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MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Jn cadrul programului de zbor, 
la 15 august 1962 navele cosmi
ce „Vostok—3“ avînd la bord 
pe cosmonautul Andrian Nikola
ev, și „Vostok—4“ avînd la boFd

pe cosmonautul Pavel Popovici 
a-u aterizat exact în regiunea sta
bilită. Aterizarea navelor cosmice 
„Vostok—3“ și „Vostok—4“ s-a 
desfășurat normal.

Nikolaev a aterizat la ora 9,55,

iar Popovici la ora 10,01 (or< 
Moscovei).

Ambii cosmonauți se simt ex* 
celent.

Programul zborului navelor cos
mice „Vostok—3 “ și „Vostok—4* 
a fo«t îndeplinit integral.

ZIUA PRESEI ROMINE
■JRoporul nostru muncitor, masele de cititori ai ziarelor și 

revistelor, ascultătorii emisiunilor de radio și spectatorii 
programelor de televiziune au sărbătorit împreună cu lucrător ii 
din redacții și cu masele de corespondenți voluntari „Ziua 
presei romine", instituită prkntr-o hotărîre a C.C. al P.M.R., in 
semn de prețuire a activității ziarelor, publicațiilor și instituți
ilor noastre de presă.

Cu 31 de ani in urmă, la 15 august 1931, in plină teroare 
burghezo-moșierească, vedea lumina tiparului infiiul număr al 
„Scioteii“, credincios purtător al cuvântului partidului. In con
diții deosebit de grele, „Scînteia", „Lupta de clasă", „România 
liberă" și celelalte publicații comuniste pătrundeau in mase, 
in iabrici și uzine, in mine și cazărmi, in casele sărăcăcioase 
ale celor ce muncesc, aducând chemarea înflăcărată a partidu- 

-lui la lupta împotriva exploatării, pentru apărarea intereselor 
vitai^Arte muncitorimii, împotriva fascizării țării, pentru liber
tate ^^țdependență națională, pentru pace și socialism.

Istoria presei comuniste este parte integrantă a istoriei 
riosului nostru partid, care întruchipează năzuințele cele 
nobile ale poporului, el fiind inima fierbinte și conștiința 
porului, înțelepciunea sa colectivă, voința sa neînfricată.

Conducerea de către partid a fost, este și va rămîne princi
piul fundamental al activității ziarelor noastre. Datorită în
drumării permanente din partea partidului, a Comitetului său 
Central, care educă presa și pe lucrătorii ei in spiritul princi
pialității marxist-leniniste, al slujirii devotate a poporului, al 
respectului iată de adevăr, al intransigenței in muncă, ziarele, 
revistele și publicațiile din patria noastră și-au câștigat încre
derea și prețuirea maselor.

La baza întregii activități a presei noastre stau hotăririle ce
lui de al III-!ea Congres al P.M.R. care au devenit programul 
de luptă și de muncă al partidului și al întregului popor mun
citor, pentru desăvirșirea construcției socialiste, pentru mllorirea 
continuă a patriei, pentru fericire și bunăstare.

Expresie a adîncului democratism al orînduirii noastre, presa 
comunistă se adresează maselor și este scrisă de mase. In 
sprijinul redacțiilor activează mii și mii de corespondenți vo
luntari, care aduc in paginile ziarelor viața bogată, clocoti- 

'loare, a constructorilor socialismului, oglindesc marile succese 
obținute de oamenii muncii sub conducerea partidului, dezbat 
problemele cete mai actuale și mai arzătoare ale activității
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(Continuare în pag. a 2-a)

Gabriel Moiceanu
BUZĂU 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Tradițio
nala competiție ciclrstă de lung 
kilometraj „Cursa Scînteii" a 
început miercuri dimineață în 
mijlocul unui interes general. 
Numeroși iubitori r’ 
eu pedale se 
impunătoarei clădiri

CUlAieCb 
ZILEI DE 
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NUMEROASE ÎNTRECERI 
SPORTIVE IN REGIUNEA 

BRAȘOV
Sportivii din regiunea Brașov 

participă, la numeroase și va
riate întreceri în cinstea zilei de 
23 August. Tn toate orașele din 
regiune se organizează diferite 
competiții la care iau parte mii 
și mii de tineri și tinere.

