș), 
Nicolae Potoceanu, H. Piscbl, G. Lig- 
ner. Margareta Muscă (Olimpia Re
șița). "Ar

Ieri după-amiază au început la 
ștrandul Tineretului întrecerile de 
înot din cadrul fazei orășenești a 
campionatului republican de juniori. 
Iată cîteva rezultate :

Iată rezultatele tehnice: 100 m.
bras juniori categoria a II-a ; i. C. 
Malarciuc (Clubul sportiv școlar) 
1:28,1; 200 m. bras junioare catego
ria 1: Anca Demetrescu (Știința): 
3:15,0; 100 m fluture juniori cat. al.'-a: 
Radu Lucian (Clubul sportiv școlar): 
1:21,1; 100 m- liber junioare cat 1:
Leonlina Marinescu (Știința) 1:19,4; 
100 m. liber cat. a 11-â; Mihaela 
Zarchievici (Progresul) 1-21,1; 400 m- 
liber juniori cat. a 11-a: Octavian Știr- 
bâț (Progresul) 5:37,6; 100 m. bras 
juniori cat. I: V. Percea (Progresul) 
1.23,4.

întrecerile continuă azi de la ora 
18 și mîine de la ora 10 la ștran
dul Tineretului.

50% reducere la cazare pentru copiii 
între 7-14 ani care au solicitat pat 
separat.

Iată cabanele care pot fi vizitate 
dc posesorii biletelor turistice cu 
50% reducere: Agriș. Aluni?, Arpaș, 
Babarunca, Babele, Baleia, Băișoara. 
Bentea, Bîlea-Cascadă, Bîlea-Lac, 
Bîrnova, Bolboci, Borșa. Burițoc, Buta, 
Capra Neagră, Căminul Alpin, Casa 
turiștilor (Lacul Roșu), Căsoaia, Ca- 
râiman, Cheile Bieazului, Cheile Tur- 
zii, Cioplea, Ciucaș. Clăbucet, Cota 
1400, Cozia, Cristianul Alare, Cum
păna, Curmătura. Dașa, Debella Go. 
ra, Deia, Diham, Dochia. Dtuăti. Fă
get, Fîntînele, Floarea Republicii, 
Furnica, Ghioroc, Giuvala, Gîrbova, 
Gura Apei, Gura Diham, Gura Zlata, 
Harghita, Iezer, Ugani, Insula Mu
reș, Izvoarele, Izvorul Muntelui. Lă-- 
pușna, Madaraș, Mălăiești, Mogoșa, 
Muntele Mic, Muntele Roșu, Negoiul, 
Nufărul, Obîrșia Lotrului, Omul, Pa
dina, Padiș, Paring, Păltiniș. Păpușa, 
Peștera, Piatra Arsă, Piatra Mare, 
Piatra Unică, Pietrele. Piscul Cîitie- 
Iui, Plaiul Foii, Poiana, Poiana Iz
voarelor, Poiana Neamțului, Poiana 
Secuilor, Poiana Stîriei, Podragul, 
Postăvarul. Praid, Rarău, Rînca. Re
fugiul Puzdra, Săleioara, Scropoasa. 
Semeitic, Scărișoara, Sîmhătă, Stîna 
de Vale, Straja, Stthard, Sudan, Ru
sul, Susai, Tîmpa, Trei Brazi, Urlea, 
Vadul Crișului, Vîrfttl cu Dor. Vlă- 
deasa, 7 Noiembrie.

(armă liberă calibru redus și calibru 
mare 3x40 focuri, 60 focuri culcat, 
pistol viteză, pistol precizie și talere 
aruncate din șanț). Din lotul nostru 
fac parte I- Sîrbu, M. Ferecatu, N. 
Rotaru și C- Antonescu (la armă). 
Șt- Petrescu, G. Maghiar, I. Nițu și 
P. Mocuță (la pistol viteză și pistol 
precizie), I. Dumitrescu și Gh. Ena- 
che (ia lai ere).

Intre 25 iulie și 1 august ac-, tră
gătorii noștri din lotul olimpic vor 
participa la ultimul concurs interna
țional de verificare înaintea J.O. La 
datele arătate mai sus, la Budapesta 
se va desfășura o interesantă con
fruntare la care au fost invitate e- 
chipelc R.P. Chineze, R.P. Rornîne, 
R.P. Bulgaria, Franței, R.P. Polone. 
Austriei și Suediei. întrecerile se vor 
desfășura la toate probele ohmpice



ACTUALITĂȚI DIN R. P. CHINEZĂ

In aceste zile noul bazin de înot Tao Ian-tin din Pekin cunoaște o afluență Foto CHINA NOUĂdeosebită

L '.i;

ÎNĂLȚIMEA DE 7160 METRI 
Ă FOST CUCERITA

Opt studenți ai Institutului de Geo
logie din Pekin au trecut ta activul 
performanțelor lor sportive cucerirea 
unui pisc situat la înălțimea de 7160 
m deasupra nivelului mării. Ei se nu- 

» mese Bai Tin-siao, Din luan-tuil, Liu 
Cea-cean, He Iloi-ci, zii Tun-fen, Van 
Ven-cean, Ciou Tin-vei și Van-Hun- 

bao. Sini numai doi ani de ciad acești 
tineri s-au inițiat în practica alpinis
mului. Aceasta nu i-a împiedicat insă 
ca zilele trecute să escaladeze cu suc
ces piscul Cișișan 
provincia Tinhai.

