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Marți 1 august 1961 • 8 pagini 25 bani MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite:

La 30 iulie „Pravda", organ al C.C. al P.C.U.S., a publicat pro4- 
iectul de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Proiectul de Program a fost aprobat în unanimitate de Plenara 
din iunie a C.C. al P.C.U.S. In conformitate cu hotărîrea Plenarei, 
proiectul de Program este prezentat tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din U.R.S.S. pentru o largă dezbatere. Rezultatele 
dezbaterii vor fi luate în considerare în cursul examinării definitive a 
proiectului de Program

Noul proiect de Program al partidului va fi prezentat spre exa- 
,. . „ . r minare și aprobare celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comu-

pieșefiiniel'C^ vonsi- \ njsț a| Uniunii Sovietice, care se va deschide la 17 octombrie 1961.
[nev x

Suprem J Proiectul noului Program al P.C.U.S. este alcătuit dintr-o intro- 
SOvietici \ ^ucere 5* două părți. Prima parte este intitulată „TRECEREA DE LA 

: } CAPITALISM LA COMUNISM — CALEA DEZVOLTĂRII OMENIRII", 
și vieții i cea de a doua _ iiSARCiNILE partidului comunist al uniunii 
corpului J SOVIETICE ÎN CONSTRUIREA SOCIETĂȚII COMUNISTE".

Prima parte a proiectului de Program cuprinde 8 capitole: ine
vitabilitatea istorică a trecerii de la capitalism la socialism ; impor
tanța istorico-mondială a Revoluției din Octombrie și a victoriei 
socialismului în U.R.S.S.; sistemul mondial socialist; criza capitalismu
lui mondial; mișcarea revoluționară internațională a clasei muncitoare; 
mișcarea de eliberare națională; lupta împotriva ideologiei burgheze 

ța pașnică și lupta pentru pacea generală.
. - Partea a doua a proiectului de Program al P.C.U.S. cuprinde 

-f / 7 capitole și o introducere „Comunismul — viitorul luminos al întregii 
omeniri".

Primul capitol este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul 
construcției economice, al creării și dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului". Acest capitol cuprinde trei subcapitole: dez
voltarea industriei, rolul ei în crearea forțelor de producție ale comu
nismului; dezvoltarea agriculturii și a relațiilor sociale la sate; con
ducerea economiei naționale și planificarea.

Al doilea capitol este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul 
ridicării bunăstării materiale a poporului".

Cel de-al treilea capitol al părții a doua a proiectului de Pro
gram este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul construcției de 
stat și al dezvoltării continue a democrației socialiste". Acest capitol 
cuprinde trei subcapitole: Sovietele și dezvoltarea principiilor de
mocratice ale conducerii de stat; creșterea continuă a rolului orga
nizațiilor obștești. Statul și comunismul; întărirea forțelor armate și a 
capacității de apărare a Uniunii Sovietice.

unul dintre rutierii \
numele în istoricul ( Capitolul patru este intitulat „Sarcinile partidului în domeniul

— se antrenează cu >__...din nou victoria în j relațiilor mtre națiuni .
„Sarcinile partidului în domeniul ideologiei, educației, invăță- 

mintului, științei și culturii" sînt expuse în cel de-al cincilea capitol 
care cuprinde patru subcapitole ce stabilesc: sarcinile în domeniul 
educării conștiinței comuniste; in domeniul în vățămintului public; 
în domeniul științei; in domeniul construcției culturale, al literaturii 
și artei.

Capitolul șase este intitulat „Construirea
și colaborarea dintre țările socialiste".

Capitolul șapte este intitulat 
desfășurate a comunismului".

In numărul de azi al ziarului 
a doua a proiectului de Program

lelegatia de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne a sosit la Moscova
MOSCOVA' 31 (Agerpreș). —
Delegația de partid și guvernamentală a 
epublicii Populare Romîne condusă de 
>varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
onsiliului de Stat, a sosit la 31 iulie la 
oscova.
în gara Kiev solii poporului romîn au fost 
tîmpinați de Nikita Hrușciov, prim-secre-

tar al C.C. al P.C.U.S., președintele Co 
liului de Miniștri al U.R.S.S., Leonid Brej

Prezidiului Sovietului 
de alți conducători 
ai oamenilor muncii 

Moscova, membri ai

președintele
al U.R.S.S., 
reprezentanți 
publice din 
diplomatic, ziariști sovietici și străini.

N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej au 
rostit cuvîntări.

Concursul cultural-sportiv

tineretului in raionul N. Bălcescu

Și acum etapa
raională...

a

acest

Petre 
raio-

mai

cu-

Ln ultimul timp, principala atenție 
>cia [iilor sportive din Capitală a fost 
Ireptală spre întrecerile din cadru) 
pei in tera socialii a Concursului cul- 
•al sportiv al tineretului. In țoale 
oancle Capitalei participarea tincri- 

sportivi la întrecerile fazei inter- 
>ciații s-a bucurat de un mare succes, 
i urmărit, mi de mult, cîteva dintre 
nonantele dispute ale tinerilor din 
anul Nicolae Bălccscu. Întrecerile de 
;tism. gimnastică, tir, popice și nata

tion i na te recent, au dovedit marele 
eresf de care se bucură Concursul 
taral-sportiv al tineretului în 
>n.
— Anul acesta, ne spunea tov. 
tilescu, tehnicianul consiliului

U.C.F.S., participarea tinerilor din 
mul nostru la întrecerile de atletism, 
mastică, tir și alte sporturi este mult 

valoroasă și mai masivă ca anul 
ut. Credem că etapa raională a Con
tului se va ridica la un nivel și 
t, din toate punctele de vedere. 
stă acum cîteva... ,,instantanee“ 

la fața locului.
.65 de tineri s-au prezentat la startul 
ecerilor de popice, dînd loc unei lupte 
rtrvc pasionante. Reprezentanții gro- 
r pe asociații sportive și-atk desem- 
conctirențn care vor fi prezenfi la 

&ceri?e etapei raionale. lată-i: llie 
ea (aseerația sportivă Zaharoase), 
orghe Săvescu (întreprinderea Poli- 
ică nr. 4), Alex. Atanasiadis (Vis- 
F), Nicolae Pietrarii (Constructorul), 
''lucra ru (Zaharoase), A. Vlăsceanu 
eofil).
Participanfî mulți și întreceri de un 

I tehnic ridicat. Aceasta a caracteri- 
concursul de gimnastică, la care au 

prezenți 192 de sportivi. Intrece- 
s-au desfășurat în sala asociației 

tive „Chibrite”. S-au calificat pen-

(Continuare in pag. a 2-a)
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ț PRE6ĂT1RI INTENSE PENTRU CEA DE A XIV-A EDITIE Q " ~
~~ A „CURSEI

Ne mai despart doar cîteva zile de 
cea de a XlV-a ediție a „Cursei Scîn- 
teil“. Alergătorii au intrat în faza fi
nală a pregătirilor, iar organizatorii 
definitivează ultimele amănunte. Ne-am 
adresat celui mai în formă alergător 
al sezonului actual, maestrul sportului

Verificarea bicicletei este un lucru 
important, te nare că Gh. Calciscă a 
ținut seama de acest lucru...

Ion Cosma. pentru a ne vorbi despre 
această mare întrecere sportivă •

„Pentru fiecare ciclist din țara noa
stră — ne-a spus Ion Cosma — 
o cinste deosebită invitația de a par
ticipa la „Cursa Scinteii". Un palma
res in care se află o victorie in a- 
ceastă splendidă competiție a spor
tului nostru cu pedale recomandă pe 
ciclistul respectiv. Așa se face că 
toți alergătorii așteaptă cu emoție 
comunicarea listei cu invitații la tra
diționala competiție organizată de zia
rul nostru iubit, „Scînteia". Cei mai 
emoționați sint, firește, tinerii, debu- 
tanții in activitatea sportivă de per
formanță. Aceasta pentru faptul că 
„Cursa Scinteii' 
prilej 
afirma 
Mulți, 
noștri 
pe drumul

este un minunat 
pentru rutierii tineri de a se 
in activitatea de performantă, 
foarte multi dintre cicliștii 

de frunte au făcut primii pași 
consacrării cu ocazia

tre 25 și 27 august se vor desfă- 
pe stadionul Republicii întrece- 

ediției a XIII-a a tradiționalelor 
pionate internaționale de atle- 

ale R. P. Romîne. La această 
ctantă competiție au fost invitați 
eroși atleți de renume, 
nă acum și-au anunțat participa- 
federat'iile de specialitate din 
S.S., R. S. Cehoslovacă, Suedia, 
ța. Italia, Nigeria, Turcia, Frn- 
a etc. Zilele acestea se așteaptă 
rmarea atleților din S.'U.A., 
t Zeelandă, Canada, Grecia, lu- 
îvia și din alte țări.
cursul zilei de ieri s-au primit 200 m)

înscrierile atleților din R. D. GER
MANA (spicuim cîteva nume: Man
fred Preussger 4,67 m și Peter Lau- 
fer 4,55 m la prăjină, Siegfried Her
mann 3:45,2 pe 1.500 m, Herbert Hof
fmann 7,51 m la lungime, Karl- 
Heinz Flamtn 10,5 sec pe 100 m și 
21,5 sec pe 200 m, Gudrun Ziichmer 
11,8 sec pe 100 m și 24,4 sec pe 200 
m, Burghild Neumann 6,12 m la lun
gime) și din OLANDA (Joke Bi.jle- 
veid 6,31 m la lungime, Gerda 
Kraan 2:06,4 pe 800 m și Ellen Ort 
11,7 sec pe 100 m și 24,0 sec pe

HSCINTEII
„Cursei Scinteii". Afluența de tineri 
rutieri talentați face ca această între
cere de lung kilometraj să fie foarte 
dinamică. Combativitatea tineretului 
care asaltează cu curaj pozițiile frun
tașilor constituie unul dintre factorii 
principali care contribuie la anima
rea întrecerii. Fără îndoială, mulți 
dintre iubitorii ciclismului așteaptă 
de la mine o performanță bună. Mă 
voi strădui ca reintrarea în activitatea 
competițională — după accidentul ps 
care l-am suferit — să coincidă cu un 
rezultat de valoare- Sint dator să 
îndreptățesc speranțele amatorilor de 
ciclism și nu voi precupeți nimic 
pentru realizarea unei performanțe 
bune".

Gh. Calciscă — 
care și-a înscris 
„Cursei Scînteii" 
sîrguință țintind . ________
această competiție.

„Este o performanță foarte bună 
cucerirea victoriei în „Cursa Scinteii". 
Repetarea ei — chiar și la interval de 
cițiva ani — constituie insă un re
zultat excelent. Iată de ce am inten
sificat pregătirile. Știu că la fel ca 
mine gindesc și alți rutieri, că toți se 
pregătesc cu conștiinciozitate și că 
din această cauză lupta va fi foarte 
dificilă- Dar tocmai aceasta este fru
musețea disputei sportive".

Aceste două declarații reflectă în ge
neral atmosfera pregătirilor febrile în 
care cicliștii întlmplnă „Cursa Sctn- 
teii“.

comunismului in U.R.S.S.

„Partidul in perioada construcției

„Scînteia" 
al P.C.U.S.

a /ost publicată partea

Joi, pe stadionul „23 August“,

C.C.A. va intîlni redutabila echipă RACING CLUB PARIS
Jucătorii francezi sosesc azi in

Amatorii de fotbal din Capitală așteap
tă cu un interes deosebit întîlnirea in
ternațională între C.C.A. și Racing Club 
Paris, programată pentru joi. 3 august, 
pe stadionul „23 August". înainte cu 
cîteva săptămîni de prima lor confruntare

în cadrul Cupei Campionilor Europeni, 
fotbaliștii militari vor face un interesant 
meci ,,de probă" în fața unei formații 
puternice, cunoscută pe întreg globul. 
Jucătorii de la C.C.A. au ocazia să veri
fice potențialul de joc al echipei, să

Capitală
acumuleze noi cunoștințe și să-și îmbo
gățească palmaresul internațional cu un 
nou rczidtat de prestigiu. E drept că 
fotbaliștii noștri sînt abia la începutul

pregătirilor pentru noul sezon, dar cu- 
noscînd capacitatea lor de luptă și do-

Partida C.C.A. — Pacing începe la 
ora 1(1, în deschidere de la ora 16.15, 
vor evolua două echipe de juniori, selec
ționați din tabăra de juniori de la Po
iana Cîmpina.

(Continuare in pag. a 6-a)
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Despre echipe mai puțin 
cunoscute...

__ __-y--.'-;-y-; j.

ACTIVITATEA IKA ZI
® Un nou record la concursul din Capitală ® înotătorii Clubului Sportiv Școlar au concurat 

în orașul Victoria

Deobiceî cronicarul sportiv revine a- 
snpra evenimentelor principale cu unele 
aprecieri care se referă mai ales la echi
pele fruntașe și în special la cele care 
au cîștigat diferite competiții. De foarte 
multe ori însă este necesar să privim 
competiția în ansamblul ci, să nu po- 
menim doar în treacăt despre echipele 
care, participînd astăzi la etapele de 
mase vor fi mîine prezente în lupta 
pentru întîietate în campionatul țării. 
De aceea, de data aceasta ne vom ocupa 
de echipe mai puțin cunoscute și vom 
eomenta comportarea formațiilor care 
se întrec în campionatul categoriei a 
11-a și a Ill-a din orașul Ploiești.

In cadrul campionatului categoriei a 
H-a s-au întrecut în acest an nouă e- 
chipe masculine. Spre deosebire de cole
gii lor, din campionatul categoriei întîi 
care trag cîte 200 bile mixte, jucătorii 
din categoria secundă lansează numai 
100 bile mixte. Majoritatea echipelor au 
fost de forțe sensibil egale, întîlnirilc 
h»r fiind viu disputate. Pe primul plan 
al competiției s-au situat Tricolorul-Caro- 
iaj, Sonda l.S.E.M., 9 Mai rafinăria 6 
și Peft*u(\ki» care de-a lungul turului 
și retanilul un suferit cele mai puține 
mfrîngeri. Iată de altfel clasamentul la 
sfîrșitul campionatului :

1. Tricolorul Car. 16 15 0 1 34488 46
2. Sonda l.S.E.M. 16 13 0 3 34291 42
3. 9 Mai raf. 6 16 11 0 5 32863 38
4. Pctrochim 16 11 0 5 32762 38
5. Mecanicul 16 9 0 7 32559 34
6. Metalica 4 16 6 0 10 26296 26
7. Ful. P.T.T.R. 16 4 0 12 28961 23
8. Tinerețea I.R.P. 16 2 0 14 23284 17
9. Uz.Petrochi. 2 IC î 0 15 23288 15

De reținut că, echipele Metalica 4, 
Fulger P.T.T.R., Tinerețea I.R.P. și 
uzina Petrochimica 2 au pierdut 2, 1, 3 
și respectiv 3 meciuri prin neprezentare, 
primind pentru fiecare joc zero puncte 
(la meciurile pierdute pe teren se a- 
cordă un punct echipei învinse). Ncpre- 
zentarca formațiilor amintite mai sus 
reflectă atitudinea greșită a conducerii 
secțiilor respective de popice, fapt care 
trebuie să ducă la o analiză temeinică 
în cadrul asociațiilor sportive unde ac
tivează.

Și acum, cîteva cuvinte despre com
portarea unor popicari. O bună preci
zie în lansarea bilei a dovedit-o Gri- 
gore Mihăilescu (Sonda l.S.E.M.) care 
a totalizat o medie de 383 din 8 j. 
armat în clasament de V. Ionescu (Tri- 
zoIoruî-Carotaj) 382 din 6 j„ Florea 
Zainea (Tricolorul-Carotaj) 374 din 8 
j., C. Enache (Sonda l.S.E.M.) 374 din 
7 j. și Tr. Scheau (Tricolorul-Carotaj) 
366 din 8 j. Cel mai mare rezultat a 
fost înregistrat de sportivul Simion A-

Și acum etapa raională...
(Urmare din pag. 1)

‘rn etapa raională următoarele echipe : 
JA1EȚI : 1. Asociația sportivă Anve
lopa, 2. Dîmbovița, 3. Constructorul. 
FETE : 1. Anvelopa, 2. Industria Bum
bacului, 3. Adcsgo.

...Mult disputate au fost și întrecerile 
le tir, care au dat următorii câștigători: 
:»AIEȚI : Marin Dinu (Autobuzul), Ni- 
•nlae Constantin (Constructorul), P. 

Tngurcanu (Săgeata), Gh. Curci (Auto
buzul), Ion Slujitorii (Anvelopa), Ro
meo Dobrică (Anvelopa). FETE : Mar
gareta Pclaghi (Autobuzul), Sofia Teo- 
orov (Constructorul), Dinu Marja (Au

tobuzul), Elena Pctrișor (Autobuzul).
...Bazinul clubului sportiv I.T.B. Ti

neri entuziaști, dornici să se afirme în 
'■ceastă mare competiție de mase. Iată 
cîștigătorii : BĂIEȚI : Constantin Dia- 
‘onescu (Anvelopa). Traian Androanc 
'Anvelopa), Ion Simion (Flamura roșie). 
FETE : Elisabeta Popa (Anvelopa), E- 
.eonora Văduva (Anvelopa), Adela Ga- 

ș (Anvelopa). După cum se vede, în- 
reccrile de natație au fost dominate de 

sportivii asociației Anvelopa.
...Să fa cern cunoștință și cu sportivii i 

calificați în etapa raională la atletism : 
JUNIORI : Lungime: 1. Ion Axentc ! 
(Spitalul nr. 9) 5,20 m. 2. R. Cristca | 
(Industria Bumbacului) 5.10 m. Greu- j 
(ate: 1. A. Ionescu (Constructorul) 
'1,65 m., 2. C. Roșoga (Industria Bum- i 
bacului) 11,30 m. SENIORI : 100 m. * 

<ec., 2. V. Negrini (Anvelopa) 13,5 sec. 
rnălțime: A. Ionescu (Constructorul) | 
\72 m., 2. Al. Georgescu (Anvelopa) i

.60 m. Lungime: R. Dobrică (Anvelopa) I 
>,a2 m., 2. T. Kociș (Anvelopa) 5,45 

• i. întrecerile din cadrul clapei raionale | 
se vor desfășura săptămîna viitoare.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 38G8 

vramescu care a doborît din 100 bile 
mixte 435 popice.

In urma rezultatelor obținute au 
promovat în categoria întîi Tricolorul 
Carotaj și Sonda l.S.E.M. care împreună 
cu celelalte echipe vor participa acum 

la campionatul republican ediția 1961 — 
1962.

In campionatul categoriei a treia au 
luat startul patru echipe, dar pe parcurs 
formația Progresul s-a retras. Echipele 
rămase în cursă s-au întrecut la proba 
de 60 bile mixte. Competiția a fost do
minată de formația Justiția, care a avut 
doar două înfrîngeri în întreg campiona
tul, ocupînd primul loc în clasament cu 20 
p., urmată în ordine de Farul I.T.A.U. II 
cu 15 p. și Construcții Montaje 10 p. 
Printre cei mai constanți jucători se nu
mără în ordinea mediilor M. Ionescu 
(Justiția), I. Dumitriu (Construcții Mon
taje), C. Vasilescu (Justiția) și G. 
Ciocoiu (Justiția). Au promovat în ca
tegoria a doua popicarii echipei Justiția.

Nu putem încheia, fără a sublinia 
munca depusă de comisia de specialitate 
a orașului Ploiești (președinte Petre 
Tudoran) pentru buna organizare a în- 
tîlnirilor din cadrul acestor campionate 
și preocuparea pentru atragerea unui 
număr cît mai mare de munc’tori pe a- 
rencle de popice.

TR. IOANIȚESCU

începe marea întrecere
a constructorilor 

de navomodele
Vineri, cei mai buni constructori 

■de navomodele din țară (concurenții 
selecționați la fazele preliminare), 
vor lua parte la finalele campiona
telor republicane de navomodele. în
trecerile vor avea loc pe lacul Bă- 
neasa, la Centrul experimental de 
navomodele și vor cuprinde urmă
toarele categorii: veliere, autopro
pulsate, teleghidate, hidroglisoare și 
machete.

Dintre echipele cele mai bune care 
își vor disputa întîietatea >n cuce
rirea titlurilor de campioni ai R,P.R. 
amintim ; regiunea Ploiești — din Io
tul căreia face parte și ing. Ră- 
•duță, campionul de anul trecut la 
teleghidate — apoi, formația orașu
lui București, a regiunii Hunedoara, 
Brașov Ș.a.

Numărul mare de participanți, va
loarea ridicată a construcțiilor și 
minuțiozitatea cu care s-au pregătit 
sportivii navomodeliști pentru finalele 
acestor campionate republicane, ne 
face să întrevedem o în'recere viu 
disputată și de un înalt nivel tehnic.

Fotoreportaj cu... aripi
Planorismul — zborul fără motor — constituie pasiu

nea multor tineri din Brașov, el fiind prima fază prin 
care ei iau contact cu văzduhul. Brașovul, oraș cu 
veche tradiție aviatică unde s-a construit primul plano? 
romînesc IS-I in vara anului 1949 și în care a făcut 
primul zbor de încercare Mircea Pinescu, cunoaște în 
aceste zile o bogată activitate aviatică.

Zilnic, după orele de muncă, zeci de tineri și tinere 
se îndreaptă spre Ghimbav, unde se desfășoară cursu
rile de planorism pentru începători și antrenamentele 
pentru sportivii cu brevet. Un mic popas printre avia
torii sportivi este foarte interesant. Atenți la explica
țiile instructorilor, ei sint stăpîni pe ei in timpul evo
luției in aer. Un zîmbet de mulțumire la aterizare 
Și-., gata.

Planorista Lucia Ghișoiu, muncitoare la. întreprin
derea de industrie locală, este una din cele mai silitoare 
eleve din grupa a Il-a, lat-o pe harnica planorista

La sfîrșitul săptămînii trecute, ba
zinul de 50 m din incinta ștrandului 
Tineretului a găzduit concursul de 
înot organizat de clubul I.T.B. și 
dotat cu „Cupa Constructorul". între
cerile au adunat la start un mare 
număr de concurenți (copii), unele 
dintre probe încheindu-se cu rezul
tate remarcabile. Din această catego
rie face parte, desigur, și recordul 
republican de fetițe, categoria a Il-a, 
realizat de înotătoarea Eugenia Bote- 
zatu, căreia i-a revenit și „Cupa Con
structorul". Noul record (42,4 pe 50 m 
spate) este superior vechiului record 
cu 1 sec. Iată pe cîștigătorii celor
lalte probe : Ziua I. BĂIEȚI. 100 m 
liber: D. Martie (Progresul) 1:16,1: 
50 m liber: M. Mihai (Progresul) 
38,8; 100 m spate : I. Berindei (Pro
gresul) 1:26,0 ; 50 m spate : Șt. Vizi
tiu (Rapid) 48,3 ; 4x50 m mixt :
S.S.E.I. 2:54,0. FETE: 700 m liber: 
Adriana Davidovici (I.T.B.) 1:28,0 ; 50 
m liber: Victoria Vezeteu (C.C.A.) 
40,6 ; 100 m spate: Iudith Fenyb
(I.T.B.) 1:37,8; 50 m spate: Eugenia 
Botezatu (Progresul) 42,4 — rec.
R.P.R., fetițe categ. a Il-a ; 4x50 m 
mixt: I.T.B. 2:53,0. Ziua a Il-a : BĂ
IEȚI : 100 m bras : Al. Vinea (C.C.A.) 
1:31,3 ; 50 m bras : Șt. Vizitiu (Rapid)
48.1 ; 100 m fluture: Al. Vinea
(C.C.A.) 1:49,1; 50 m fluture: G. Vi
zitiu (Rapid) 53,8 ; 4x50 m liber.
Progresul 2:24,2 ; FETE : 100 m bras : 
Liliana Weinberg (I.T.B.) 1:38,5; 50 
m bras : Mihaela Ionescu (I.T.B.)
50.2 ; 700 m fluture : A Davidovici
(I.T.B.) 1:49,0 ; 50 m fluture : L. Wein
berg (I.T.B.) 50,7 ; 4x50 m liber:
I.T.B. 2:43,4. SĂRITURI: Băieți (tram
bulină 1 m) : J, Treistaru (Prog.) 
44,63 p. Trambulină 3 m : Gh. Un- 
gureanu (Prog.) 105,14. Fete : Gabrie
la Popescu (S.S.E.I.) 86,64.

Și de data aceasta o serie de îno
tători și înotătoare au fost, nevoiți 
să concureze în mod neoficial, deci 
în afară de concurs, deoarece antre
norii lor n-au respectat termenul le
gal de înscrieri. Este un fapt care 
se repetă, creînd dificultăți secreta
riatului de concurs. El trebuie să for
meze, o dată pentru totdeauna, obiec
tul unei analize în cadrul comisiei 
orășenești.

★

înotătorii și înotătoarele Clubului 
Sportiv Școlar din București au partici
pat sîmbătă și duminică la o competiție 
de înot, desfășurată în frumosul ba
zin din orașul Victoria. Iată rezul
tatele : Ziua I : BĂIEȚI : 100 m li
ber: C. Aiexandrescu 1:07,8, G. No
vac 1:08.0; C. Vidican 1:09,3; 200 m 
bras : A. Sopterean 3:13,1 ; I. Bel
ciug 3:16,7 ; 700 m spate : Gh. Tro-

hani 1:19,0; M. Gudov 1:20,5. FETE: 
700 m liber: Elisabeta Totan 1:18,1; 
Milena Dumitrescu 1:20,1 ; 200 m bras; 
Ani Kraus 3:34,9 ; 700 m fluture :
Mihaela Tărnăuceanu 1:41,3. Ziua a 
Il-a. BĂIEȚI : 700 m fluture : V. Ein
horn 1:39,1 ; 700 m bras : A. Sopte
rean 1:30,2; I. Belciug 1:30,2; 400 m 
liberC. Vidican 5:38,6; G. Novac 
5:46,0 ; G. Trohani 5:48,0. FETE: 700 
m spate: Elisabeta Totan 1:29,4; 100 

Concurs de natație la Ploiești

O imagine de la jocul de polo dintre echipele Rafinăria nr, 1—Selecționa 
orașului Ploiești.

Foto: M. Popescu-Ploiești

(fotografia nr. 1) gata de decolare pe un planor cu 
dublă comandă alături de instructorul de zbor Iuliu 
Gionea. Așa cum ne arată imaginea, Lucia pare ho- 
tărîtă să execute un zbor de care să fie mindră.

La sfîrșitul fiecărui program de zbor, instructorul 
șef Romeo Vlădescu face analiza activității, discutind 
cu toți elevii și instructorii despre părțile bune și lip
surile din timpul zborurilor (fotografia nr. 2).

Călăuziți de deviza aviatorilor sovietici „Mai sus, 
mai repede și mai departe decît toți“ elevii școlii de 
aviație sportivă de la Ghimbav își însușesc cu multă 
rîvnă toate tainele pilotajului, știind că numai în felul 
acesta ei pot atinge în scurt timp o adevărată mă
iestrie.

Text: CAROL GRUIA-corestp. regional 
Foto: GIL CO'RCO'DEL-coresp-ondent

(Material primit in cadrul concursului „Pentru cea 
mai bună corespondență*')

m bras : Cristina Danilov 1:42,2 ; An 
Kraus 1:42,5; 400 m liber: Monic 
Dimescu 6:27,6.

★
Campionatul de calificare a pro 

gramat duminică două jocuri de pol< 
care s-au soldat cu următoarele re 
zultate : C.S.M. Cluj — Olimpia Reși 
ța 3—2 și A.S.M. Lugoj — Voinț 
Cluj 2-10.

che; juniori : Constantin Andronii 
25 m bras, junioare : Natalia Ioacl 
movici; 25 m liber, juniori: Nicul 
Țințaru; 25 m bras, juniori : Cristi 
Postelnicescu.

In program au figurat și săriți 
demonstrative de la trambulină.
M. POPESCU și P. VOICILA-core: 
(Material primit în cadrul concursul 
nostru „Pentru cea mai bună cor< 
pondență")

Echipa Voros Meteor 
a terminat învingătoare 

în fața Progresului
Intîlnirea amicală dintre selection; 

Ic de șah ale cluburilor Progresul Bu 
rești și Voios Meteor Budapesta s-a 
cliciat luni dimineața, după termina 
partidelor întrerupte, cu victoria jucî 
rilor oaspeți cu scorul de 12* I/îț—772. 
chip a campioană a R.P. Ungare a ter 
nat învingătoare datorită îndeosebi j 
rului sever înregistrat în turul II : 7 
în favoarea sa.

Autobuzele care mergeau duminica 
trecută spre ștrandul Rafinăriei nr.
1 din Ploiești, erau arhipline. Cu toa
te că in acea zi alte două evenimente 
dețineau „capetele de afiș" (campio
natul republican de zbor fără motor 
și alergările de trap de pe hipodro
mul din localitate), numeroși tineri 
și vîrstnici se grăbeau spre ștrand 
pentru a asista la primul concurs al 
anului. Și-au disputat întîietatea un 
mare număr de tinere talente. In 
mod deosebit s-au remarcat Ioan Pop, 
Teodor Costeanu și Anca Mezincescu 
care s-au afirmat ca autentice spe
ranțe ale natației ploieștene. Concursul, 
in cadrul căruia și-au trecut normele 
G.MA. o serie de tineri și tinere, 
s-a încheiat cu un joc de polo între 
echipele Rafinăriei 1 Ploiești și se
lecționata orașului. Rezultatul: 6—0
pentru Rafinăria 1.

Și acum iată cîștigătorii probelor 
de natație : 100 m liber, senioare :
Ioana Eftimopol; seniori : Ioan Pop ; 
100 m bras, senioare : Anca Mezinces
cu ; 100 m liber, junioare: Mihaela 
Eftimopol; juniori : Marian Slavic : 
100 m bras, junioare : Daniela Farma-

Șahiștii dc la Progresul puteau ob 
un rezultat meritoriu, însă cîteva gre 
grave comise în turul II de către i 
dintre component ii echipei au făcut 
adversarii să obțină victoria mult 
repede decît s-ar fi așteptat.

Așa cum arătam și în cronica noa; 
de ieri, în turul I- oaspeții aveau 
gurat cîștigul la mesele întîi și a 
fapt consemnat dc altfel la relua 
Portisch—Troiancscu 1—0, Pavlo 
Flesch 0—1. In celelalte partide în 
rupte în turul 1 au fost consemnate 
mătoarclc rezultate: Botez—Meszt
1/z—’Ai Somogyi—Urseanu I/2~~,/2, 
Portisch1—Bozdoghină V2—’A- f 
acesta, șahiștii maghiari aveau <1 
primul tur un avantaj de un pui 
51/2'—4IA‘ întreruptele din turul 11 
încheiat cu următoarele rezultate : Ti 
ncscu—Portisch j/2—’A, Meszaros— 
tez 1/2—’A, Bozdoghină—Port
T»— ’A, Tyroler—Gh. Gavrilă II 1-

Dintre șahiștii de la Progresul, 
mai bun rezultat l-a înregistrat în a 
meci Pușcașu, care în turul I, cu 
grele, l-a învins pe maestrul intern; 
nai Bilck. Cei mai mulți dintre cei 
membri ai echipei au jucat sub valo 
obișnuită.



$

Dortmund romînii au arătat 
un handbal desăvîrșit"
mația nu ne aparține. Ea a fost 

la 12 martie de convent a torul 
r de la „VESTDEUTSCHE ALLGE- 
E ZEITUNG” oare impresionat de 
ridicată a bandbaliștilor români 
s: „ROMÎNII AU FOST DE
ECUr PRIN JOCUL LOR IN 
Ă. PRIN REZISTENTA SI R1T- 
SC1NTE1ETOR. IA DORTMUND 
VII AU ARĂTAT UN HAND- 
1ESĂVÎRȘIT“. Acest ecou al suc- 

înregistrat de handbalul romî- 
n finala campionatului mondial 
in în 7 arată, pe scurt, o parte 
ilitățile eare au adus formației 

laurii victoriei. Intrecînd echi- 
rniyniî Sovietice. Jqponifi, J)ane- 
formația unită a Germaniei, Norve- 
— în finală — reprezentativa R.S. 

wace, echipa țării noastre și-a 
în palmares, pentru prima oară, 

ni trofeului suprem la handbal 
cu aceasta am obținut suprema- 

idiâlă în handbal; Căci nu trebuie 
uTt că ccljipa feminină a cucerit 
ă ori consecutiv titlul de cea 
nă echipă din lume la handbal 
iar echipa masculină (tot la 11) 
>at pe locul II la ultimul campio- 
dial (1959) desfășurat în Austria.

„ROMINII AU EXCELAT LA 
PARIS !” — „ECHIPA ROMIN1EI 
A CUCERIT LA DORTMUND 
TITLUL SUPREM LA HANDBAL 
ÎN 7“ — „1OLANDA BALAȘ: 1,91 
M!“ — „ROMÎNII AU URCAT 
PODIUMUL ÎNVINGĂTORILOR LA 
YOKOHAMA !” — iată numai cîtc- 

va dintre titlurile apărute în ultima 
vreme în cele mai mari ziare din lume. 
Pe firul nevăzut al undelor agențiile de 
presă au transmis anul acesta — mai 
mult ca oricînd — în toate colțurile lumii, 
veștile marilor izbînzi ale sportului ro- 
mînesc, isprăvile cu care tinerii noștri 
reprezentanți au marcat călătoria lor pe 
fiecare meridian al globului pămîntesc.