Este interesant 
timpul regimului 
multe grupuri de 
și englezi au încercat zadarnic să e- 
fectueze dificilul traseu.

Alpinismul este unul din sporturile 
preferate ale studenților din capitala 
R.P. Chineze. Maestrul sportului. Van 
Fu-ciou, acela care recent s-a ridicat 
pe cel mai înalt pisc din lume — 
Ciomoiungma, este și el student al 
Institutului de Geologie din Pekin.

(7160 m), situai in

de remarcat că in 
gomindanist mai 
alpiniști americani

AVJNTUL TENISULUI DE MASA 
CHINEZ

nist Chinez, în întreaga țară au fost 
organizate numeroase competiții de 
masă, care au angrenat sute de mii de 
participanți de la orașe și sate. Dez
voltării de mase a acestei discipline 
sportive în R.P. Chineză i-au urmat, 
cum e și firesc, afirmări din ce în ce 
mai valoroase de noi jucători de clasă. 
După cum se știe, titlul mondial la 
simplu masculin este deținut de jucă
torul chinez Iun Go-tuan, învingător 
Ia campionatele lumii, desfășurate la 
Dortmund (R.F. Germană) în 1959.

Ca urmare a succeselor în mari 
competiții, obținute de fruntașii teni
sului de masă din R.P. Chineză, aceș
tia au fos trecuți în listele celor mai 
buni jucători din lume, întocmite de 
Federația Internațională de Tenis de 
Masă pe anul 1959. Aci pot fi citite 
numele lui Iun Go-tan, J7an Ciuan- 
iao, Ian fui-hua, Ciuan 
bați), Ciu Ciun-hui și 
(fentei).

Viitoarea ediție a 
mondiale de tenis de masă (a XXVI-a) 
va fi găzduită în orașul Pekin, în 
anul 1961. Jucătorii de tenis de masă 
din R.P. Chineză pregătesc o primire 
cordială oaspeților lor din întreaga 
lume.

are o pistă olimpică de atletism, te
ren de fotbal, precum și diferite alte 
terenuri pentru jocuri sportive, prin
tre care 4 de baschet și 2 de volei.

Noul stadion din Lhassa este cen
trul activității sportive din această 
provincie a R.P. Chineze.

Turneul de șah de la Buenos Aires

Korcinoi și Reshevski au terminat'
la egalitate pe primul loc

Turneul de șah de la Buenos Aires 
a luat sfîrșit, după aproape o lună 
de luptă încordată. Prin amploarea 
sa — au participat 20 jucători —■ și 
prin componența valoroasă — nu mai 
puțin de 14 rnari maeștri — acest 
turneu șe .înscrie printre cele mai 
mari concursuri internaționale orga
nizate în ultimii ani. Prezdnța mari
lor maeștri sovietici Korcinoi și Tai- 
manov, a marelui maestru Reshevski 
— fost pretendent la titlul de cam
pion mondial —, a celor patru „can
didați" ~ 
Olafsson, 
prima , 
mann și Unzicker a dat acestui tur
neu o 
dirză 
rundă.

Intr-adevăr, nu puține au fost sur
prizele înregistrate. E suficient să 
notăm că nici un participant n-a ter 
minat neînvins. O bună parte din 
concurs Reshevski părea cîștigător 
sigur. Dar, spre sfîrșit, tînărul cam
pion al Uniunii Sovietice, Viktor Kor

cinoi, dovedind o remarcabilă forță 
de joc, a reușit să-l ajungă pe acesta 
și astfel să termine împreună pe locul 
L la egalitate dc puncte. Performanța 
realizată <le marele maestru sovietic, 
îl situează in rîndul jucătoriibr de 
frunte ai lumii și confirmă succesul 
obținut recent în 
lui U.R.S.S.

Iată rezultatele
rundă : Partidele
Evans-Taimanov,

finala câmp onatu-

Cea-fu (băr- 
Sun Men-in

campionatelor

Fischer, Gligorici, Benko și 
a altor mari maeștri de 

forță ca Szabo, Pachrnan. Uhl-

notă de dispută deosebit de 
de la prima pînă la ultima

dintre tenismami romîni și bulgari

tehnice din ultima 
Olafsson-Reshevski, 
Wade-Ivkov, Un- 

zicker-Rosetto, Korcinoi-Uhlmann s-au
terminat remiză ; Be>nkd-Fischer 1—0, 
Gligorici-Eliskases 1- 0, Guimard- 
Wexler 1—0.

Clasament final : 1—2. Korcinoi și 
Reshevski 13 p. (din 19 posibile) 3. 
Szabo 12 p. 4—7. Taimanov, Evans, 
Guimard, Rosetto 11 p. etc.

Campionatul mondial
studențesc de șah

Tenisul de masă se bucură, după 
cum se știe, de o mare popularitate 
'A rîndurile populației din R.P. Chi- 

ză. lată cîteva exemple. Incepînd 
din Iurta noiembrie a anului trecut, ca 
urmare a apelului lansat de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu-

IN INIMA TIBETULUI

SOFIA 22 (prin telefon). In drum 
spire Atena unde vor participa la în
trecerile Balcaniadei de tenis, tenis- 
inanii echipei reprezentative a R. P. 
Romîne s-au oprit pentru două zile în 
capitala R. P. Bulgaria. Aci jucătorii 
roinînii au susținut o serie de 
partide de antrenament în compa
nia echipierilor reprezentativei R. P 
Bulgaria care se pregătesc de ase
meni pentru competiția de la Atena.

Miercuri seara s-au disputat urmă
toarele jocuri : Serester (R.P.R.) — 
Tomov (R.P.B.) 6—1, 6—1, 6—1 : G. 
Vizirii (R.P.R.) — Ciuparov (R.P.B.) 
2—6, 6—4, 1—6, 1—6; Țiriac (R.P.R.) 
— Ranghelov (R.P.B.) 6—1, 6—3, 
6—1. A doua zi s-au disputat întîl- 
nirile: Serester (R.P.R.) — Ranghe-

lov (R.P.B.). 6—2, 6—1, 7—5; Țiriac 
(R.P.R.) -- Ciuparov (R.P.B.) 6—4, 
6—0, 6—3; G. Viziru (R.P.R.ț — 
Tomov (R.P.B.) 6—2, 6—4, 6—4; Ți
riac, Viziru (R.P.R.) — Ciuparov,
Ranghelov (R.P.B.) 5—7,6 -2. Intîl- 
nirea de dubiu s-a întrerupt și n-a 
mai putut fi reluată a doua zi din 
cauza plecării jucătorilor ambelor 
echipe spre Atena.

Dintre tenismanii romîni cea mai 
bună impresie a făcut-o I. Țiriac, care 
a practicat un joc ofensiv, cu spe<- 
taculoase mingi din voie. De remar
cat că o parte din jocuri s-au desfă
șurat la lumina reflectoarelor, aceasta 
pentru acomodarea jucătorilor cu con
dițiile întrecerilor de la Atena.

TOMA HRISTOV

La Leningrad, în sala de 
Palatului pionierilor, a 

campionatului

festivități 
continuat 

mondial

După cum anunță agenția China 
Nouă, in orașul Lhassa a fost cons
truit intr-un timp scurt un stadion 
modern. Este prima construcție spor
tivă de acest fel care se ridică in Ti
bet. Această minunată bază sportivă

Turneul de tenis de la Sopot (R. P. Polonă)
telefon). ■— In 

finale ale turneu- 
jucătorul

Opt fotbaliști din echipa olimpică
a Danemarcei au pierit intr-un accident de avion

Opt jucători din echipa olimpică de 
fotbal a Danemarcei și-au pierdut 
viața într-un groaznic accident de 
avion petrecut cu cîteva zile în urmă 
pe aeroportul din Copenhaga. Prin 
proporțiile și analogia împrejurărilor, 
dezastrul amintește de catastrofele 
aeriene care au pricinuit moartea ju
cătorilor cunoscutelor echipe F. C. 
Torino și Manchester United.

Avionul, un bimotor „De Haviliand-

La at’etissn :
R. S. Cehosîovaca-Suedia

107 —105
Pe stadionul dm Stockholm s-a des

fășurat timp de două zile întîlnirea 
internațională de atletism dintre re
prezentativele Suediei și R. S. Ceho
slovace. Sportivii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 107—105 p. 
Cîteva rezultate tehnice: 
110 m.g. Berglund (S). 
400 m.: Țrousil (R.S.C.) 47,8 
800 ni: Dan Waern (S) 1:49,0, 5000 
m: Jurek (R. S. C.) 14:25,2, disc: 
Cihak (R.S.C.) 53,62 m., suliță : Fre- 
deriksson (S) 74,28 m., lungime 
Vahlandcr (S) 7,47 m., prăjină: To- 
masek (R.S.C.) 4,30 m., ciocan: Ma- 
tousek (R.S.C.), 63,17 m., 1500 m: 
Dan Waern (S) 3:46,2, 200 m: Mand- 
lik (R.S.C.) 21,3 sec. înălțime: Pa- 
tersson (S) 2,08 m., greutate: Skobla 
R. S. C.) 17,86 m , 3000 ni obstacole: 
Tjornebo (S) 8:46,2 (nou rec. sue
dez), ștafeta 4x400: Suedia 3:10,8; 
femei: 100 m: Stolzova (R.S.C.) 11,9 
sec. 400 m: Oesbcrg (S) 57,0 sec. 
lungime: Prikrilova (R.S.C.) 5,91 rn., 
greutate: Cerna (R.S.C.) 15,17 m.

(Agerpres)

bărbați:
14,9 sec. 

sec.

Rapid", tocmai decolase de pe aero
portul din Copenhaga și se îndrepta 
către peninsula Iutland unde urma să 
aibă loc un meci preolimpic de selec
ție. Pe neașteptate însă, la cîteva se
cunde după ce aparatul se ridicase 
în aer deasupra mării, un motor a 
incețat să funcționeze și avionul a 
început să piardă din înălțime. Pilo
tul a încercat să readucă avionul pe 
pista de aterizare, dar n-a izbutit și 
aparatul s-a prăbușit în mare la dis
tanță de numai 25 metri de țărm. 
Pasagerii au murit înecați în avion, 
deși în locul acela marea avea o a- 
dîncime de un metru jumătate. Tine
rii fotbaliști danezi care și-au găsit 
moartea sînt: L. Jensen, Basthol, 
Karlsen, E. Jensen, Kramer, S. An
dersen. Elskilsen și Sponcek. Majori
tatea lor erau considerați ca cei mai 
buni jucători descoperiți în ultimii 
ani în Danemarca și dădeau speranțe 
suporterilor danezi pentru o bună com
portare la J. O. de Ia Roma. Prin 
dispariția celor opt jucători ai echipei 
Olimpice, federația daneză este ne
voită. să. pună în discuție participa
rea sa la Jocurile Olimpice-