Ținînd pasul cu marile succese pe 
care poporul nostru le obține zi de zi, 
sub conducerea partidului pe drumul 
desăvârșirii construcției socialiste, spor- 

nină s-a situat și ea pe primul loc. Bă
ieții au fost la un pas de victorie obți- 
nînd locul secund.

La Pekin, romîncele au obținut 
singura victorie pentru Europa !

Venită de la mii de kilometri, o veste 
a încălzit inimile iubitorilor de sport 
din țara noastră : în seara zilei de 14 

primei
hipa de handbal în 7 
R.P. Romîne (băieți)

iaria Alexandru și
eta Pitică
aleriu Bularca
landa Balaș
h. lancu
ngela Năstase 
ipid București (băieți) 

iința București (fete)
, Pîrvulescu

n Cernea
:hipa de floretă
R.P. Romîne
hipa de tenis de masă 
sm'w) a R.P. Romîne 
hiț>a de ciclism a
P. Romîne
n Dumitrescu
li. Popovici

Negrea,
Puiu, C. Gheorghiu și 

Badea

părți a anului 1961
campioană mondială

•— campioane mondiale de tenis de 
masă în proba de dublu femei

■ campion mondial la lupte clasice
4 recorduri mondiale la săritura în 
înălțime

■ record mondial la parașutism
- record mondial la parașutism
-i cîșligătoare a Cupei Campionilor 

Europeni44 la volei
- câștigătoare a „Cupei Campionilor 

Europeni“ la handbal în 7
■ medalie de argint la campionatele 

mondiale de lupte clasice
• medalie de argint la campionatele 

mondiale de lupte clasice

■ locul Ill la campionatele mondiale

■ locul III la campionatele mondiale

- locul III In „Cursa Păcii**

- medalie de bronz la campionatele
mondiale de talere

- medalie de bronz la campionatele
mondiale dc lupte clasice

- medalie de argint la campionatele 
europene de box

- medalie de bronz la campionatele 
europene de box.

ile mai tîrziu aveam să confir- 
deplin valoarea ridicată a hand- 
din patria noastră cucerind și 
'uropean la handbal feminin în 
ta Știința București a adus în 
ipa campionilor europeni”.

ie : atletismul își anunță 
seria succeselor !
orii prezenți în tribunele sta- 
Narodna Armia din Sofia au 
minute în șir cele trei victorii 
u posibile !) realizate de atleții 
a VI-a ediție a Cros ului bal- 

.l'amUia Grecescu* a luat titlu- 
iduale (Constantin — la băieți 
t — la fete), iar formația femi-

aprilie jucătoarele de tenis de masă 
Maria Alexandru și Geta Pitică, înche- 
indu-și triumfal suita de victorii, - au 
urcat podiumul învingătorilor în proba 
de dublu femei, cucerind titlul de cam
pioane ale lumii. Au fost singurele repre
zentante ale Europei care au reușit să 
treacă de redutabilele și iscusitele ju
cătoare din R. P. Chineză și Japonia ! 
Tot ele au ocupat locul III în compe
tiția rezervată echipelor feminine.

Începe sezonul de... recorduri 
mondiale al lolandei I

Sportivii romîni n-au lăsat clipe de... 
odihnă suporterilor. Două zile mai târ
ziu 1 olanda Balaș a urcat ștacheta la 

tul a făcut și el progrese uriașe. Ca 
urmare a condițiilor minunate pe care 
partidul și guvernul le-au creat mișcă
rii sportive pe stadioane își dau mîna 
sute și sute de mii de oameni 
ai muncii. Numai anul trecut s-au 
înregistrat la marile competiții de 
mase cum sînt Spartachiada, Con
cursul cultural-sportiv al tineretului, 
crosurile populare, campionatele pe a- 
sociații ș.a. peste 4.100.000 de partici
pări. Din acest număr impresionant de 
tineri și tinere s-au ridicat numeroase 
talente care au asigurat împrospătarea 
primelor echipe și a loturilor reprezenta
tive. Procesul de instrui re-antrena
ment a căpătat un caracter științific, 
dând posibilitate sportivilor să urce si
gur treptele măiestriei și să atingă ni
velul cerut de dezvoltarea sportului în 
arena internațională.

1,87 — nou record al lumii ! Ștacheta 
nu s-a clintit și acestui extraordinar re
cord obținut în primul concurs în aer 
liber al sezonului, i-au urmat alte trei 
— din ce în ce mai uimitoare : 18 iunie. 
Varșovia — 1,88 m ; 9 iulie. Budapes
ta — 1,90 m ; 16 iulie, Sofia — 1,91 
m!I! O altă fată de pe meleagurile 
noastre — Maria Diaconescu-Diți — 
a ținut să se impună lumii, stabilind 
cu 56,64 m cea mai bună performanță 
mondială a anului la aruncarea suliței 
femei.

Varșovia - Berlin - Fraga 
triumful voinței !

Competiția vîrf urilor ciclismului a- 
mator a scos în evidență dîrzenia ru
tierilor romîni. Zi de zi vești tot mai 
bune erau transmise dc pe traseul 
„Cursei Păcii” : victorie la Gdansk 
(G. Moiceanu), succes Ia Rostock (Ion 
Cosma) și — -finalmente — echipa 
R. P. Romîne, rămasă în numai trei 
oameni (I. Cosma, L. Zanoni, 1. Stoica), 
cucerește locul III în ierarhia celor 
mai bune echipe din lume, întrecînd ru
tieri din Franța, Suedia, Danemarca, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria, Anglia ele.

Porașutișlii la... înălțime !
In ultima dimineață a lunii mai vred

nicul parașutișt Gh. lancu s-a avînlat 
din înălțimi spre minusculul punct fix 
de pe aeroportul Strejnic. Și a aterizat 
ehiar în centrul lui. Nu numai o dată, 
ci de două ori stabilind astfel recordul 
mondial absolut al saltului individual 
de la 1.000 m cu deschidere întîrsiată 
a parașutei : 0 m. ! Este o performanță 
care nu va mai putea fi întrecută nicio
dată, rămânând veșnic pc tabela recor
durilor mondiale! La scurtă vreme, tot pe 
aeroportul Strejnic, Angela Năstase a- 
dăuga aureolei p a rașu Ieștilor romîni o 
nouă strălucire : record al lumii la salt 
individual de la 1.000 m cu deschidere 
întîrziată a parașutei și aterizare la punct 
fix: 1,725 m. Cu 21 de minute înainte 
Elena Băcăoanu depășise și ca vechiul 
record mondial al Elisabetei Popescu, 
în aceeași probă. Dar...

Yokohama - o nouă „carte de 
vizită" a luptătorilor noștri

Din Japonia ne-au sosit la începutul 
lunii iunie vești despre izbînzile luptă
torilor romîni. Impunîndu-se în compania 
reprezentanților a 21 de țări, prezenți 
la campionatele mondiale, sportivii noștri 
au cucerit noi galoane pentru sportul 
romînesc: Valeria Buituca — campion 
al lumii la categoria semimijlocie la 
lupte clasice. Dumitru Pîrvulescu (mus
că) și Ion Cernea (cocoș) — medalii de 
argint, Gh. Popovici (semigrea) — me
dalie de bronz, Ion Țăranu (mijlocie)

Răspunzând grijii cu care partidul 
și guvernul asigură sportivilor posibi
litatea dc a se dezvolta, tinerii noștri 
reprezentanți luptă cu înflăcărare pen
tru apărarea culorilor patriei, pentru 
creșterea prestigiului sportiv al Repu
blicii Populare Romîne.

In primele luni ale acestui an steagul 
drag al patriei noastre socialiste a urcat 
de multe ori pe cel mai înalt catarg al 
marilor întreceri internaționale desfă
șurate în diferite colțuri ale lumii — 
consemnând victoria reprezentanților 
R. P. Romîne. Sportivi cu renume, având 
în palmares performanțe excepționale, 
au fost obligați să se recunoască în
vinși în fața impetuozității, a valorii 
și puterii de luptă a sportivilor noștri.

Să parcurgem împreună itincrariul 
victoriilor românești din acest sezon 
sportiv memorabil...

— locul IV și Mihai Sulț (pană) locul 
VI. Prin aceste performanțe echipa R. P. 
Romîne s-a clasat pe locul II depășind 
chiar succesul de la Jocurile Olimpice 
de la Roma. După o lună d^e zile, la 
Skoplje (R. P. 1'. Iugoslavia), 1. Cernea,

Un moment memorabil: înaintea ptnalei campionatului mondial de 
handbal în 7 — ciștigată de echipa țării noastre — căpitanii formațiilor 
schimbă tradiționalele fanioane. In stingă — Ivănescu (R.P. Romină), în

dreapta — Vicha (R.

Al. Geantă, Gh. Popovici, Gh. Szabad 
și I. Țăranu — au devenit campioni 
balcanici la lupte libere, iar reprezen
tativa țării noastre a dominat net în
trecerile cucerind primul loc. Pentru 
prima oară se impune un sportiv ro
mân la lupte libere : Miclrin Cristea 
devine campion balcanic.

Din nou cîștigăfori ai „Cupei 
țărilor latine"

Cam în aceeași vreme cînd luptătorii 
triumfau la Yokohama, pe poligonul 
din Reims (Franța) se întîlneau cei mai 
buni trăgători ai Franței, Italiei, Spa
niei, Portugaliei, Belgiei, statului Mo

naco și ai R. P. Romîne. Trofeul pus 
în joc. „Cupa țărilor latine", a luat din 
nou drumul țării noastre datorită vic
toriilor realizate de losif Sîrbu (la 
armă liberă calibru redus 3x40 și 60 
focuri culcat) și Gh. Maghiar (pistol 
viteză ).

Amsterdam - Paris - București — 
Moscova - drumul glorios ai 

voleibaliștilor feroviari
Rapid București a sosit la 16 iulie 

de la Moscova cu prețiosul trofeu „Cupa, 
campionilor europeni” la volei. întrecuta 
în finală pe. campioana U.R.S.S., valo
roasa formație Ț.S.K. 4. In vitrina cu 
trofee a sportului nostru această cupă 
— cucerită pentru prima oară —- re
prezintă încununarea (‘forturilor depuse 
de voleibaliștii din Giulești în lupta 
pentru titlul de cea mai bună echipă 
de club dc pe continent și — se poate 
spune —1 chiar din lume.

Dintr-un șir neîntrerupt 
de succese...

t..am ales pe cele mai semnificative 
— după părerea noastră. ‘Am mai putea 
vorbi despre medalia de argint cucerită

5. Cehoslovacă).

la campionatele europene de box de 
Gh. Negrea, cele 3 medalii de bronz 
obținute la aceeași competiție de boxerii 
noștri (locul pe națiuni din 21 dc 
țări participante), despre locul III cu
cerit de Ion Dumitrescu la campionatele 
mondiale de talere și despre valorosul lou 
III la campionatele mondiale de scrimă 
obținut dc florctistcle noastre, de suc
cesele în serie ale canotorilor la rega
tele de la Bled, Praga și Snagov, d© 
câștigarea „Cupei Păcii* la rugbi, de 
loeul II în campionatul european fe
roviar de fotbal ocupat de Rapid Bucu
rești, locul I la individual în concursul 
internațional de călărie de la Viona etc, 
etc, etc...

Pentru cucerirea de noi victorii !

gfi.nă redactată
HRISTACHE NAUM
NEAGOE MARDAN

Tot mai sus, peste toate limi
tele și granițele fixate de „spe- 
cialiștiu! Iolanda Balaș a stabilit 
anul acesta nu mai puțin de 4 re
corduri ale lumii l

IAm făcut această incursiune nu numai pentru 
a înmănu-nchea minunatele performanțe sportive rea- 
Jizate in prima parte a anului, ci și pentru a aminti 

sportivilor noștri că lupta nu s-a încheiat. Urmează 
noi etape, noi bătălii hotăritoare pentru ridicarea 
pe culmi cît mai înalte a prestigiului sportiv al 
patriei noastre. Condițiile minunate de pregătire pe

X care le au la îndemînă sportivii noștri vor trebui 
X folosite din plin. Va trebui să arătăm încă o dată 
* opiniei publice sportive mondiale că succesele noas- 
4- tre nu sînt întimpîătoare, că ele sînt urmarea flreas- 
t u a activității sportive largi de mase care se des- 
X făfaară în întreaga țară, că nivelul performanțelor 
X noastre este in continuă creștere. Pe tabloul de onca- 
X re al performerilor «nuluj sportiv 1901 mai sînt 
4- multe locuri care se cer completate. Oamenii muncii 
X așteaptă de la motocicliști in „Cursa de 6 zile“ 
4- care va avea loc in Anglia o comportare & înâlți- 
Ț mea renumelui pe care și I au creat, de la rugbiști 
Ț un rezultat onorabil în tnecinl revanșă cu puternica 
T echipă a Franței, de la poloiști rezultate de valoare 
4. la „Trofeo d italia“ — competiție care se va desfă- 

șura peste puțin timp 1a Moscova, de la cicliști
X confirmarea valorii lor la campionatele lumii din 
X Elveția, de la tmerii șahiști performanțe butie în

mondial pentru 
îmbunătățirea

juniori, de La atleți 
rezultatelor la Ba'ca-

campionatul 
reeditarea Și 
niadă, de la sportivii studenți victorii la Univer
siadă... Sutele de mii de iubitori ai sportului din 
țara noastră așteaptă cu nerăbdare comportări din 
ce în ce mai bune de la toți cei care vor avea cinstea 
să îmbrace în marile competiții tricoul reprezentati
vei Republicii Populare Romîne.

Oțeiarii hunedoreni. minerii Văii Jiului, con
structorii marilor șantiere, oamenii munci; de la 
sate — toți cei care au îndrăgit sportul în anii 
luminoși ai democrației populare sînt alături de 
tinerii reprezentanți ai patriei noastre atunci ciad 
susțin întreceri cu sportivi renumiți din alte țări, 
lată de ce pe umerii sportivilor noștri stă sarcina 
de răspundere de a răsplăti grija pe care le-o poartă 
partidul și guvernul, de a aduce noi clipe de 
bucurie satelor de mii de oameni ai muncii oare 
îi încurajează și a căror onoare o apără în între
cerile sportive.

Sportivi ! Inălțați pe culmi nebănuite steagul drag 
al patriei noastre, tăceți ca prin performanțele 
voastre să crească tot mai mult prestigiul sportiv 
al Republicii Populare Romîne !
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PARADA

de trorn- 
și apoi,

pe poar- 
sunetele f

iJocurile populare românești s-au bucurat de o înaltă prețuire din 
partea spectatorilor. In fotografia noastră un aspect din timpul unui 

dans desfășurat pe scena teatrului de vară.

Scurt

comuna

o con- 
cu bi- 

volume,de
700 locuri) 
comitetului 
Ion Dobre. 
mult. Toți

unde-j greul

am luat cu- 
o adevărată... 
ne interesa în

Treburile ne-au condus, nu de 
mult, din nou pe meleagurile 

, mănoase ale Olteniei — „la
cazacii dă pă jii“, așa cum sânt po- 

: rec'iți în glumă cei de prin părțile 
i respective. După un drum puțin obo
sitor, de ta Craiova la Calafat, iată- 
ne ta țintă: comuna POIANA 
MARE. De fapt, un orășel în toată 

I regula, deoarece această comună si- 
1 tuată pe „naționala" Catafat-Bechet 
: la 80 km de Craiova și ta 12 de 
, cotul Dunării, numără peste 13.000 de 
■ suflete. „Mult popor — ne spune 
! pe drum un colectivist. S-.a înmulțit 
I în ultimii ani. E a treia ~
i din țară 1a mărime".

In fața căminului cultural, 
strucție maiestuoasă (dotat 
bliotecă cu peste 9600 

i sală de cinema cu peste
l-am găsit pe secretarul 

. de partid comunal, tov.
Sătenii îl iubesc tare
îi spun „nea" Oncică. El este iubit 
nu numai pentru că este un comu
nist priceput ta toate, ci și pentru 
că întotdeauna acolo 
este și el prezent.

De la nea Oncică 
neștiință — el este 
„statistică" — de ce 
legătură cu viața țărănimii poienene. 
Tov. Dobre ne-a fost un ajutor de 
nădejde în cunoașterea realităților de 
azi, ale acestei întinse comune.
Din vorbă în vorbă, am ajuns 
bineînțeles, și fa sport — aceasta 
era problema care ne interesa in 
special. Am vrut să cunoaștem cîteva 
aspecte din trecut, pentru a putea 
să apreciem și mai mult realizările 

ide azi din activitatea sportivă a co
munei.