SOPOT, 22 (prin 
cadrul optimilor de 
lui internațional de tenis 
nostru G. Bosch a întîinit pe actualul 
campion al R. S. Cehoslovace, Schon- 
born. Ca și în primăvară la Bucu
rești, și de data aceasta victoria a re
venit iui Bosch : 7—9, 6—2, 6—0. In 
următoarea fază (sferturi de finală) 
adversarul lui Bosch a fost tem siria
nul australian Lane, recent cîștigător 
al turneului de la Zinnowitz. Partida 
s-a întrerupt la scorul de 1—6, 8—6, 
8—6 în favoarea lui Lane (se joacă 
pentru 3 seturi din 5). De notat că 
în arribele seturi pierdute, jucătorul ro- 
mîn a avut conducerea cu 5—4. Tot 
în sferturi de finală s-au înregistrat 
rezultatele: Javorski 7
slovacă) —• Lihaciov (U.R.S.S.) 6—1, 
6—2, 6—4; Gasiorek (R. P. Polonă) 
— Lejus (U.R.S.S.) 6—2, 3—6, 6—4, 
5—6 abandon. De notat că tenisma- 
nul sovietic a abandonat din cauza 
unei entorse în momentul cînd con
ducea, în setul patru.

La proba de simplu feminin, tînăra 
jucătoare romînă Mina Ilina a cîști
gat în sferturi de finală la Mihlova 
(R. P. Polonă) 6—4, 6—0. In schimb 
campioana noastră Julieta Namian a 
fost eliminată de campioana ceho
slovacă Vera Puzejova : 8—10, 2—6. 
Mina Ilina a pierdut în semifinală la 
puternica jucătoare sovietică Valeria 
Kuzmenko : 5—7 (de la 5—4), 2—6.

Cealaltă semifinală : Puzejova—Jo
hannes (R.D.G.) 6—3, 6—0.

La dublu bărbați, cuplul nostru Năs- 
tase, Bosch a pierdut în fața ceho
slovacilor Javorski, Schonborri : 2—6, 
4—6. La dublu femei sîntem repre- 
zentați în semifinale de perechea Mina 
Dina, Julieta Namian.

a 
desfășurarea 
studențesc de șah. In cea de a cinceă 
rundă echipa țării noastre a întîinit 
reprezentativa R. S. Cehoslovace, în 
fața căreia conduce cu I‘/2—‘/?, două 
partide fiind întrerupte. Neterminată 
a rămas și întîlnirea R. P. Bulgaria—
R. P. Romînă din runda precedentă, 
în care scorul este 2—1 (1).

lată alte rezultate din runda a cin-: 
cea ; U. R. S. S.—Iugoslavia 3—1;
S. U.A.—Anglia 2—0 (2), R. D. Ser-: 
mană—Finlanda 3—0 (1) R. P. Un-i 
gară—R. P. Mongolă 2‘/2—*/ 2 (1); 
Olanda—R; P. Bulgaria 2—1 (1).

în cea de a șasea rundă șahiștii 
romîni au jucat împotriva echipei Sue4 
diei. Scorul este de 2—0 (2) 
voarea reprezentativei noastre 
țești. La un scor surprinzător 
ver a pierdut echipa S.U.A.,
de Iugoslavia cu 3‘/2—*/;•  Celelalte 
rezultate: U.R.S.S.—R. P. Mongolă 
3-0 (1), R. 
da 2—1 (1), 
Ungară 3—1, 
27,-1 >/j.

în fa-: 
studen-' 
de se-- 

învinsă

S. Cehoslovaca—Olan-
R. D. Germană—R. P.
R. P. Bulgaria—Anglia

Patru atleți romirai participă
la cctacursul internațional de Ia Oslo

IR- S. Ceho- Marți și miercuri se vor desfășura 
pe stadionul Bislet din capitala Nor
vegiei, întrecerile din cadrul unui 
mare concurs internațional preolimpic 
de atletism. La concursuri vor lua 
parte o serie dintre cei mai de seamă 
atleți din Europa. In vederea acestei 
competiții în cursul zilei de astăzi ur
mează să plece spre Oslo și patru at-

lețî romîni. Este vorba de recordmana 
lumii Iolanda Balaș, Alexandru Bi
zuit, Cornel Porumb și Zoltan Va moș.

Este interesant să. subliniem că pe 
stadionul Bislet din Oslo, la 25 iulie 
1955 Iolanda Balaș a sărit pentru 
prima oară 1,70 m. După cinci ani; 
Iolanda evoluează din nou pe acest 
stadion.

PE SCURT

0 nouă victorie a handbal!ști!or romîni
în R. P.

Echipa de handbal în 11 a orașu
lui București, care se află în turneu 
în R. P. Chineză, a jucat ieri la Pe
kin cu selecționata provinciei lieilunt- 
zian. Manifestînd o evidentă superio
ritate, handbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 18—5 (9—2). 
După cutn subliniază agenția chineză 
de informații, cei mai bun din echipa 
română a fost Virgil Ilnat, care a

Chineză
înscris 6 goluri. In total, handbaliș- 
fii romîni au susținut pînă în pre
zent în R. P. Chineză cinci întîlniri, 
cîștigînd patru și pierzînd una. Ulti
mele două meciuri ale selecționatei 
de handbal a orașului București vor 
avea loc ia 24 și 25 iulie, după care 
sportivii romîni se vor înapoia în pa
trie. (Agerpres)_

• Atleți din Norvegia, Belgia, Da
nemarca și islanda au participat pe 
stadionul Bislet din Oslo la un mare 
concurs preolimpic. lată cîteva rezul
tate mai importante înregistrate: 
800 m: 
3000 m.
8:45,8 (nou rec. belgian) disc: Hau
gen (N) 51,47 m. lungime: Berthel- 
son (N) 7,58 m, 100 m: Bunaes (N) 
10,5 sec. suliță : Danielsen (N) 75.28 
m„ 400 ni. g. Golderansen (N) 52,0.

(Agerpres) 
pe apă dintre 

ale U.R.S.S. și 
Berlin, s-a terini-

importante înregistrate: 
Roger Moens (B) 1:48,5,

obstacole: Roelants (B.)

® Meciul de polo 
echipele olimpice 
R.D.G., disputat la 
nat la egalitate: 5—5. Echipele se
cunde ale celor două țări s-au întîinit 
la Moscova de două ori. Poloiștii so
vietici au cîștigat cu 6—0 și 6—3-

• In cadrul concursului de tir 
dintre echipele R.P. Chineze și R.D.G. 
sportivul chinez Sun Er-cieh ,a cîjti-

gat proba de pistol viteză cu perfora 
manța de 588 p., stabilind cu acest 
prilej un nou record al țării sale.

• Cu prilejul unui concurs, de ch 
clism desfășurat pe velodromul olim-: 
pic din Roma, Italianul Antonio Mass 
pes a stabilit un nou record mondial 
în proba de 200 m. lansat, cu timpul 
de 10.8 sec

• La cea de a XlV-a ediție ia!
Olimpiadei de șah, care se va desfă-: 
șura in acest an la Leipzig între 16 
octombrie — 9 noiembrie, și-au
anunțat participarea echipe din 27 de' 
țări. Reprezentativa U-R.S.S- va avea 
în frunte de campionul mondial Mi
hail Tal și pe fostul campion al lumii; 
Mihail Botvinik.
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rnagazin

Pe toți băieții lui

Tîmpiarul Petre Nuță
POPAV. D

ADVERSARE DIRZEsă fiu con-

star-
finala

de la 
Abia 
aler- 
cum

face 
pugi- 
grea

cea de a 
„Cursei 
propui ?

că

Mitică Radulescu, In uzină
Lucrează-n secția de strungărie. 
Iar steagul-roș ce-i șade pe mașină 
Vorbește despre marea-i vrednicie

electricianul 
ori într-o lună I

Și-a mai bătut, fără să-i fie teamă, 
Și pe-o dactilografă roiofee, 
Căci îndtrjindu-se, nu (ine seama 
De bate un bărbat sau o femeie.

VECA, GIUR- 
Iată amănuntele 

în campionatul de

El știe foarte bine că 
E... un șahist de clasă

nu a

la club să 
vină

Mitică
în uzină I

Dar inginerul șef cuprins de frică, 
Nici n-a mai îndrăznit

că învingă- 
mama în- 

clasamentul

Baremi pe Rașca
El l-a bătut de 5
Cit despre normatorul lor, Oltearui, 
Intr-una-i dă cîte-o bătaie bună.

Ba socotindu-se se vede tare. 
Mitică, de un timp prea avîntat, 
Se laudă mereu în gura mare:
— „Vreau și pe inginerul șef să-l 

bat!"

nu renuuiță așa ușor la bicicletă

Dar, despre — acest strungar 
neîntrecut

L-am auzit vorbind pe casier
Că într-o zi — ce credeți ? —

i-a bătut 
din atelier.

IOAN SIMION, SlNICO- 
LAUL MAFIE. - Problema 
pe care o ridicați este, 
deci, următoarea : „La o 
lovitură liberă indirectă in 
interiorul careului, „zi
dul*  se plasează pe linia 
porții. înaintașul trage 
puternic, direct în poartă. 
Un apărător văzînd că 
mingea ii va lovi în față 
(și fiind trasă cu atîta pu
tere l-ar putea lovi serios) 
își acoperă fața cu mîi- 
nile în fracțiunea aceea 
de secundă. In asemenea 
condițiuni, balonul nu-1 
mai lovește în plină fi
gură, ci în mină, ricoșind 
în teren. Ce decizie va da 
arbitrul?*  Nu poate fi vor
ba de ..11 metri**,  așa cum 
cred prietenii dv. în in
tenția jucătorului 
fost să oprească mingea, 
ci să-și protejeze fața. In 
consecință... jocul conti
nuă !

I

I

I

In plutonul care a țîș- 
nit duminică pe pista sta
dionului Republicii, în
cheind cea de a XllI-a 
ediție a tradiționalei 
competiții „Cursa Scîn
teii", Se afla și Petre Nu
ță. L-am reținut cîteva 
clipe. Bine dispus, vioi 
ca de obicei, deși cursa îi 
solicitase mari eforturi, 
tîmpiarul de la întreprin
derea carboniferă Filipeș- 
tii de Pădure ne-a dat 
cîteva amănunte intere
sante în legătură cu în
ceputurile sale în ciclism 
și cu participarea la mari
le noastre competiții de 
specialitate.