— Sport în trecut ? Și. to-v. Dobre 
scoase un oftat. Nici nu se putea 

i vorbi de așa ceva. Țărănimea munci
toare stătea încovoiată din zori și 
' pînă seara pe moșiile bogătanilor, 
ila cheremul măriilor moșieri de teapa 
• lui Grigoriu sau Măgereanu. înfo
metați și secătuiți de vlagă, le mai 

I ardea țăranilor de sport ?...

In biblioteca căminului aveam 
să găsim apoi unele documen
te grăitoare în legătură cu via

ța din trecut a țărănimii sărace de 
pe aceste locuri. Cităm cîteva din 
ele :

Ministerul Justiției, nr. 7499, 12
martie 1907 — Registratura. TELE
GRAMA, urgentă, Ministrul Justiției 
București.

„Se semnalează agitațiuni în comu
nele limitrofe: Moțăței, Băilești, Ca- 

llafat.
portal 
forța 
niștei.

Rog 
Război 
ziția noastră forțe armate îndestu
lătoare. Procuror general ss. indesci
frabil . Rezoluție: Văzut I. Mânu, 
1907. Martie".
SCRISOARE ANONIMA: FRAȚILOR!

„...Ciocoii ne-au mîncat timp de 40 
de ani, de cînd a venit Carol I. A 
venit timpul să-i mîncăm și noi fripți. 
Toată averea Lor e făcută din sudo
rile noastre și a micilor copii ce mor 
înecați de praf ta c...mașinei... Nu 
mai stați, căci timpul e scurt I Tra
geți clopotele bisericilor, sunați din 
goarnă, c.a toții ce sufăr și voiesc 
libertate să vină sub steag, pentru 
o nouă independență !... Religia, cre
dința, nu vă va mîntui. Prin orice 
mijloace cereți pămînt, pămînt și 
iar pămînt I... Deviza să fie: pămînt, 
îmbunătățirea soartei țărănești".

Și iată răspunsul orânduirii 
ghezo-moșierești: Telegramă.
entafa a Craiova. Alinisterului 

sliției, București. „Astăzi 25 septem
brie 1907 orele 6 dimineața. Proce
sul răscoalei țăranilor din corn. Ho
rezu, Poenari, Grecești, început Jeri

In acest moment s-au trans- 
în localități doi procurori cu 
armată pentru stabilirea 1i-

interveniți La Ministerul de 
pentru a ne pune ta dispo-

bur- 
Pre-
J ti

istoric
opt acu- 
zece ani 
cinci ani 
ta șapte 
general, 

Rezoluție' :

înaintea Curții cu Jurați Doljiu, luat 
sfîrșit prin condamnarea^ a 
zați, din care trej la cîte 
muncă silnică, patru la cîte 
muncă silnică și un minor 
ani închisoare. Procuror 
N. Geblescu. Nr. 3111. 
Văzut, T. Stelian".

Crunt s-a răzbunat burghezo-mo- 
șierimea pe țăranii răscutați. Peste 
10.000 de moirți, mii de răniți, mii 
de țărani condamnați Ia muncă sil
nică pe viață sau pe alte termene, 
sate întregi pustiite.

Cum trebuia să acționeze Justiția 
de clasă a orânduirii de atunci, reie
se din telegrama adresată de Minis
terul Justiției primului procuror din 
Galați: „Comandamentul Corpului III 
are ordine pentru represiuni severe
— luați înțelegere cu D-sa și ur
mați aceleași instrucțiuni". In acest 
spirit a acționat justiția „liberală" în 
timpul răscoalei din 1907, ca și în 
alte împrejurări de altfel. Anii tre
ceau și viata țărănimii nu se schim
ba de loc. Foame și sărăcie. Pînă ce 
s-au dus pe apa sâmbetei boierii, 
toată lupta se dădea pentru o bu
cată de mămăligă. Sport ?...

...„Azi sportul în comună se desfă
șoară în concordanță cu vremurile 
noastre, noi, cu realizările în comu
nă. Ce avem noj — după Eliberare
— în sat am să-ți spun pe scurt.
Și tov. Dobre mi-a înșiruit domol 
saltul uriaș făptuit în viața țără
nimii din POIANA MARE. Am notat 
puțin. 3 marj G.A.C. = 7000 de 
hectare arabile, 9 camioane, sute de 
atelaje, sute de capete de vită, mii 
de capete de porcine, G A.C.-urile au 
biblioteci, iar fondul de bază a ajuns 
ta 1.800.000 lei. Comuna este electri
ficată (în curând se vor instala și 
tuburi de neon), are teatru de vară. 
.Mai are un spital cu 40 locuri, 
2 dispensare, personal sanitar, 4 doc
tori, un S.M.T., 5 școli plus un
liceu, un sanatoriu cu 800 locuri...

Sportul a cunoscut și el o dez
voltare corespunzătoare, dezvoltare 
de care se îngrijește zi de zi cu a- 
tenție partidul nostru. Dar despre 
sport, despre această nouă preocu
pare a țărănimii noastre muncitoare 
să prezentăm mai bine aspecte din 
cadrul grandioasei „duminici cultu- 
ral-spojțive" — faza intercomunală 
a Concursului cultural sportiv al 
tineretului, organizată pe pfan tocai 
la Poiana Mare.

fotbalul n-a lipsit nici el din program. Iată-l in fotografie pe portarul echipei Ghidiciu, oprind un atac al 
jucătorilor de la Dunărea Calafat.

Pe terenul de fotbal, împrejmuit 
special „în cinstea duminicii cultu
ral-sportive" stau așezați pe iarbă 
sau în tribune de lemn peste 5000 de 
țărani colectiviști, muncitori, func
ționari, elevi din comună și de prin 
satele apropiate. Un sunet 
petă, o comandă scurtă 
începe defilarea...

Dinspre tăpșanul tîrgului, 
ta mare a stadionului, în 
fanfarei locale (de peste 20 persoa
ne) își fac apariția în rinduri com
pacte, perfect aliniate, echipele cultu
rale de dansuri și jocuri populare, 
sportivii din comună Și satele din 
împrejurimi, sportivii clubului Cra
iova, musafiri — în acea zi de vară 
— ei localnicilor.

Iată un grup de luptători, merg 
în pas ușor, dar cu o ținută ce in
spiră vigoare, forță. Vin apoi re
prezentanți ai comunelor Desa, Ciu- 
perceni, Tunarii Vechi și noi, elevii 
de la școala agricolă din comună, 
în frumoase costume naționale, echi
pele de fotbal, numeroși pionieri, bi- 
cicliști. Din nou o comandă scurtă, 
o întoarcere pe loc le dreapta și res
ponsabilul coloanei prezintă raportul 
președintelui Consiliului U.C.F.S. Ca
lafat: „Tinerii din comuna Poiana 
Mere și satele din împrejurimi sînt 
gat,a pentru întreceri... raportează...

începe ,.duminica
cultural- sportiva!”

far- 
însă 
fîn- 
sta- 

ne

Norii care toată dimineața ne în
soțiseră pe drum, amenlnțindu-ne cu 
ploaia, s-au împrăștiat ca prin 
mec. Străjer credincios rămâne 
bătrînul paltin de lingă ghizdul 
tînii cu cumpănă, din apropierea 
dionului care, din cînd în cînd, 
mai ocrotea de arșița dogoritoare a 
soarelui. Au început întrecerile cultu
ral-sportive ! Pe salteaua din mijlocul 
terenului luptătorii de la Clubul spor
tiv Craiova fac demonstrații de lupte, 
explicând spectatorilor din tainele 
luptelor clasice și libere. „Nea" Ma
rin, colectivist fruntaș de la G.A.C. 
„Vasile Boaită" se amuză, dînd me
reu ghionți unui vecin de bancă:

Parcă-s tauri. Cum 
ai noștri îi bat! 
dintre

Marin Bădiță, 
Craiova, 

luptătorii M. 
ambii 

a entuziasmat

„Ii vezi, bre ? 
se-mpung. Da’

Demonstrația 
Martinescu și 
de la C.S.
publicul. La un moment dat și soa
rele se pitise parcă, de frică, după 
un firicel de nor... înspăimântat de 
curajul lui Bădiță care, avind o greu
tate mai mică, încerca să înfrunte pe 
Martinescu, un Primo Camera al 
Craiovei. Lupta a fost dramatică, 
epuizantă, dar rezultatul nedecis. Au 
cîștigat însă spectatorii care au în
drăgit un nou sport, luptele. Spor
tul celor puternici. Luptele cu care 
Gruia lui Novac dădea — așa cum

E rîndul lui Vasile Bec 
ridica oare mai mult decît 
său ? se întrebau spectato: 
caș a mai adăugat o gre 
proptit solid pe pămînt, s- 
a prins bara halterei, o s 
dare, un strigăt și haltera 
mîini ridicată deasupra c; 
aplaudă frenetic. Cîtiva tini 

b

ei" -
Intr- 

ei au

mișcări a dovedit 
exercițiile 
colectivistă.
Exercițiile 
spectatori.

„Multă grație in 
Venera Preduț în 
spunea o tânără 
adevăr așa a fost, 

fermecat pe

CULTUJ

A început parada ! Sportivii de

satisfăcuți de spectacol: 
încă o dată (?!).

Halterele nicj nu 
să se odihnească 
au și fost luate la 
către „greul

au 
cum

„între
Marin Mar

o r

de 
de

spun legendele — multă bătaie 
cap turcilor. Au urmat întreceri 
gimnastică, demonstrante fiind spor
tivele Mariana Dicu, Venera Preduț 
și Crisanti Dinu, tot de la Clubul 
sportiv Craiova.

la Clubul sportiv Craiova, 
defilează prin fața celor pe

mai adăugat în părți gri 
a prins să le ridice cons 
supra capului — spre a n 
blicul. In mîinile lui halt 
erau niște jucării. Spectat 
mas înmărmuriți. Lingă

„Â1 mai tare 
om din lume“

Au început Și demonstrațiile 
haltere. Sportivii din Craiova, 
întîi, eu explicat spectatorilor tehnica 
ridicării halterelor, apoi s-au pornit 
la întrecere. Radu Pitei a ridicat prin 
împins 70 kg, Dorel Dinu prin smuls 
80 kg. Se adaugă o nouă greutate 
și sportivul craiovean ridică halterele, 
care au acum o greutate de aproape 
90 kg. Spectatorii aplaudă entuzias
mați- Stilul luj de a ridica, precizia 
cu care împingea deasupra capului 
bara cu discuri mari de fier a im
presionat.

de 
mai

,,Duminica cultural 
Atare, la care au p« 
spectatori (peste cim 
aproape două mii ta < 
cele mai reușite ser 
Olteniei.

Un sprijin deosebi 
minunate sărbători ci 
raional P.M.R. Cala 
Traian Duca. De ases 

sătenilor în cedri 
minici cultural-sporti 
comunal de partid ( 
comunal U.T.M. (se 
Horia Minoru).

Trebuie, de asemex

cială" a prezidiului, 
dată un glas de 
grozav e ăta. E 
lume" 1

A urmat firește 
neri și vârstnici de a tre 
re. Aceștia nu s-au sirr 
ri'ți și nici n-au așteptat 
rugați. Dar halterele nt 
plini cu porumb sau boi< 
pe care-i arunc; pe sp 
cu ei în pas domol spre 
Aceasta au văzut-o pe 
care s-au întrecut la h

Cel mai tare din con 
Cornel Rămoiu, de mes 
cian. Avînd cîteva cur 
sportul halterelor, nu i- 
să-i bată pe ceilalți, cai 
masaseră îmbufnați din 
succesului" de" moment.

. s-a 
baritor 
ăl m<

invitai

Fotbalul, bată-
Plecaserăm de la teati 

dă, construit în anii Iun 
gimului nostru, în grad 
înspre stadion. Era ora 
proape de unu. Trebuia 
întrecerile de fotbal.

In drum spre terenul 
ne-am oprit la cooperați 
tras cite o halbă de bi 
suflate (era bună și rec 
și gheață se găsește d 
gospodăriile colective c 
La ieșire, în fața coope 
femei discutau foarte i



putut — fără să vrem — prinde doar 
atit;

— „Ileano ! Nu văzuși pe Prică al 
meu. Fuse cu bărbată-tu ! “

— „Fu, leleo, știu“ — i se adresă 
cealaltă mai tinără și mai aprinsă 
in priviri. Și continuă: „Or fi la fot- 
balu ăla, bată-1 vina. Le-o luat min
țile bărbaților ! “

Am ajuns din nou la stadion. Pro
babil că cei doi „împricinați" erau 
fi ei printre miile de spectatori. Am 
aflat apoi că urma să se întreacă 
„oficial" 6 echipe: Dunărea—Calafat 
cu Luceafărul Ghidiciu (campioană 
raională]* formată numai din țărani 
colectiviști). înfrățirea — Poiana

INICĂ
-SPORTIVĂ Tinerele fete de la școala zooteh

nică din comună prezintă pe o splen
didă melodie, „dansul marinăresc". 
Execuția fără cusur a stirnit aplauze 
furtunoase din partea publicului.

Adă-mi o barcă,
să-mi plimb iubirea...
Cântau fetele școlii profesionale 

agricole din Poiana Mare în timpul 
dansului marinăresc pe care îl pre
zentau pe scena Teatrului de vară. 
Viitoarele zootehniciene. încă eleve 
de școală, dar sportive încercate, 
prezentau în cadrul concursului cul
tural dansul lor preferat. In bluze 
albe, cu gulere albastre, cu bonete 
și pantaloni albi de buret, păreau 
adevărați marinari. Simbolizînd iprin 
mișcări coregrafice cu brațele munca 
pe vas, ridicarea pânzelor, legarea 
frînghiilor, trasul la parîmă și în
soțind dansul lor coregrafic cu 
cîntec, an reușit să smulgă aplauze 
furtunoase. Prin cîntul și jocul lor 
împrăștiau parcă iparfumul mării, 
freamătul aripilor pescărușilor, tu
multul valurilor, imensitatea aceea 
a mării... Imensitatea care te pre
dispune la meditație, către poezie 
și dragoste. Pe o bancă între casta
nii umbroși și răcoroși la adăpost 
de soare, am privit dansul, am as
cultat cîntul. care ni se furișa ho
țește în inimi:

Sigur pe el, electricianul Rămoiu a ridicat haltera, sus, deasupra capului, 
consătenii îl privesc cu admirație.

reprezentanții echipelor cultural-sportive 
delatori, veniți să îasiste la întreceri.

Mare cu Recolta -i Seaca și Tunarii 
Vechi cu Desa.

N-am stat mult pe teren deoarece 
soarele era prea dogoritor. Dar am 
putut constata că fotbalul ca și in 
București, Craiova, ț Pașcani sau in

din Poiana Mare și împrejurimi,

terenul braț la braț, comentind o fază 
sau alta, birfind pe arbitru, sau lău- 
dînd pe unii jucători.

Am plecat după un timp înapoi la 
Teatrul de estradă, pentru a urmări

.-.„Adă-mi o barcă, să-ml plimb iubirea 
Să zbor cu ©a din val în val 
Să prind iubirea și fericirea 
C-așa e viața de marinar"

Tanta Funicioiu a recitat apoi poe
zia „Partidului" de M. Beniuc. E- 
chipa de dansuri a căminului Tunarii 
Noi a prezentat o suită de jocuri 
populare romînești, care, pe bună 
dreptate, prin vigoarea și verva cu 
care au fost jucate, au stîrnit a- 
plauze binemeritate.

Peste drum de sfat și de Teatrul 
de vară, colectivistul Sîrbu Costea 
(Constantin) petrecea de zor. Avea 
omul și de ce. Era socru mare 1 Din 
cînd în cînd, profitînd parcă de in- 
termezzo-ul programului cultural, 
trompetele muzicanților care țineau

O piramidă destul 
de dificilă. Dar tinerii 
sportivi, elevi din Po
lona Mare, stăpîni pe 
ei, au executai toate 
piramidele cu multă 
siguranță.

isonul țambalului se suprapuneau 
peste cântecele fetelor. Frînturi dintr- 
un cîntec cunoscut pătrundea pînă 
la urechile noastre:

„Și-au plecat oltencile
Să secere gemele...

I-la i-la. i-ia-i lia!“

alt colț de țară, și kt Poiana Mare 
i prins rădăcini adinei, iși are su
porterii lui, care, în ț timpul desfășu
rării meciului o țin numai intr-o 
„ceartă", iar la terminare părăsesc

in continuare spectacolul cultural 
cînd, deodată, am auzit o... explozie: 
gool! gool! Marcaseră cel de al doi
lea punct cei din Poiana! Satisfacția 
era de acum completă.