Ciclistul Petre Nuță. de 
fel din împrejurimile Cîm- 
pinei. are astăzi 32 de 
ani. E „bătrîn" ? cum sus
țin unii. Nicidecum! Dacă 
vreți, așa-zisa lui „bătrî- 
nețe" trebuie legată mai 
ii 'It de longevitatea sa 

sportivă, ilustrată prin- 
tr-un jubileu semnificativ: 
a participat la toate cele 
13 ediții ale ..Cursei Scîn- 
teii“ I

Gun a hiat startul pri
ma oară ? Să-l dăm cu- 
vînhil lui Petre Nuță:

„Era prin martie 
1948. La Cimpina luasem 
parte la cîteva .concursuri 
cicliste ibcale.j dar nu mă 
încumetasem să-mi măsor 
puterile cu maeștrii pe
dalei.-Intr-o zi urcam de i 
uniri singur Posada, pe o 
bicicletă semicurse. O 
mașină mă urmărea de 
cîțiva kilometri, 
iuns țn yîrful 
Cineva a lăsat 
de la portieră și 
trebat: „Unde te 
măi ftăcăule ?“. 
gărăș". i-am .răspuns. „De 
ce" ? „Mă antrenez pen
tru „Cursa Scînteii" m-am

lăudat, fără
vins o clipă că voi alerga 
în această cursă, eu un 
simplu drumeț de care 
nu știa nimeni. „Ai vrea 
să alergi în cursa Scîn
teii" ? „Mă mai întrebați?" 
am răspuns eu cu înflă
cărare și emoționat la 
culme. Cei din mașină — 
am aflat mai tîrziu că 
erau membrii din comisia 
de organizare a primei e- 
diții a „Cursei Scînteii" 
— mi-au notat numele, 
adresa și.„ cîtva timp 
mai tîrziu printre cicliștii 
care pocneau la drum în 
marea competiție mă a- 
flam și eU- Eram în al 
nouălea cec I*

...Așa a început activi
tatea de performanță a 
fiului de țăran de la poa
lele Carpațiloc. De aici, 
„i se trag" — cum spune 
ol — toate celelalte : par-

ticiparea la „Cursa Pă
cii" în 1952... selecționa
rea în lotul olimpic pen
tru cursa de fond de la 
Helsinki. în același an... 
etc. Și un amănunt: Pe
tre Nuță „n-a scăpat" 
nici una din cele 8 ediții 
ale Turului R. P. R. In 
1963 a fost pe podiumul 
învingătorilor: echipa Di
namo București, din care 
făcea parte, a câștigat Tu
rul.

— Și acum, după ce ai 
terminat . și 
XlII-a ediție a 
Scînteii", ce-ți 
l-am întrebat noi.

— Să particip și la edi
ția jubiliară din 1962 — 
a XV-a.

— Numai atît ?
— Știu și eu ? 

și la a... XX-a I
Poate

EM. I.

M-a a- 
Posadei. 
geamul 
m-a în- 

diici, 
,-,La Fă-

...în urmă cu trei-palru 
decenii au avut loc cîteva 
meciuri pentru desemna, 
rea celui mai puternic 

om din lume, între boxeri 
și... luptători? Și, curios, 
deși meciurile erau de 
box și nu — de lupte — 
deci în „specialitatea" 
lor — pugiliștii au fost 
întotdeauna învinși I

înaintea primului răz
boi mondial, luptătorul 
scoțian J. Esson l-a în
vins pe celebrul campion 
de box Jack Johhnson. 
De asemenea, fostul sa- 
ieiiger al lui Jack Demp
sey, Lotds Firpo, a pier
dut în fața luptătorului 
spaniol Fulluando, iar în 
1935 luptătorul britanic

Ray Steel n-a avut ne
voie decît de 32 de se
cunde pentru a-l 
K.O. pe renumitul 
list de categorie 
King Lewinski !

•..cele mai multe 
turi greșite la 
probei de 100 m au fost 
înregistrate la J.O. 
Stockholm (1912)? 
la a 7-a încercare 
gătorii au pornit 
trebuie! Autorii starturi
lor greșite au fost atleții 
americani. Din patru cîți 
au participat trei au avut 
c.îte două starturi gre
șite. Acest lucru nu a 
atras însă după sine des
calificarea lor deoarece 
regulamentul din vremea 
aceea permitea două 
fals-starturi. Abia la al 
treilea urma descalifi
carea.

prin... corespon-

largul drumuri 
una din

Alergâtor tenace. Petre Nuță se simte întotdeauna în
neasfaltate. Iatâ-l aci conducind plutonul pe rula Petroșani-Craiova în 
edițiile Turului R. P. R.

Iri campionatul de te
nis de masă al provin
ciei Fuchien, una din cele 
mai interesante întîlniri 
din cadrul sferturilor de 
finală feminine a fost 
cea dintre sportiva Cu 
lan-sin și Lin Sin-meng. 
După cinci seturi de dir
ză întrecere, victoria a 
revenit celei dinții. Un 
amănunt semnificativ este 
însă acela 
toarea este... 
vinsei... In 
final al competiției Cu 
lan-sin a ocupat locul 
IV, iar fetița sa — care 
numără 15 ani — s-a 
clasat a V-a. Și un alt 
amănunt: 
membri ai 
joacă tenis 
cepfie face... bunicul, care 
se numără doar printre 
spectatori.

ADALBERT SIMON A- 
RAD. - 1) Rater Johnson, 
recordmanul mondial la 
decatlon, are 25 de ani. 
E negru. 2) Recordul lu
mii la proba de săritură 
in lungime femei îl de
ține poloneza Elzbieta 
Dunska - Krzesinska, cu 
performanța de 6.35 m, 
realizată In august 1956. ia 
Budapesta. Ea a reeditat 
acest rezultat cîteva .luni 
mai tîrziu, în cadrul Jocu
rilor Olimpice de la Mel
bourne. ,

UMOR
— Sandu este un șa- 

hist căruia nu-i stau prea 
mulți tn față!

— De ce?
— Obișnuiește să joace 

mai nmli 
de ață /

— Ce . ____
sprinterii noștri ? Mai au 
vreo șansă să plece la 
Roma ?

— Una singură.
— Și anume ?

ir
crezi despre

Pe urmele unor părinți celebri...

Dumbadze.

mai multă 
în rîndttrile

a decatlonului, 
dificultate s-a

s-a temut că

făcut-o un

„După prima zi 
campionatelor de decat
lon ale Uniunii Sovieti
ce conduce tînărul atlet 
Iurii Deacikov, cu 4163 
puncte Pe locul doi se 
află recordmanul euro
pean Vasilii Kuznețov 
cu 4158 puncte.."

Știrea aceasta, apărută 
la începutul săptămînii, 
a provocat 
surprindere 
pasionaților atletismului 
decît ar fi 
autentic record. Kuzne
țov pe locul doi 1 Cine 
ar fi crezut ? Și totuși 
telegrama TASS scria 
limpede: „...conduce tl- 
nărul atlet Iurii Deaci
kov". Pentru mulți din
tre cititori, însă, adevă
rata surpriză începea 
de la a doua frază a ști
rii, unde se făcea preci
zarea că Iurii Deacikov 
uu este altul decît fiul 
recordmanei mondiale la 
disc Nina Dumbadze... 
Fiul Ninei Dumbadze ? 
se vor întreba mulți. 
Doar nu e prea multă 
vreme de cînd faimoasa 
atletă — deținătoare a re
cordului mondial la a- 
runcarea discului (57,04 
m) era nelipsită din cer-

cordul, ștergîndu-1 nu 
numai din listele de per
formanțe unionale -- 
de acest lucru au avut 
grijă alții 1 — ci și de 
pe tabela ... familiei Dea
cikov.
După cum se vede din 

cele de mai sus, avem 
dovada că Iurii e mai 
mult „băiatul lui tăticu" 
decît al „mămichii"... Nn

a cui de aruncări. Are un 
băiat atât de mare? La 
această surpriză, încă 
una : tatăl lui Iurii este 
fostul recordman unional 
la 110 m g., maestrul 
emerit al sportului din 
U.R.S.S., Boris Mihailo- 
vici Deaciloov.

Desigur, exemplul pă
rinților a fost un bun 
stimulent pentru tînărul 
Iurii. Iată de ce apari- e o simplă glumă, fiind

că într-adevăr atunci 
crnd tînărul atlet s-a de
cis să abordeze clasica 
piobă 
singura 
ivit tocmai la aruncarea 
discului, cea care a fă
cut faima Ninei. La disc, 
Iurii are încă perfor
manța cea mai slabă: 
abia trece de 40 m.

Și totuși, fizicul proas
pătului decatlonist îl a- 
propie mai curînd de Ni
na 
kov este înalt, 
tip specific de 
Actualmente Iurii 
ră 1,97 
pletată 
absolut 
94 kg. 
tufului 
că din

ția sa pe listele de per
formeri ale Uniunii So
vietice, acum patru ani, 
n-a fost decît continua
rea unei tradiții... fami
liare. Debutul lui Deaci- 
kov II pe pista stadio
nului din orașul său na
tal Tbilisi a avut loc în
tr-o cursă de garduri. 
Iar rezultatul n-a fost 
atît de departe de ve
chiul record al lui Boris 
Deacikov stabilit în 1928 
•— 16,6. Este lesne de 
înțeles că tatăl este și 
antrenorul fitțjui, un an
trenor priceput dar și 
foarte.., sever, așa cum 
se arată față de toți at
leții pe care îi pregă
tește. Un pedagog care 
nu
fiul său îi va întrece re-

Deaci- 
brunet, 
gruzin, 
măsoa- 

m, înălțime com- 
de o greutate 

proporțională — 
Student al Insti- 
de Cultură Fizi- 
Moscova, în a-

din cei șase 
familiei, cinci 
de masă. Ex-

ADAM 
giu - 
cerute : 
fotbal al categoriei A pe 
anul 1955. înaintea ultimei 
etape Drăgan - Flacăra 
Ploești, Ozon - Progresul 
București și Dinulescu — 
Știința Timișoara se aflau 
în fruntea clasamentului 
golgeterilor cu același nu
măr de puncte marcate: 
17 In ultima etapă însă, 
nici unul din el n-a în
scris nici un gol și. cum 
Ciosescu, pe de altă par
te a reușit performanța 
cu totul nescontată de ă 
marca 6 goluri într-o 
partidă (e vorba de întît- 
nirea Știința Timișoara— 
Dinamo Orașul Stalin: 8-0), 
acesta din urmă i-a în
vins. cum se spune, ,.pe 
potou", pe ceilalți candi
dați la... ceasul Schafhau- 
sen oferit atunci de în
treprinderea „Pronosport";

— Ciștigînd la.......Ex
pres Olimpic" !