★ —— ————

Disdedimineață, publicul și-a ocupat locul in tribună pentru a asista la întrecerile sportive. Cînd e fotbal, 
mai ales, să dai cu... tunul și ,nu găsești un loc liber. Iată cea mai sigură și mai comodă tribună. Puștii 
s-au acomodat cu situația: nu-i‘;loc în tribuna „oficială", este loc însă in bătrinul stejar. Privești de la...

’ înălțime, și nu te bate nici soarele.

comuna Poiana 
3e șapte mij de 
cerile sportive și 
a fost una dintre 
: pe meleagurile 

mizare a acestei 
l a dat comitetul 
uctorul său tov. 
nași va mobilizare 

respectivei „du- 
icitărj Comitetul 
)obre), Comitetul 
Ghinea, locțiitor 

it sprijinul acor-

țdat de Comitetul raional U.T.M. Calafat (prim-se- 
cretair Marin Vîrtosu), care s-a ocupat îndeaproape, 
și din timp, de toate problemele legate de reușita 
serbării cultural-sportive, fază intercomtma’ă a Con
cursului cultural-sportiv ai tineretului. Gazde primi
toare au fost cele trei Gospodării agricole colective, 
mai ales G.Ă.C. „Viață Nouă" (președinte tov. Tra- 
iațp Dobre), care au primit oaspeții sosiți în comună 
(sportivii și invitații), după frumoasele datini olte
nești.

Această acțiune inițiată de asociațiile sportive din 
comuna Poiana Mare este de dorit să fie extinsă 
și în celelalte comune din regiunea Oltenia. Se va 
obține astfel o mai mare participare a tineretului 
sătesc pe terenurile de sport, activitatea sportivă 
dejjnase se va întări și dezvolta mai mult.

Un moment pasionant din întrecerile de lupte.

x

iață nouă liberă și cu belșug s-a așternut în satele pa
triei. Au dispărut pentru totdeauna exploatatorii. In 
Poiana Mare, ca și în imensitatea comunelor și sate

lor patriei noastre, țărănimea muncește înfrățită, pe ogoa
rele înfrățite, obținînd succese deosebite pe drumul belșu
gului și bunăstării materiale. Bicicletele sau motocicletele (în 
comună sînt foarte multe ,,Manet-uri“) sînt materiale sportive 
care își fac tot mai mult loc în viața tineretului. Copiii nu se mai 
zgîiesc la ele ca altădată. Noul este trainic, viabil. Noul în 
viața țărănimii noastre muncitoare este și sportul, altădată cu 
totul inaccesibil nu numai țărănimii. Pentru industria noastră 
socialistă, pentru agricultura noastră mare, înfrățită, pentru 
toate bucuriile vieții pe care ni le dăruiește zi de zi partidul 
merită să trăiești și să muncești ! Să muncești și să pui umă
rul cu nădejde pentru ca noul să crească, să-l faci și mai pu
ternic ! Iar sportul, acest dătător de viață, de forță și frumusețe, 
să-l luăm cu toții de mînă și să alergăm în rouă dimineții, 
în bătaia vîntului, strigînd și rîzînd către soare : „Iți mulțumim 
Partid, iubit părinte ! Iți mulțumim pentru tot ce ai făcut și 
faci pentru întregul nostru popor, pentru grădina noastră mereu 
tot mai înfloritoare — Republica Populară Romînă !“.

X

Pagină redactată de V. GRĂDINARU
Fotografii: P. Romoșan

■> 



Al doilea... interviu la firul ierbii

Cacoveanu, extrema dreaptă a echipei C.C.A., unul dintre fotbaliștii care 
și-au îmbunătățit jocul in returul campionatului pe 1960—1961, în luptă 
directă cu NunweUler III, stilpul apărării formației Dinamo București.

mișcat 
maree 
echipa 

pare rău, dar... 
întrerupem, dar 
cei cu „boala" 
fotbaliștii care 
la... rădăcini.
Creiniceanu și

CÎTEVA CONCLUZII DUPĂ SEMIFINALELE

E cald. Parcă miini nevăzute ar fi 
încins un foc sub căldarea de beton 
a stadionului. Totul pare încremenit 
in bătaia razelor fierbinți ale soare
lui. Dar, am mai făcut pe aici o 
vizită intr-o asemenea zi de vacanță 
fotbalistică. Atunci era în miez de 
iarnă. Te supăra gerul, acum te inco
modează zăpușeala...

Atunci 
întimplare. 
tați. Da ! 
ianuarie... 
să-i mai 
terminarea 
rit mai era cu ocazia primului nostru 
interviu. Și avea de ce să fie. Era 
doar in... convalescență, 
să-i uiți vocea amărită: 
smoc 
Rapidului din... 
careului. Ferească sfintul să-și 
dispute balonul și 
mele. Na-ți-o ție, dă-mi-o mie '... 
cuprindea groaza cind jucau

O voce cristalină ne trezi din 
cerile aminte. El e, gazonul:

— Ce vă uitați la mine. Arăt 
pajiște din povești, nu ? Firele 
pline de clorofilă se-ngrașă 
cu ochii. Vedeți 
bătaia vîntului ?

in ianuarie am venit din 
Acum sintem aici ca invi- 
Interlocutorul nostru din 
gazonul verde, ne-a poftit 
luăm un... interviu după 

. campionatului. Tare amă-

Greu poți 
„...Smoc cu 

smulgeau băieții din tripleta 
iarba mea în jurul 

mai 
pe la marginile 

Mă 
ei..." 
adu-

ca o 
mele 

văzind 
cum se unduie in 

Dar să încep cu 
ceea ce vă interesează. Nu știu dacă 
băieții au citit sau nu jalbele mele de 
astă iarnă, dar sincer vă spun că tare 
mult s-au schimbat.

_  v ș ? ? ?
— Ți-e mai mare dragul să-i vezi 

acum pe jucătorii din tripleta Rapi
dului. Cum mai zburdă cu mingea ! 
Au cam terminat cu „na-ți-o ție, dă- 
mi-o mie". Joacă și pe extremă, din- 
du-mi prilej să-mi mai intind firele 
bătătorite. Cind te gindești 
trecută numai dureri îmi 
și mie și suporterilor lor, 
geaba se învîrteau 
trupul meu, dacă 
mingea in gol. Am 
tat pe locul 3 în

, că toamna 
pricinuiau 

că tot de- 
petic din... 

introduceau
pe un

nu
auzit că au și săi- 
clasament. Așa e

celor mai 
că mi-am

dacă ascultă de ' sfolurile 
în vîrstă. Apropo... Bine 
adus aminte de o altă veche cunoș
tință de la Rapid. E vorba de Macri. 
Despre care am zis că nici... iarba 
nu crește pe unde trece el înfuriat. 
Nu-ți vine să crezi ochilor cit s-a 
schimbat. Nu mai trage cu sete in 
mine și nici în... adversari. Caută nu
mai mingea. Și cînd o nimerește bine 
(auzi minune !), chiar fundaș fiindi 
marcă gol! Așa cum a făcut pe Giu- 
lești in meciul cu belgienii...

— Dar despre ceilalți, pe care i-ai 
muștruluit cu ocazia primului inter
viu ce poți să ne spui ?

— Hm... Despre fiecare cite ceva. 
Iată de exemplu atacanții dinamo- 
viști. Nu se mai rotesc nici ei în ju
rul careului cum au făcut in turul 
campionatului in jocul cu băcăoanii. 
Aleargă de... să te ții bine pe picioare 
să-l ajungi de exemplu pe Sasu sau 
pe Frățilă.

Unii jucători au trecut printr-o a- 
devărată metamorfoză. Așa s-a in- 
timplat cu Oaidă și cu Cacoveanu. 
Să mă ierte dinșii că înainte de retur 
m-am cam legat de tehnica lor, dar 
acum nu pot declt să-i laud. Pot să 
confirm sus și tare că nu mă mii 
confundă cu... mingea. Și cred că 
l-ați văzut pe Cacoveanu ce „slalo
muri" făcea cu balonul printre ad
versari in meciul cu Dinamo ? Dar 
pe Oaidă in mai toate jocurile de 
campionat '! Cel mai mult mă bucură 
că ei doi, cit și mulți alți jucători cu 
nr. „7“ sau „11" mai vin și spre pro
pria lor poartă, după mingi, ca să 
mai răsuflu și eu pe la margini. E 
drept că atunci cind pornesc apoi cu 
mingea, nu-i mai lasă pe adversari 
să răsufle.

Dacă îmi aduc bine aminte l-am 
mai „criticat" pe Ciosescu că mă ofi
leam sub picioarele lui, din lipsi de 
oxigen, deoarece nu-l mai urneai 
din locul unde iși infingea crampoa
nele. S-a mai lecuit Ciosescu de a-

ceastă meteahnă. In retur s-a 
mai vioi, dar tot nu a reușit să 
destule goluri ca să-și salveze 
de retrogradare. îmi

— Iartă-ne că te 
vorbește ceva despre 
driblingului, despre 
te-au scormonit până

— Dintre aceștia 
David au mai avut zile cînd preferau 
să paseze direct mingea. Deci sint pe 
drumul cel bun. Dar mai e un jucă
tor, care ®u s-a lecuit. E vorba de 
Dinulescu. Văd insă că jocul lui nu 
a fost nici pe placul antrenorilor seri, 
căci în ultimul timp nu l-am mai 
văzut în formație. S-a eliminat, cred, 
singur din echipă. îmi place această 
exigență. Cred 
mult. Doar o 
am. Șuturile, 
imprecise. Nu 
nice deoarece 
mă jenează, 
după ce au tras o „luminare" în fața 
porții, se uită la bocanc (parcă bo
cancul ar fi de vină), apoi trag cu 
șpițul în... mine. Acest lucru 
doare și îi doare și pe spectatori.

— Ai ceva de transmis jucătorilor ?
— Ii felicit pe acei care pregătin- 

du-se sirguincios și-au îmbunătățit 
jacul (cresc văzind cu ochii cînd 
se dispută pe... mine o partidă fru
moasă) și le doresc un singur lucru: 
si-și mai imbunătățească viteza (de 
fapt aici intervine și egoismul meu, 
căci dacă trec peste firele mele în 
viteză, parcă nici nu le simt greuta
tea) căci colegii mei din Moscova, 
Praga, Marocana și Wembley, 
scris că fotbalul modern 
în mare viteză...

Și cu aceasta am încheiat 
doilea interviu la... firul

insă că am vorbit 
singură obiecție 

de exemplu, sint 
mă bag in chestii
șuturile fără adresă nu 

direct, insă mulți

cam 
mai 
încă 
teh-

mă

MANGALIA

C.C.A. va intilnl redutabila echipă 
RACING CLUB PARIS

(Urmare din pag. 1)

vor 
ală

turi de cunoscuții internaționali francezi, 
vor oferi un spectacol de calitate.

O simplă enumerare a unor nume de 
jucători care vor evolua alături în par
tida de joi, ne scutește de un comenta
riu mai amplu al acestei întîlniri : Mar
che, Lelong, Ujlaki, Ileutte, Marcel, 
Senac din partea Racingului, Voinescu, 
Apolzan. Jenei, Bone, Constantin, Tătara 
de la C.C.A.... Nume consacrate în fot
balul francez și românesc, jucători care 
de nenumărate ori au îmbrăcat tricourile 
selecționatelor țărilor respective...

Și acum cîteva date suplimentare des
pre fotbaliștii francezi: GUILLOT Jean 
(1931) extremă sau inter ■— interna
țional 13 ; IIEUTTE Francois (1938) cen
tru înaintaș sau extremă — internațio
nal A; LELONG Bernard (1929) fundaș — 
internațional B.; M ARGUE Roger (1924) 
fundaș — internațional A ; TAILLAN- 
DIER Jean (1938) portar — internațio
nal A; MARCEL Jean-Jacques (1924) 
mijlocaș sau inter — internațional A; 
TOPKA Jean (1934) centru înaintaș sau 
extremă — internațional 13; UJLAKI 
Joseph (1929) inter sau centru înaintaș 
•— internațional A ; VAN SAM Cuy 
(1935) centru înaintaș sau inter — in
ternațional B; SENAC Cuy (1933) mij-

rința de afirmare, sperăm că se 
prezenta la înălțimea așteptărilor și

SPORTUL POPULAR
gag. a 6-a Nr. 3868

cronica semifinalelor 
republicane de 

au avut loc în 
Mangalia, printr-o 
elementelor tinere.

că-
a-
e-

In-
în

încheiam 
campionatelor 
ISrie, care 
cest an la 
vidențiere a
tr-adevăr, faptul merită comentat 
continuare. Să luăm, de pildă, pro
bele de obstacole semiușoarâ, ușoară, 
juniori și fete. In prima, care a în
trunit de fapt și cei mai mulți con- 
curenți, Maria Stan, de la Știința Buc., 
cu calul Padina a animat cu rezulta
tul ei de 0 p- (timp 39,5 sec.) întreaga 
probă și, totodată, miile de specta
tori prezenți în tribune- Abia după 
baraj ea a putut fi întrecută de călă
reți experimentați, ca Vasile Pinciu și 
Oscar Recer care au cucerit primele 
trei locuri- In cealaltă „semi-ușoară“ 
desfășurată in afara campionatului 
Maria Stan a confirmat, cu calul 
Cincinal, că avem de-a face cu un 
real talent, ea ocupînd locul II. Proba

lauda și oglindește fidel înalta pre
țuire de care se bucură sportul, în 
general, în cadrul acestei unități so
cialiste (director Dumitru lancu)- 
Lista premiaților, în proba de junior^ 
cuprinde nume ca, Levente Filep, lo- 
landa Lazăr, Mazilu, Weis, Donescu, 
VeJea și Dobrogeanu, tineri talenlați 
și cu frumoase perspective în această 
ramură de sport- La fete, Elena Jo- 
nescu a fost urmată îndeaproape de 
Emanuela Bogza, Clara Teleki și de 
aceeași Maria Stan, după un baraj 
pasionant.

Semifinalele de Ia Mangalia au con
firmat din nou forma bună în care 
s« află majoritatea călăreților dina- 
moviști, ei cucerind cele mai multe 
locuri 
belor. 
munci 
gostei
pentru culorile clubului ce.. îl repre
zintă. Totuși, în privința juniorilor,

fruntașe in clasamentele pro- 
Este rezultatul firesc al unei 
temeinice, dar mai ales al dra-» 
cu care știu să lupte sportivii

AL INOVAN

rni-au 
joacă

de al
cu

cel 
ierbii 

gazonul verde, redind cititorilor fidel 
cele discutate.

se

ȘTIRI

locaș — internațional A; BODIN Pierre 
(1934) stoper — internațional amator; 
LEGADEG Jean (1933) mijlocaș ■—• in
ternațional 13; GOROKOFF Glande 
(1938) mijlocaș — internațional amator; 
LETELLIER Rene — fundaș ; MELLONI 
Umberto (1939), fundaș; GRIZZETTI 
Gerard (1943) inter — internațional ju
nior; MIREDIN Jean-Pierre (1937) por
tar.

Lotul echipei 
să sosească în 
calea aerului.

★
franceze este așteptat 
Capitală astă-seară pe

• Antrenorul federal Gh.
comunicat formațiile color două echipe 
de juniori, care vor juca în deschidere 
la întîlnirea internațională C.C.A.—.Ra
cing Club Paris. Selecționata A : Nieu- 
lescu — Măadoiu, Magiar, Szabo — 
Jamaischi, Timișan — Berekmeri, O- 
teanu, Humelnicu, Comănescu, S. Avram. 
Selecționata B : Faleschini -— Ordeanu, 
Kirner, Kiss — Cimpoca, PJeșa — Băr- 
bulescu, Kotormani, Ene, Nuțu, Po
pescu.

• BILETELE PENTRU JOCUL IN
TERNATIONAL C.C. A —RACING CLUB 
PARIS, CARE VA AVEA LOC JOI. 3 
AUGUST, ORA 18, PE 
„23 AUGUST", S-AU PUS IN VINZA11E 
LA CASELE OBIȘNUITE.

STADIONUL

Constantin Vlad (Dinamo), câștigătorul probei complete s-a dovedit 
același talentat călăreț și in proba de obstacole.

de categorie ușoară a constituit sur
priza semifinalelor de la Mangalia : 
tânărul îngrijitor de la GA.S. Manga
lia, 
heilan i 
raj pe 
Pinciu și 
Țopescu, 
tuîndu-se 
mai bun 
tului finalist este demnă de

Co- 
ba-
V.

(Cr.