★
— Cum e antrenorul 

vostru ?
— Este un om care ne

face cinste! Dar al vos
tru ?

— Și-al nostru ne
face cinste. Cu cite o...
bere, cu cite un.-. rom!

MARIN TOPȘA, CA
RANSEBEȘ. 1) Joe Louis 
a deflnut Uliul de cam
pion mondial timp de 12 
ani 
greu 
atît 
ales 
xeri 
care 
rect 
boxat 
Personal, 
mai complet 1 
care l-am avut 
nostru amator 
maestrul emerit 
tului Gheorghe 
tualul antrenor

- pînă în 1949. 2) E 
de făcut o apreciere 
de...
cînd e vorba de bo

de
nu
Și

categorică, mai 
c 
vîrste diferite, 

s-au întîlnit 41- 
nici măcar n-au 

în aceeași epocă, 
socotesc că cel < 

boxer pe 
în boxul 

a fost 
al spor- 

Fiat, ac- 
al secției 

de box de la C.C.A

GHEORGHE N. POPA, 
PLOIEȘTI. - 1) Echipa dv. 
favorită și-a schimbat de 
mal multe ori titulatura : 
Juventus. Distribuția. Pe
trolul București, Partiza
nul București, Flacăra 
București, Flacăra Ploiești 
și ...Petrolul Ploiești. La 
Ploiești își are sediul din 
anul 1952 cînd a retro
gradat Insă, astfel cft în 
1953 a jucat tn ,,B“. - 2) 
In primul an de activi
tate la Ploiești, Petrolul 
a avut următoarea for
mație de bază î Mircea 
Florea (Carapet)-Drăgan, 
Petrescu (Ștefănescu). Ma- 
rinescu—Pahonțu, 
ciu). Pereț 
(Dumitru 
Popescu, 
dache.

POȘTAȘULION

RADU VOIA

Cicliștii profesioniști sînt adevârați robi 
ai patronilor sportului din Oocident, care 
obțin profiluri uriașe de pe urma exploa
tării sportivilor.

TITI GHEORGHIU
Vaslui

Fără... comentarii
Desen de N. CLAUDIU

a

nul III, acum firește, în 
vacantă universitară...

Căldura excesivă pare 
să nu fi constituit o pie
dică în calea dorinței de 
afirmare a decatlonistu- 
lui Deacikov. Rezultatele 
sale din prima zi sînt 
elocvente: 11,2 pe 100 m, 
7,18 la lungime, 13,90 la 
greutate. 1,93 la înălți
me, 50,9 pe 400 m. Ceea 
ce se traduce în cifra 
totală de 4163 puncte, 
cu 7 mai mult decît a 
fost la îndemîna dețină
torului titlului V. Kuz- 
nețov. Experiența și pu
terea de luptă a record
manului european și-au 
spus însă cuvîntul pînă 
la urmă. Deacikov a 
pierdut teren prețios în 
ziua a doua (în special 
la suliță și disc!...) ter- 
minînd concursul pe lo
cul IV cu 7193 p. (110 
m g. — 14,9, disc — 
39,99, prăjină — 3,80, 
suliță — 50,59, 1500 m 
— 4 : 44,0).

Iurii Deacikov nu va 
îmbrăca tricoul purpuriu 
al atleților care vor re
prezenta Uniunea Sovie
tică la J. O. Dar dacă 
nu este încă bun pentru 
Roma, pentru Tokio va 
fi cu siguranță 1

Campioni mondiali la...
«„Mica publicitate

altui club pentru cuta
re sumă de bani, cutare 
vedetă a tenisului este 
ademenită să treacă la 
profesionism pentru 
„produce" bani, cutare 
boxer este „lansat" cu 
multă strălucire, în spe
ranța că își va dovedi... 
rentabilitatea. Manage
rul londonez Arthur Bog
gis caută un viitor cam
pion mondial la... „Mica 
publicitate".

Arthur Boggis, un ma
nager de box din Lon
dra, susține, nici mai 
mult nici mai puțin, că 
are în buzunar rețeta 
cea mai indicată pentru 
„fabricarea" campionilor 
mondiali. Și cum „spe
cialistul" în cauză este 
un om de acțiune, n-a 
mai stat mult pe gîn- 
duri și a pornit la în
făptuirea planurilor sale. 
El a angajat o pagină 
de publicitate în revista 
britanică „Boxing News", 
în care a anunțat, cu 
tot tam-tamiil de rigoa
re că este dispus să an
gajeze imediat pe... 
viitorul campion mondial 
de box la toate catego
riile I Bineînțeles, sînt 
specificate și condițiile. 
Astfel, candidatul la... 
succesiunea lui Floyd 
Patterson trebuie „să 
aibă vîrsta sub 21 de 
ani, să măsoare peste 
1,83 m, să fie rezistent 
și puternic și să-i placă 
să se bată". Managerul 
londonez își termină o- 
ferta cu aceste rînduri: 
„Acest boxer va cîștiga 
un milion de dolari șl 
poate chiar mai mult!"

în Occident, totul se 
calculează prin prismă 
comercială. Cutare jucă
tor de fotbal este cedat
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