Gh. Teohari, cu calul 
III i-a întrecut în 

s maestrul sportului 
pe alți călăreți fruntași 
M. Stancu, C. Gogheș), si- 
pe primul loc cu 0 p. și cel 
timp. Performanța proaspă- 

toată

De obicei, atunci cind în progra
mul unui concurs Pronosport sînt inclu
se echipe cunoscute participanților, con
cursul respectiv se bucură de multă 
popularitate. Este cazul în această 
săptămână cînd capul de afiș al pro
gramului îl constituie meciul dintre 
formația bucureșteană Dinamo și e- 
chipa franceză Racing Club din Pa
ris. Oaspeții sînt cunoscuți partici
panților la Pronosport din nenumă
ratele apariții în programele de con
curs din lunile de iarnă. Rezultatele 
pe care le-a înregistrat Racing, rolul 
important pe care echipa îl joacă 
în fotbalul francez în general și în 
campionat în special au făcut-o de
osebit de populară nu numai în 
Franța ci și peste hotare.

Celelalte partide ale programului 
concursului de duminică fac parte 
din campionatul categoriei A și B din 
R.P. Ungară. Cel mai interesant meci 
este cel dintre echipele budapestane 
Ujpest și Vasas, a doua și respectiv, 
prima clasată in ultimul campionat.

confirme vic- 
sau — acolo 

se reabiliteze

PRONOSPORT
Ț-» 

Și celelalte partide din campionatul 
maghiar prezintă interes pentru că 
formațiile vor căuta să 
toriile din prima etapă 
unde este cazul — să 
în urma înfrîngerilor.

Iată de altfel, în clișeul alăturat, 
programul complet al concursului 
Pronosport de duminică 6 august. 
Pe spațiile libere vă invităm să vă 
precizați pronosticurile și să le 
puneți fără întârziere !

★
Astăzi este ultima zi în care 

puteți depune buletinele pentru
miercuri, 
Pronoex- 

redus 
de a

de-

maz
con-

vă 
ob-

maicare 
Pronoex-

Foto : O. Gîngu

secția de călărie a clubului Dinamo 
a cam rămas datoare- Ce buni călăreți 
s-ar putea ridica pe lingă experimen
tal sportivi din acest club ! Poate 
că în viitor...

Tot ca un fapt îmbucurător, sub
liniem evoluția excelentă în cadrul 
probei semi-grea (in afara campiona
tului) a celor doi componenți ai lo
tului republican, Gheorghe Langa și 
Vasile Pinciu.

Organizarea semifinalelor campio
natelor republicane de călărie pe li
toral, a fost o inițiativă bună, fapt 
pentru care federația de specialitate 
merită felicitări. La Mangalia, sportul 
călare și-a găsit numeroși simpati- 
zanți, care au umplut, pînă la refuz, 
tribunele frumosului stadion din cen
trul orașului, și care au aplaudat fre
netic pe fiecare dintre concurenți. 
Aceasta în ceea ce privește părțile 
pozitive ale concursului- Pentru că, 
au fost și unele aspecte negative- Ne 
vom ocupa aici de cel mai important 
și anume de slabul nivel tehnic la 
care s-au desfășurat multe dintre pro
be. Ne aștep tam, cum e și firesc ca se
mifinalele să fi întrunit la start călă
reți și cai cu o pregătire superioară. 
Gr, la Mangalia s-a denotat și ș-au 
doborit obstacole mai mult ca în între
cerile preliminare. Puține au fost 
probele in care primii cinci au termi
nat fără penalizare. Și 
cauza pripelii pe parcurs, 
tactice
renți și în 
insuficientei 
spune că a 
am asistat 
doborlri de 
trebuie să-i
antrenori. Observația 
pentru majoritatea concurenților pre
zenți la semifinalele campionatelor 
republicane. Oare ei n-au aflat 
la componenți i lotului republican 
dărîmarea chiar și a unui șingur 
stacol te „aruncă" la un concurs
pic internațional in coada clasamen
tului ? Precizia și viteza trebuie să 
fie Ia unison. Aceste calități se obțin, 
însă, prin muncă perseverentă dusă 
zi de ai. La semifinale, ne așteptam 
să vedem mai concret roadele muncii 
unui an de activitate- Iată de ce re
comandăm sportivilor și antrenorilor, 
care vor lua parte la finalele din sep
tembrie, să folosească cu m,ai mult 
spor timpul de pregătire. Titlul de 
campion republican este un lucru de 
mare preț și el nu poate fi dobindit 
decît prin muncă.
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■cursul Pronoexpres de 
Participind la concursurile 
preș pe buletinele sistem 
măriți considerabil șansele 
ține premii.

Mîine este ultima zi în 
puteți procura abonamente
preș pe luna august. Participind la 
Pronoexpres pe buletinele abonament 
aveți posibilitatea de a juca la toate 
concursurile dintr-o lună cu aceleași 
numere.

REȚINEȚI : MIINE ESTE ULTIMA 
ZI PENTRU CUMPĂRAREA BULE
TINELOR ABONAMENT LA PRO
NOEXPRES PE LUNA AUGUST.

PREMIILE 
PRONOEXPRES

Categoria

Categoria

Categoria

a

a

a

CONCURSULUI
DIN 26 IULIE 1961

Itl-a, 14 premii a 4827

IlI-a, 74 premii a

IV-a, 495 premii a

a V-a. 1209Categoria
92 lei.

Categoria
22 lei.

Report pentru 
categoria I : 75.429 lei.

a Vl-a 5718

concursul

983

225

premii

premii

următor

a

a

la

Rubrică redactată de I. S. 'Lots 
Pronosport

aceasta din 
a calculelor 
unii concu- 
din pricina 

se poate

;reșite făcute de 
unele cazuri.
pregătiri. N>u 

fost un concurs slab, dar 
la nepernais de multe 
obstacole și acest lucru 
îngrijoreze pe sportivi și 

este valabilă

de 
că 

ob- 
hi-

OCTAVIAN GÎNGU
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Metalul „23 August” București—Jiskra Prostejov
așteptați să so- 
boxerii clubului
R.S. Cehoslova- 

_  . . în țara noastră 
trei meciuri : la București vor întîlni 
formația clubului Metalul „23 August", 
la Cîmpulung Muscel vor primi, re
plica unei selecționate locale, și la 
Galati se vor întrece cu pugiliștii de 
la C.S.M.

Jiskra Prostejov este una dintre 
cele mai valoroase echipe de box 
din R.S. Cehoslovacă. Din lotul pu- 
giliștilor cehoslovaci care vor. veni 
la București, patru fac parte din lo
tul reprezentativ, iar unul este maes
tru al sportului.

Sîmbătă seara începînd de la ora 
20 pe velodromul Dinamo iubitorii 
sportului, cu mănuși din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească evo
luția boxerilor cehoslovaci și a spor
tivilor de la Metalul. La categoria 
muscă Crisiea Marin va căuta să-și 
ia revanșa asupra lui Jaroslav Ma-

Zilele acestea sînt 
sească în Capitală 
Jiskra Prostejov din 
că. Ei vor susține

chu, un pugilist experimentat cu 
peste 200 de meciuri la activul său. 
Campionul nostru la categoria co
coș, Andrei Olteana, se va întîlni cu 
maestrul sportului Josef Galatik, iar 
Dănilâ Done cu Jan Tomecek, com
ponent al lotului reprezentativ al 
R.S. Cehoslovace.

Cu deosebit interes este așteptat 
meciul dintre Ghețu Velicu și semimeciul dintre Ghe{u 
greul Polacek.

In vederea acestei 
de la clubul Metalul 
pregătit cu multă

întîlniri sportivii 
„23 August" s-ati 

r . ... __ seriozitate
conducerea antrenorului lor Ion 
novici.

sub
Stoia-

★

Dina- 
o in- 

i cu

Tot sîmbătă pe velodromul 1 
mo, la ora 16,30, va avea loc < 
teresantă cursă cic 1 istă dotată _ 
„Cupa Federației romîne de ciclism". 
Deci, spectatorii prezenți la. întrece
rea cicliștilor vor putea viziona în 
continuare meciurile de box.

„CUPA ELIBERĂRII ,,

JOCURILE BALCANICE PENTRU JUNIORI ȘI JUNIOARE
B SPICUIRI DIN REGULAMENTUL COMPETIȚIEI • IUGOSLAVII SI-AU ANUNTAT ÎNSCRIERILE 

• JUNIORII NOȘTRI PARTICIPA LA CAMPIONATELE SENIORILOR

Cu un an în urmă, In primăvară, 
au avut loc la București lucrările 
Congresului extraordinar al Jocurilor 
Balcanice de atletism. Cu acest pri
lej a fost aprobată în unanimitate 
propunerea Federației romîne de a- 
tletism de a se organiza o nouă com
petiție ........................... ...

(M)
(M) 
(C)
(C)

egal cu A. Murg (C), D. 
b.p. E. Chioreanu (C), Al. 

egal cu I. Mutter (M), Șt. 
b. ab. 3 M. Mureșan (M),

BAIA MARE 31 (prin telefon). Lo
calnicii au cîștigat întîlnirea cu se
lecționata orașului Cluj, cu scorul de 
18—16. Iată rezultatele : Șt. Costes- 
cu (C), b.p C. Macovei (M), V. Hre- 
niuc 
Filip 
Toth 
Vituș
Fr. Szilagy (M) b.p. A. Tarpai (C), A. 
Ghirsik (C) b. prin neprezentarea 
adversarului, I. Verba (M) b. dese. 1 
Șt. Szentanay (C). Descalificarea bo
xerului clujean a fost însă nejustă. 
Z. Suveg (M) b.p. V. Teglas (C). 
Boxerii Al. Bora (C) și N. Csaba 
(M) au fost descalificați pentru ac
țiuni neregulamentare. (V. SASARA- 
NU — coresp. regional).

GIURGIU 31 (prin telefon). Boxerii 
din regiunea București 
echipa regiunii Ploiești, 
întrecut-o cu scorul de 
ZULTATE TEHNICE. I.
b.p.
b.p.
b.p.
b.p.
M. Valeriu (B),
T. Păunoiu (P), 
cu V. Vlădescu (P), 
b. ab. 1 N. Soare

zînd astfel întîlnirea cu echipa 
giunii Banat, cu scorul de 
Absența boxerilor orădeni din aceas
tă competiție importantă este cu atît 
mai de neînțeles cu cît întîlnirea a 
avut loc la... Oradea. REZULTATE 
TEHNICE : D. Răceanu (B) egal cu 
I. Szapanos (C), V. Cărăian (C) b.ab. 
3 G. Farkas (B), E. Bătrîna (B) cîș- 
tigă fără adversar, F. Lovasz (C) 
b.p. V. Sitea (B), M. Rusu (C) b.ab. 
3 C. Bumbea (B), V. Surugiu (B) 
b.p. I. Nyiri (C), N. Padina, Șt. Maș- 
covescu, P. Hammer și D. Filip — 
toți din echipa regiunii Banat — au 
cîștigat fără luptă. (I. GHIȘA — 
coresp. regional).

re-
12-23.

petiție intcr-balcanică J.B. pentru 
juniori și junioare. Congresul a a- 

' ' de asemenea ca întrecerile 
ediții a acestei importante 

să fie . încredințate spre 
forului de atletism din 

R.P. Romînă. Astfel că, în luna au
gust (19 și 20) a acestui an stadio
nul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Cluj va fi gazda acestor frumoase 
întreceri ale " .................~ "
balcanice .

Conform 
bat de Congresul J.B. de la Atena din 
1960, pe programul de concurs fi
gurează următoarele probe: juniori: 
100 m, 200 m. 400 m, 800 m, 1.500 
m, 3.000 m, 110 mg (1,06 m), 400 
mg, 1.500 m obstacole, lungime, tri
plu, înălțime, prăjină, greutate (7,257 
kg), disc (2 kg), suliță (800 gr), 
ciocan (7,257 kg), 4x100 m, 4x400 
m, _ pentatlon (lungime, disc, 200 m, 
suliță, 1.500 m); junioare: 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 80 mg, lun
gime, înălțime, greutate (4 kg),
disc (I kg), suliță (600 gr), 4x100 m 
și țriatlon (100 m, greutate, lun
gime).

Au drept de concurs juniorii pînă 
la 19 ani (născuți pînă în 1942) și 
junioarele de 18 ani (născute pînă în 
1943).

Vor fi întocmite clasamente gene
rale pentru juniori _ și junioare, pe 
baza sistemului obișnuit de punctaj: 
locul I — 6 p; locul II — 5 p; 
... locul VI — 1 p. La ștafete punc
tajul este dublu : 12 p, 10 p, 8 p 
ele.

probat 
primei. 
competiții 
organizare

tinerilor atleți din țările

protocolului tehnic apro-

Serbec și Ntișa Cede 26,0 ; 800 m: 
; 80 mg: Na-

Valerija Neo- 
: Marjana Lu- 
Urba.nici 

, Kacici 
O .'ga Kroflici 40,53 ;

Hilda Hadner 2:23,3; 
tașa Urbanici 12,0; 
gradi 12,2; lungime: 
bej 5,31; înălțime: 1 
greutate.: Marijeta
disc: CȚ. ” " ’ 
Mira Kanjizaj 43,31.

Cei mai buni dintre juniorii i / 
selecționați după desfășurarea cam
pionatelor republicane, se pregătesc 
acum cu toată sîrguința în vederea 
Jocurilor Balcanice, iar unii dintre 
ei vor lua parte, la sfîrșitul acestei 
săptămîni. și la întrecerile campio
natelor republicane de seniori.

I, 56 ;
II, 84; 

suliță :

noștri;

ANA BEȘUAN

m :
Alojz Fos- 
Fosnarici

21,8; 400 m: Sarici 49,9; 
Ranko Stiglmajer 1:54,8 și 
narici 1:54,2 ; 1.500 m : 
3:58,0; 110 mg: Oto Zunec 15,1 ;
400 mg : Fridrih Polutnik 57,2 ; Vla
dimir Prah 58,0 ; înălțime: T 
Andjelkovici 1,98 ;
drag Tumin 6,89; triplu : Antun Es
ter 13,72; . "Ț ~ ,
greutate : Franc Vravnik 13,70; Dra
gan Buha 13,62; disc: 
42,30; Vravnik 
dan Tripunovici
B:ikovec 52,26; 1500 m obst.: Drago 
Vavkan 4:31,2;
ka Serbec — 1946 — 12,2 ; 200 m:

» » 1«“ 
Dragan 

lungime : Mio- 

prăjină : Cerovici 4,00 ;

13,62; disc: Starcevici
42,20; suliță: Slobo-
66,34; ciocan: Franc

FETE : 100 m : Zin-

Cîteva sute de spectatori au urmă
rit cu deosebit interes desfășurarea 
probelor de atletism pe stadionul din 
Predeal. La start au fost prezenți 
juniorii care se pregătesc pentru Jo
curile Balcanice de la Cluj. Rezulta
tele înregistrate cu acest prilej sînt 
remarcabile și dovedesc forma bună 
în care 
100 M : 
cord al 
categ. a 
Ioana Luță, Emese 
da Poenăreanu și 
Maria Mihai 12,4; 
12,4 (in serii 12,3); 
5. Gabriela Rădulescu 12,5; 
na Veselinovici 
faptul că toate aceste atlete și-au 
realizat cu acest prilej noi recorduri, 
personale. 100 M BĂIEȚI :1. Raymond 
Wolf 10,9 — rec. personal egalat,- 
2. Gh. --------------
1. Gh. 
nai; 2. 
3,50; 4. 
rec. 
de concurs 
4,22 m, iar Silviu Cristeecu a obținut 
3,92 m.

se află tinerii noștri atleți: 
I. Ana Beșuan 12,2 sec-re- 
R.P.R. pentru junioarele de 
II-a (v.r. 12,4 era deținut de'

Kineses, Smaran-' 
Ana Beșuan) ; 2." 

3. Maria Vaida
4. Eva Soos 12,5;

6. Lilia-
12,7. De remarcat

Zamfirescu 11,1; PRĂJINĂ : 
Fodoreanu 3,74 — rec.
D. Catrina 3,50; 3. I. 
Gh. Trandafilov (1945) . 

personal. Participînd în 
D-tru Girleanu a

perso- 
Pautai 
3,40 - 
afară 

i 6ărit

M. 
C. 
C. 
M.

au eliminat 
pe care au 
22-16. 
Stanciu

Ciobanu (B), P. Chițu 
Odică (P), M. Ciobotaru 
Rotaru 
Cornel

(P.), M. Pintilie
(P), C. Chiș (P) 
P.
Șt.

RE-
(P)
(B)
(B)
(B) 

b.p. 
b.p.

★

Cîmpeanu (B) 
Panduru (B) egal

Șt. Comânescu (B) 
(P).

Sîmbătă vor continua întrecerile nu- 
Xilistice din cadrul sferturilor de finală 
ale competiției dotate cu „Cupa Elibe
rării". Se vor disputa următoarele în
tîlniri : reK. Bacău-orasul București, 
reg. Argeș.-rex. București (la Pitești), 
reg. Brașov-reg. Oltenia. Banat-
reg. Maramureș.

IAȘI 31 (prin telefon). Selecționata 
Capitalei a realizat o victorie la li
mită (20—19) în deplasare, în com
pania reprezentativei regiunii Iași. 
Iată rezultatele tehnice :
(I) b.p. 
egal cu 
Pînzaru 
Florea
cu Dumitrescu (B), V. Sășeanu (I) 
b.p. Voicu (B), N. Constantin (B) b.ab. 
1 Gr. Verepceanu (I), Iardosin (I) 
b.p. V.
b.ab. 1 Popovici (I), I. Istrate (B) a 
cîștigat 
SU -

*
Pentru această competiție, așteptată 

cu mult interes, Federația de atle
tism a Iugoslaviei a și comunicat 
lista înscrierilor — de principiu — 
pe probe. Spicuim cîteva nume : 
BĂIEȚI: 100 m : Ivica Mikulec 10,7, 
Nasfas Andrici 10,8, Josko Sarici 

200 m: Sarici 21,7; Mikulec

linalclc campionatelor republicane 
de seniori

® Verificare înaintea unor mari concursuri internaționale
• Din regulamentul întrecerilor.

ACTUA
E. Iliescu 

D. Miron (B), V. Mahu (I) 
I. Stoica (B), C. Rusu (B) b.p.

(I), Gh. Vieru (I) b.p. I. 
(B), Gh. Buzdugan (I) egal

148 DE CONCURENTI 
CERILE DIN UNIUNEA

LA INTRE- 
SOVIET1CA

Trandafir (B),N. Blejan (B)

în lipsă de adversar. (E. UR- 
coresp.).

ORADEA 31 (prin telefon). Echipa 
regiunii Crișana n-a prezentat boxeri 
la cinci categorii de greutate pier-

i

Răspuns ia
Recent am primit 

următoarea scrisoare 
boxerului Vasile Neagu de la aso
ciația Armata-Marina Constanța în 
legătură cu nota critică „N-avem 
nevoie de vedete" apărută în zia
rul nostru :

„In ziarul „Sportul popular" 
nr. 3864 a apărut un articol inti
tulat „N-avem nevoie de vedete", 
în care am fost criticat pentru 
abateri de la conduita sportivă.
Consider pe deplin întemeiată 

critica făcută de ziar. In ultimul 
timp am avut o serie de abateri 
de la disciplina sportivă, abateri 
care nu sîint demne de calitatea 
mea de sportiv fruntaș, care 
făcut parte și din lotul olimpic 
țării.

Decizia luată de F. R. Box 
privire la suspendarea mea 
timp de un an o consider justă. 
Mă angajez să-mi lichidez toate 
manifestările negative și să mă 
ocup cu multă seriozitate de pre
gătirea mea sportivă".

VASILE NEAGU

critica ;
la redacție 
din partea

am 
al

cu 
pe

Așa cum am anunțat, o delegație 
de motocicliști romîni a plecat în 
Uniunea Sovietică pentru a participa 
la două mari concursuri de motocros. 
Primul va avea loc sîmbătă și du
minică l-a Riga. La aceste întreceri 
și-au anunțat participarea 148 de 
alergători, dintre care 89 din străi
nătate. Iată de altfel lista pe națiuni 
a participanților la concursurile din 
U.R.S.S. : R. P. Chineză (6 alergă
tori), R. P. Bulgaria (6), R. P. Ro- 
inînă (5), R. S. Cehoslovacă (12), 
R. P. Polonă (6), R. P. Albania (6), 
Franța (8), Austria (6), Danemarca 
(4), Elveția (6), Belgia (4), Suedia 
(6), Finlanda (6), Anglia 
landa (4).

Echipa țării noastre are 
rea componență; Mihai
(250 și 350 cmc), Erwin

LITATI
(250 cmc), Oh. laniță (250 și 
cmc), Mihaj Pap (125 și 175 cmc)

Tnaiian Măcar ie (125 și 175 cmc).

350

Și

10.000 DE SPECTATORI 
LA CONSTANȚA

(4). O-

următoa-
Dănescu 

Seiler

înainte de a pleca în Uniunea 
Sovietică lotul de motocicliști a con
curat La Constanța în fața a peste 
10.000 de spectatori. întrecerile s-au 
bucurat de mult succes. Iată rezul
tatele tehnice:

175 cmc (obstacole) : 1. Mihai Pop 
(Dinamo) ; 2. Tudor Popa (Dinamo) ; 
3. Traian Macarie (Dinamo) ; 350 
cmc (obstacole) : 1. Mircea Ceinescu 
(Dlnamo) ; 2. Gh. Ioniță (C.C.A.) ; 
3. E. Keresteș (C.C.A.).

175 cmc (viteză pe zgură) : 1.
Tudor Popa (Dinamo) ; 500 cmc
(mașini speciale) : 1. C. Radovici
(Metalul „23 August").

C. GOLDENBERG —coresp.

Campionatul republican de zbor fără motor
pozi- 
buni 

de a 
repu-

4.

Proba a cincea a definitivat 
ția în clasament a celor mai 
planoriști participanți la cea 
VIII-a ediție a campionatului 
blican de zbor fără motor. Faptul că 
la aceste întreceri au luat parte și 
reprezentanții planorismului din R.P- 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, RP. Po
lonă și R.P. Ungară, a ridicat va
loarea concursului, iar dacă condițiile 
meteorologice erau mai favorabile 
desfășurării probelor, fără îndoială 
că rezultatele ar fi fost și mai bune.

Despre dîrzenia cu care sportivii 
au luptat pentru cucerirea titlului de 
campion al R.PR., avem numai cu
vinte de laudă. In special pentru pla- 
noriștii Nicolae Mihăiță, Ion Alexa, 
Viorel Cjșmaș, Mihai Bîndea, Valen-

tin Romașcu și Nicolae Conțu. Ei 
dovedit că posedă un bogat bagaj; 
de cunoștințe tehnice, au știut să 
insiste în momentele dificile ale pro
belor și nu s-au lăsat intimidați 
de renumele celorlalți concurenți- 

Iată clasamentul general după 5 
probe: Szeredai Pal (R.P.U.) 3918,421 
p, Nicolae Mihăiță 3815,293 p — cam
pion al R.P.R., Zbigniev Kirakowski 
(RP.
3481,995 p, 
Nicolae Conțu 3039,592 p,
Romașcu 3016,215 p, Emil 
2977,675 p, Mereke Waclav (R.SC) 
2813,429 p, Ovidiu Popa 2772,558 p, 
Viorel Cișmaș 2629,324 p, Mircea Fi- 
nescu 2621,385 p, Francisc David 
2083,623 p, Iosif Șilimon 1730,360 p. etc.

au

Polonă) 3513,228 p, Ion Alexa
Mihai Bîndea 3413,523 p, 

Valentin
Iliescu

Iarăși zile de sărbătoare pentru atle
tismul din țara noastră!... Stadionul Re
publicii — gazdă minunată a atîtor compe- 

va adăposti sîmbătă și 
campio- 

pentru

tiții atletice 
duminică întrecerile 
natclor republicane individuale 
6cniori și senioare.

La startul celui de al 41-lea 
nat al țării vor fi prezenți cei mai buni 
dintre atleții noștri fruntași și cei mai 
valoroși dintre atleții juniori. întrece
rile finale ale campionatelor vor arăta 
stadiul de pregătire a atleților noștri 
fruntași, care se pregătesc în vederea 
unor mari concursuri internaționale ca: 
Jocurile Balcanice pentru juniori — 
Cluj 19, 20 august; Concursul arma
telor prietene—București 20 august; E- 
diția a XIII-a a Campionatelor interna
ționale ale R. P. Romîne—București 
25—27 august; Universiada — Sofia 
31 august — 1 septembrie ; Ediția a 
XX-a a Jocurilor Balcanice — Belgrad 
15—17 septembrie etc. Totodată, din 
desfășurarea campionatelor vor putea fi 
trase și multe concluzii privind lipsu
rile care există încă în activitatea atle-

finale ale

campio-

tismului nostru 
le remediem în

La finale au 
atleți care și-au 
standard cerute 
de invitați. Pentru a putea cîștiga titlul 
de campion al țării unui atlet i se cere

o 
de

și pe care va trebui să 
cît mai scurt timp, 
drept să participe acei 
îndeplinit performantele 
de F.R.A., și o serie

ca în întrecerea finală să realizeze 
performanță cel puțin egală normei 
clasificare pentru categoria I.

Cu prilejul întrecerilor de sîmbătă 
duminică F.R.A. va oferi o cupă echipei 
de asociație sau club care va obține 
cele mai multe puncte, calculate astfel: 
5 p pentru orice performanță (indife
rent dacă a fost obținută în serii sau 
în finală) cotată cu peste 1.000 p după 
tabela internațională ; 10 p pentru fie
care record republican de seniori; 5 p. 
pentru recordurile de juniori cat. 1; 2 p, 
pentru recordurile de juniori cat. a II-a.

★
In vederea asigurării celor mai bune 

condițiuni tehnice de desfășurare a în
trecerilor finale, arbitrii bucureșteni vor 
ține o ședință de lucru, mîine seară de la 
ora 19,30. Ședința va avea loc la se
diul comisiei orășenești de atletism.

Campionatul interregional

Cinci echipe neînvinse după etapa a ll-a
Duminică au continuat întrecerile fa- 

zei interregionale a campionatului de ca
lificare pentru categoria A. Cele mai 
multe dintre jocuri au fost extrem de 
echilibrate, terminîndu-se cu rezultate 
strînsc. De altfel, în acest sens, este 
grăitor faptul că numai echipele Voința 
Tg. Mureș, Mureșul Deva, Progresul 
București (la băieți), A. S. Blănuri O- 
radea și Agronomia Iași (Ia fele) sînt 
singurele formații care au reușit și cea 
de a doua victorie consecutivă în această 
întrecere. Iată rezultatele înregistrate :

MASCULIN : — GRUPA I : Voința 
Satu Mare—Voința Oradea 65—36 (31 — 
21); Voința Tg. Mureș—C.S.M. Cluj 
87—56 (46—22).

CRUPA A II-a : Constructorul Arad— 
Proiectantul Pitești 60 — 36 (23—16); 
Mureșul Deva—Metalul 7 Noiembrie 

Craiova 62-^^ (31—22).

GRUPA A IlI-a : Știința Brăila—Țesă
tura Iași 51—50 ; A.S.A. Bacău—A.S.M. 
Rădăuți 47—44.

GRUPA A IV-a : Tractorul Brașov — 
Progresul București 42—51 (20—24); 
Petrolul Ploiești—Sănătatea
62—54 ( 29—23).

FEMININ — GRUPA I:

Roșiori

înfrățirea 
Gheorghieni—S.S.E. Cluj 73—24; C.S.M. 
Baia Mare—A.S. Blănuri Oradea 36—37.

GRUPA A II-a: Știința Timișoara— 
S.S.E. Craiova

GRUPA A 
Știința Galati

GRUPA A 
Dinamo Sibiu

Campionatul 
cestei 
IlI-a.

71—34.
III- a :■ Agronomia Iași— 
58—3T (31—16).
IV- a : Cetatea Giurgiu— i 
47—34.
continuă la sfîrșitul a-1 

săptămîni cu meciurile etapei a j
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Sofia „Universiadei" își așteaptă oaspeții
Se poate spune fără cea mai mică 

Urmă de îndoială că apropiata Uni
versiadă va fi unul din cele mai 
mari evenimente sportive cunoscute 
de capitala R.P. Bulgaria. Pentru 
prima dată vor veni la Sofia, atît de 
mulți sportivi; 
lumii. Va fi o 
lui și prieteniei 
care doresc să 
bună înțelegere, 
gînduri frămîntă 
fia, ci întreaga țară. Un fapt semni
ficativ : cele 
tru concediu 
la mare sau 
în perioada 
cesta au fost mai puține cereri în 
plin sezon decît în orice alt an. în 
Bulgaria timpul cel mai plăcut pen
tru odihnă este luna august și înce
putul lui septembrie. Străinii care 
nu sînt amatori de sport pot profita 
de ocazie... Stațiunile noastre mari
time îi vor primi cu brațele des
chise I

din atîtea țări ale 
sărbătoare a sportu- 
studenților sportivi, 

trăiască în pace și 
Aceste sentimente și 
astăzi nu numai So-

mai multe locuri pen
ii casele de odihnă de 
de la munte se găsesc 
Universiadei... Anul a-

Tinerii handbaliști bucur oșteni pe primul ioc

Marele premiu
de motoeieiism

al R. D. Germane
alMarele premiu de motoeieiism 

Ml D. Germane, contînd pentru cam
pionatul mondial, s-a desfășurat du
minică pe traseul de la „Sachsen- 
iring". La categoria 125 cmc. pe locul 
întîi s-a clasat Degner (R. D. Ger
mană), urmat de Phillis (Australia) 
și Takahaski (Japonia). învingătorul 
probei, care a pilotat o motocicletă 
MZ, a parcurs 113,503 km (13 ture) 
in 48:09,1 cu o medie orară de 
141,432 km.

I

respec- 
existat 
o ase-

La noi, în Bulgaria, există o zică- 
toare populară: „Dacă inviți acasă 
un călăreț, trebuie să ai poartă înal
tă..." Cei care vor veni la Univer
siadă se vor convinge că noi 
tăm zicătorile. Nicicînd nu au 
la noi construcții sportive de 
menea amploare ca acum.

A fost terminată prima sală de 
sport cu 3.500 de locuri, confortabilă 
și modernă. Ea este înzestrată cu 
toate instalațiile necesare pentru 
spectatori, concurenți șl ziariști. In
stalația de aer condiționat va face 
ca în sală să fie plăcut chiar și în 
cete mai călduroase zile. A fost con
struită și sala de antrenament, care 
se află foarte aproape de căminul 
în care vor fi cazați sportivii. Pînă 
la sfîrșitul lunii vor fi terminate și 
terenurile pentru tenis de cîmp, ame
najate în inima orașului — în parcul 
Libertății — cel mai frumos loc din 
Sofia. Se termină repararea celor 
două bazine în care vor avea loc 
competițiile de înot și polo. Intr-un 
cuvînt, obiectivele sportive trăiesc 
deja așteptarea febrilă a evenimen
tului care va emoționa peste o lună 
întregul tineret bulgar...

Se desfășoară din plin și activita
tea centrului de presă care va de
servi pe ziariști. El a făcut deja 
două „repetiții" cu ocazia campiona
tele studențești ale R.P. Bulgaria. Re
zultatele obținute sînt mulțumitoare. 
Trebuie să recunoaștem că în acest 
domeniu noi nu prea avem experien
ță 
fac 
de 
în
zășie pentru buna deservire 
pețitor ziariști. în ritm viu 
fășoară și pregătirea sportivilor 
gări, care vor reprezenta țara noastră 
la viitoarele jocuri.

Pină acum, au sosit cereri de par
ticipare din 42 de țări ale lumii. 
Este un indiciu al intensității luptei 
pe care o vom admira pe stadioanele 
și bazele sportive din Sofia. Numele 
sportivilor care vor veni la Univer
siadă nu sînt încă toate cunoscute, 
dar nu încape îndoială că își va da

întîlnire aci floarea sportului studen
țesc diri lume. Fără îndoială că cel 
mai mare interes il trezesc starturile 
atleților și înotătorilor. Din păcate^ 
gazdele nu vor putea opune o rezis
tență prea serioasă oaspeților la a- 
ceste sporturi clasice olimpice. îno
tul este un sport foarte tînăr la nod, 
iar în ce privește atletismul, nu dis
punem decit de puțini concurență care 
să se poate măsura cu cei mai buni 
din Europa și din lume. Nu vom 
conta pe rezultate excepționale nici 
la tenis, scrimă, polo și gimnastică. 
In schimb, spectatorii bulgari își pun 
cele mai mari speranțe în baschet și 
volei; care au acoperit de glorie în 
repetate rînduri patria noastră, fă- 
cînd cunoscut numele ei departe, pes
te hotare. Din echipele de baschet și 
volei fac parte cei mai buni concu- 
renți al 
învinge

Sofia 
trăiește 
eveniment, 
vadă pe 
continente, 
litatea ei. 
„Bine ați venit !

în turneul de la Burgas
SOFIA 31 (prin telefon de ta cores

pondentul nostru). In ultimele zile 
ale turneului internațional de hand
bal în 7 de la Burgas selecționata 
de tineret a orașului București a 
obținut alte două noi victorii. Ast
fel, sîmbătă, ea a întrecut echipa 
orașului Sofia cu 37—17, iar dumi
nică pe Botev Burgas cu 28—10.

Alte 
div
Iată
lui ■

1.
Burgas 3p; 3. Plovdiv 2p; 4. Sofia 
1P.

„ Turul ciclist
telefon). Astăzi 
etape pe rutele

rezultate : Botev Burgas—Plows 
26—8; Plovdiv—Sofia 29—14.' 
și clasamentul fin-al al turneut

București tineret Gp; 2, Bote»

TOMA HRISTOV

al Iugoslaviei”

și de aceea „repetițiile" 
sînt de mare importanță, 
reușită și măsurile care 

preajma Universiadei sînt

care se
Dorința 
se 
o 
a

se

iau 
che- 
oas- 
des- 
bul-

ÎN VIZITĂ LA PRIETENI
Prietenii, rudele, vecinii și cititorii 

'tiarelor privesc cu admirație meseria 
■noastră. Intr-adevăr, ziaristul este 
pretutindeni, el trebuie să știe și sd 
vadă totul. Profesiunea de ziarist 
sportiv este frumoasă, poate mai fru
moasă decit cred unii care ar dori să 
o practice. Spun aceasta, cind mă gin- 
desc la dragostea cu care muncim, 
atunci cind transmitem ore întregi un 
reportaj, cind pentru noi duminicile 
sint zile de virf, cind ne străduim să 
zugrăvim cit mai bine evenimentele 
sportive, viața nouă a tineretului 
nostru-

Md aflu acum printre prieteni dragi, 
'd căror țară face pe zi ce trece 
pași pe drumul socialismului. Ca 
zețar observi repede acest lucru, 
pentru prima oară in frumoasa
țară unde la fiecare pas m-a incintat 
ceva nou, pitoresc, feeric. Am citit 
multe reportaje, articole și cărți des
pre frumusețile Republicii Populare 
Romine, dar mi-am dat seama acum 
că oricit de frumoase ar fi aceste 
ticole, ele sint departe de a te 
tuziasma atit ca atunci cînd vezi 
crurile

noi 
ga- 

Sint
dv-

ar- 
en- 
lu-

cu propriii tăi ochi.
•k

geamul hotelului, pe un 
am văzut cițiva tineri dispu- 

un meci, ce fel de meci ? Ați

micDin 
teren 
tind t 
ghicit probabil: de fotbal. N-am stat 
de vorbă 
am citit 
fericirea- 
desea in 
Varșovia, 
orașe din țările 
le-am 
hotel am privit apoi in zare, spre 
bulevardele largi spre zecile de blocuri 
moderne, noi. Unele terminate altele 
în construcție. Aș fi putut sta ore 
întregi să privesc acest splendid pei
saj care semăna cu un film tehni- 
color. Rareori se poate vedea un a- 
semenea film, cu o asemenea ac
țiune reală... Filmul l-am revăzut nu 
numai pe străzile Bucureștiului ci și 
pe splendidul litoral, la Mamaia, la 
Constanța și la Eforie. Un film fru
mos pe care nu-l voi uita niciodată.-.

Spuneam mai sus că am citit mult 
despre frumoasa și bogata dv. țară. 
Știu, de pildă, că in trecut, toate bo
gățiile României (incepînd cu cerea
lele și terminind cu petrolul) luau

cu puștii, dar pe fețele lor 
bucuria, dragostea de viață. 
Acest lucru l-am văzut 
țara mea, la Moscova, la 
Budapesta, Sofia, și alte 

socialiste, pe care 
vizitat. Din geamul aceluiași

a-

marilor concerne apusene, 
aceste bogății sint ale poporu-

aceste 
nu s-a

schim-

drumul 
Astăzi, 
lui și despre acest lucru te convingi 
la fiecare pas. Bogăția o vezi azi cu 
propriii tăi ochi : in masivele blocuri 
în care locuiesc oamenii muncii, in 
bogatele lanuri de griu și porumb pe 
care le-am văzut in Bărăgan, in re
numitele piersici de la Gospodăria A- 
gricolă de Stat „Partizanul" Medgi
dia și în celebrele vinuri de la sta
țiunea viticolă Basarab-Murfatlar. Cu 
17 ani in urmă despre toate 
bogății nu s-a vorbit. Cum 
prea vorbit nici despre sport.

De 17 ani incoace viața s-a
bat pe toate meleagurile admirabilei 
Rominii noi. Dacă deschizi astăzi 
vreun ziar de sport in orice colț al 
lumii vei intilni numele Iolandei Ba
laș, al lui Ismailciuc, al lui Ion Cos- 
ma, Geta Pitică și Maria Alexandru- 
Vei citi despre campionii mondiali la 
handbal și despre alți sportivi romîni 
cunoscuți azi pe tot globul. Oare nu 
este aceasta o dovadă a grijii pe care 
Partidul Muncitoresc Romin și guver
nul Republicii Populare Romine o a- 
cordă oamenilor muncii, un rezultat 
al minunatelor condiții de muncă și 
de viață pe care o au cei ce muncesc 
pentru construirea socialismului ? De
sigur că este !

★
intr-o zi, Stadionul Ti- 
aici niște copii jucau 

părea un lucru obișnuit, 
lumea se joacă fotbal.

Dar spre deosebire de țările capita
liste unde intrarea unui copil pe ga
zonul stadionului, in bazinul de inot 
sau vislitul pe lac este un vis, in ță
rile noastre socialiste ele nu mai con
stituie o problemă. Ele sint realități 
pe care orice vizitator venit de peste 
hotare le poate nota in agenda sa. 
Stadionul Dinamo, Tineretului, Repu
blicii, ștrandurile, Snagovul își aș
teaptă micii oaspeți cu porțile des
chise.,

Un asemenea prezent și-ar dori mi
lioane și milioane de copii, din Roma, 
Paris, Madrid, Chicago, Buenos Aires, 
Tokio sau Melbourne.-.

Am văzut, 
neretului. Și 
fotbal. Poate 
Da, in toată

GERHARD LERCH
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" in R.D. Germană
București, iulie 1961

noștri în aceste sporturi. Vor 
ei oare ? Vom vedea...
își așteaptă oaspeții dragi. Ea 
deja în așteptarea marelui 

Ea arde de nerăbdare să 
reprezentanții celor cinci 
să le dovedească ospita- 
Ea va

■<c
spune tuturor:

STANC1O
ziarist

STANCEV
bulgar

Ljubljana 31 (prin 
s-au desfășurat două , 
Nova Gorica — Vîrșic (109 km) și 
Kranjaska Gora —Ljubljana (95 km). 
Prima etapă, desfășurată dimineață, 
a fost cîștigată de iugoslavul Frank 
Scerl cu timpul de 311. 20:55. Walter 
Ziegler a sosit pe locul 21 cu timpul 
de 3h. 28:15, Gh. Rădulescu pe locul 
27 (3h. 29:20), iar G. Moiceanu pe 
locul 59 (3h. 48:00). După amiază a 
avut loc etapa a Vl-a pe care a 

cîșfigat-o elvețianul Robert Hinter- 
întiller cu timpul de 2h. 20:50. Cei 

trei cicliști romîni rămași în cursă

La asaltul marilor piscuri...
In Uniunea Sovietică a început cel 

de al 36-lea sezon de alpinism de vară. 
In munții Caucaznlui s-au deschis ta
berele de alpinism ale asociațiilor spor
tive Spartak și Trud, iar pe Tian- 
Șan — cel al asociației sportive Alga. 
După cîtcva zile, alte 14 tabere de alpi
nism vor primi pe iubitorii drumurilor 
de munte. Ele sînt organizate de aso
ciațiile sportive Burevestnik, Lokomotiv, 
Avangard, Enbck, Mehnat și Tadjikis
tan.

In total își vor petrece concediul de 
vară în taberele de alpinism mai mult 
de 11.000 de tineri sportivi, dintre care 
jumătate primesc bilete gratuite. Ei vor 
petrece 20 de zile în aceste tabere, cu 
care prilej se vor familiariza cu tehnica 
alpinismului. Efectuînd o serie de ascen
siuni, tinerii sportivi vor trece probe 
de calificare, care le vor aduce pe piept 
insigna de „Alpinist U.R.S.S.”. Cei care 
posedă categoriile de clasificare au o- 
cazia să urce la o treaptă superioară. 
Sportivii mai experimentați își vor dis
puta medaliile de aur, argint și bronz 
cu care Uniunea asociațiilor și organi
zațiilor sportive din U.R.S.S. răsplătește 
cele mai bune echipe de alpiniști.

Cele mai interesante ascensiuni vor 
fi efectuate în munții Pamir și Tian- 
Șan. Expediția alpiniștilor de la Trud 
se pregătește, sub conducerea maestrului 
sportului B. Romanov, să ia cu asalt 
pe o rută nouă vîrfurile Stalin și Kor- 
jenevski, aflate dincolo de 7000 m. înăl
țime. Pînă la poalele acestor piscuri 
uriașe, alpiniștii vor fi aduși de elieop-

tere. In aceiași 
alpiniștii de la 
sub conducerea 
lui Savvon, 
Universitatea 
giunea de nord-vest a Pamirului, către 
piscurile Marx și Engels, pleacă alpi
niștii de la Spartak, conduși de maes
trul emerit al sportului V. Kizcl. Alpi
niștii din Kazahstan intenționează să 
efectueze ascensiuni în Pamir către cel 
mai des vizat pisc de peste 7000 m — 
vîrful Lenin. In Pamir pleacă și spor
tivi din Uzbekistan. Planuri frumoase au 
alpiniștii Gruziei, a căror t«ntă sînt 
vîrfuri în Caucaz și Tian-Șan.

Importante întreceri
de gimnastică în luna august

stă o 
repre- 
între- 
băieți. 
13—14

In decursul lunii viitoare gimnaștit 
și gimnastele vor participa la 3 
competiții internaționale importante. 
Seria întrecerilor va fi deschisă de 
reprezentativele de tineret ale țării 
noastre (băieți și fete), care vor în- 
tîlni în zilele de 5—6 august echi
pele de tineret ale R. P. Ungare. 
Concursul va avea loc la Lugoj'.

In fața gimnaștilor fruntași 
sarcină importantă, aceea de a 
zenta culorile țării noastre la 
cerile „Gupei. Europei" — la 
Ooncursurile vor avea loc la
ale lunii viitoare la Luxemburg. Din 
lotul selecționabililor fac parte: Fre
deric Orendi, Gheorghe Tohăneanu, 
și Gheorghe Stanciu.

In sfîrșit, seria întrecerilor va fi 
încheiată de participarea reprezenta
tivei noastre feminine la „Univer
siada" de la Sofia. Pe lîngă gim
nastele cunoscute — Elena Leuș- 
teanu, Sonia Iovan, Elena Niculescu, 
Utta Poreceantt, Emilia Liță și Ata- 
nasia Zîmbreșteanu — la antrena
mentele selecționatei participă tine
rele gimnaste Iulia Podoreanu, Adri
ana Tivig și Despina Gruiev.

etapa de dimineață a abandonat 
Stoica) au venit odată cu plu-

(în
Ion
tonul avînd o întîrziere de 1:15 față 
de învingător. In clasamentele gene-< 
rale conduc iugoslavul Levacic și e- 
ciiipa R. P. F. Iugoslavia. Astăzi este 
zi de odihnă la Ljubljana.

Coacitrs de atletism
al armatelor prietene

nmnți vor 
Burevestnik, 
masetrului 

precum și cei 
din Leningrad.

activa și 
a fia ti 

sportu- 
de la 
In re-

Pe stadionul Republicii va avea loc in 
ziua de 20 august un mare concurs de 
atletism în cadrul întrecerilor Comitetu
lui sportiv al armatelor prietene. Con
cursul, care arc un caracter individual, 
se va desfășura la următoarele probe î 
bărbați: 100 m, 400 m, 1.500 m, 5.000 m, 
110 mg, 400 mg, 4x100 m, înălțime, prăji

nă, triplu, disc, ciocan; femei: 100 m, 400 
80 mg și înălțime. Participă cci mai buni 
atleti militari din Uniunea Sovietică, 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă și R.P. Rornînă. 
Se mai așteaptă confirmarea participării 
atlejilor din R.P. Ungară.

★

Se lărgesc legăturile internafioalc ale 
alpiniștilor sovietici. La invitația clu
bului alpin din orașul Aosta (Italia), 
în sezonul de vară un grup de sportivi 
din U.R.S.S. va pleca în Alpi pentru 
a efectua acolo ascensiuni în colaborare 
cu alpiniștii italieni.

După cum se știe, acum trei ani un 
grup de 9 alpiniști englezi în frunte cu 
John Hunt — unul din cuceritorii Eve- 
restului — a sosit în munții Caucaz, 
unde a întreprins o serie de ascensiuni, 
împreună cu maeștri ai sportului din 
U.R.S.S. Alpiniștii sovietici au întors 
vizita în I960, cînd au luat cu asalt 
vîrfuri stîncoasc din Scufia 
Iilor, împreună cu sportivii

Tot în 
sociației 
sosească 
Spartak,
Balkaria), 15 alpiniști austriac!. La sfîr- 
șîtul lui august vor pleca în Austria 15 
alpiniști ai asociației Spartak. Tot că
tre Austria pleacă și un 
nîști de la Trud.

7 sportivi din asociații 
pleca în Franța, pentru 
sub conducerea maestrului 
Lcpnev

In U.R.S.S. se mai așteaptă 
unor grupuri de alpiniști din R. S. Ce
hoslovacă și R. D. Germană.

și Tar» G»- 
engtezi. 
inițiativa a- 
urmează să 

sportive

aceasta vară, din
Austria—U.R.S.S.
în tabăra asociației 
așezată la Șhelda (Kabardino-

grup de alpi-

sindicale 
a efectua 
sportului 

ascensiuni în Alpi.

vor

M.

vizita

Amănunte in legătură 
cu desfășurarea campionatelor 
mondiale de pentatlon modern
MOSCOVA 28 (Agerpres). Cam

pionatele mondiale de pentatlon mo 
dern programate între 19—23 august 
ta Moscova, vor reunj sportivi din 
17 țări : Austria, Anglia, R.P. Bul
garia. Brazilia, R.S. Cehoslovacă, 
Finlanda, Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Mexic, R.P. Polonă,
R. P. Romină, Suedia, R.P. Ungară,
S. U.A., Japonia, U.R.S.S.

Tn afară de Franța, toate cele
lalte țărj vor participa atît la proba 
individuală, cît și Ia cea pe echipe. 
Comitetul de organizare a campio
natelor a dat recent publicității ca- 
lenda.rul-program.

Antrenamentele concurenților vor 
începe ta 16 august. In ziua urmă
toare va avea loc tragerea la sorți, 
iar la 18 august, recunoașterea tra
seului de călărie și după-amiaza 
festivitatea de deschidere.

Proba de călărie se va desfășura 
la 19 august în stațiunea „Planior- 
naia", situată la 23 km de Moscova. 
La 20 august, în Palatul Sportu
rilor, care are o capacitate de 14.000 
locuri, vor avea loc întrecerile de 
scrimă; la 21 august poligonul 
Dinamo, unde s-au desfășurat în 
1958 campionatele lumii, va găzdui 
probele de tir- Proba de înot va avea 
loc la 22 august în bazinul de la 
Lujniki, iar în ziua următoare con- 
curențij se vor deplasa din 
„Planiornaia" pentru a-și 
proba de cros. Congresul 
internaționale de pentatlon 
se va ține în dimineața 
22 august

nou la 
disputa 
Uniunii 
modern 

zilei de

e s curt
Pra- 
Il-a 

fotbal 
meci 

cehoslovaci au surclasat

• Echipa cehoslovacă Dukla 
ga a ciștigat neînvinsă seria a 
a turneului internațional de 
de la New York. In ultimul 
fotbaliștii
formația irlandeză Shamrock Rowers 
cu scorul de 10—0 !

• La Marianske Lazne s-a deschis 
turneul zonal de șah, contînd Den- 
tru campionatul mondial. In prima 
rundă marele maestru islandez Olafs- 
son a ciștigat cu albele la Ghițescu,

• Cîteva rezultate Înregistrate la 
campionatele internaționale de nata- 
ție ale Japoniei, disputate la To
kio : BARBATI : 200 m spate : Stock 
(S. U. A.) 2:14,0
dial); 200 m bras : 
2:33,8 (nou record 
200 m spate — 
2:33,2 (nou record

• Turneul internațional de 
la Debrețin a fost ciștigat de 
maestru sovietic Boleslavski 
maestrul maghiar Haag, care 
talizat fiecare cite 9,5 puncte
pasibile. Șahistul romîn Victor Cio- 
cîltea a ocupat locul 11—12 la ega
litate de puncte (5) cu Banfalvi 
(R. P. U.J.

șah de 
marele 
și de 
au to- 
din 13

(nou record mon- 
Jastramski (S.U.Ai. 
mondial) ; FEMEI: 
Tanaka (Japonia) 
mondial).

X X Redacția și administrația; București, str, Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nc. 1—2 întreprinderea Poligrafică nr. 2, str, Brezoianu 23—25