In orașul Brașov, de pildă, 
asociația sportivă Poligrafia — 
în afara competițiilor de șah, 
tenis de masă și tir pe care le-a 
inițiat pentru muncitorii tipo
grafi — a organizat și două 
frumoase turnee fotbalistice do
tate cu „Cupa Poligrafia", la 
care au participat și alte aso
ciații sportive din oraș. Prima 
competiție — cea rezervată e- 
chipelor de seniori — a luat 
stîrșit ‘Pe primul loc s-au si
tuat reprezentanții asociației 
sportive „Metrom",

De un frumos 
bucură tradiționala 
muncitorilor uzinei 
mioane „Steagul 
Brașov organizată în cinstea 
ziJei de 23 August. La nume
roasele ramuri de sport — și 
îndeosebi la atletism și fot
bal — participă sute de mun
citori, mai ales tineri, din u- 
zină.

Tot la Brașov a început o 
Irumoasă întrecere fotbalistică 
rezervată piticilor din opt aso
ciații sportive și anume : Trac
torul, Luceafărul, Dinamo, Hi
dromecanica, Steagul roșu, Te
melia, Metrom și Rapid.

Și în celelalte orașe din re
giunea Brașov 6înt organizate 
numeroase și variate întreceri 
sportive.

C. GRUIA-eoresp. reg.

succes se 
întrecere a 
de autoca- 
roșu" din

„CURSA SCINTEII"

a i sportului 
aflau in fața 

i a Casei 
Scînteii pentru a asista la fes
tivitatea plecării în cea de a 
XV-a ediție, jubiliară, a aces
tei mari întreceri. După ce to
varășul Ion Cumpănașu, 
dactor șef adjunct 
„Scînteia" a urat 
plin participanților, 
alergători romini și 
au. . pornit ..spre
11,500 de pe șoseaua Urziceni, 

•de unde urma să se dea star
tul tehnic în semietapa Bucu-

re
al ziarului 
succes de- 
cei 53 de 
cehoslovaci 
kilometrul

TELEGRAMA
TOVARĂȘULUI NIKITA SERGHEEV1C1 HRUȘCIOV

Prim Secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.8.

Lansarea în Cosmos a navelor „Vostok-3“ 
și „Vostok-4" pilotate de maîorut Andrian Gri- 
gorievici Nikolaev și Lt. colonelul Pavel Rorna- 
novici Popovici, aterizarea lor aproape simul
tană după un îndelungat zbor in grup și înde
plinirea in întregime a programului lor de cer
cetări. constituie o nouă și măreață victorie a 
științei și tehnicii sovietice, o dovadă grăitoare 
a sriperiorității lor.

Ca și zborurile cosmice anterioare, zborul 
navelor „Vostok-3“ și „Vositok-4‘, justifică pre
țuirea deosebită și admirația tuturor pentru 
savanții, inginerii și tehnicienii care au desă
vârșit această realizare.

Această epocală înfăptuire a omului sovietic 
arată cu cită putere socialismul întinde stăpâ

GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ
Prim Secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicai Populare Române

nirea omului asupra naturii în folosul întregii 
omeniri, a! progresului și al păcii.

in nunele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, al Guvernului Republicii 
Populare Române și a] întregului popor romin, 
felicităm din toată inima pe eroicii oosmenauți 
Andrian Grigorievici Nikolaev și Pavel Rcma- 
novici Popovici, precum și pe savanții, ingine
rii și tehnicienii sovietici care au săvirșit acea-, 
stă glorioasă înfăptuire.

S-lavă Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, organizatorul și conducătorul întregii 
acestei munci și calde felicitări conducerii sale 
leniniste in frunte ou Dv. scumpe Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P.R,

Carnet de reporter Tî nurul de lingă cer...
■ • ....    . . . . — - —«I

„Giu-
3.

...Șantierul de locuințe 
Iești stadion" al I.C.M. 
Blocul IX. O macara uriașă 
îndrepta către cer cupele pli- 

ochi cu mortar. De unde- 
de la etajul 3 cineva stri-

ne
va

primul purtător al tricoului galben
rești—Buzău (102 km). Pe 
străzile Capitalei caravana 
este salutată de mii de cetățeni 
care urează drum bun și suc
ces cicliștilor.

La ora 9,30 s-a dat pleca
rea în prima semietapă. 
pornește „tare". ~ ”
8 km se produce o fază deo
sebit de spectaculoasă: din 
plubon Rprinttează, prih sur
prindere, Gheorghe Bădără, 
Constantin Baciu și Gheorghe 
Neagoe. Trepta-t, treptat aceș
tia se detașează. In 10 krri ei 
iau un avans de 1 min. și 10 
sec. La km 45 de la plecare 
fugarii își măresc avansul la 
2 min. 20 sec. Se părea că 
„evadarea" lor a reușit. Dar 
plutonul este... agitat de 
frații Moiceanu, tinerii Gh. Moi-

Se
După numai

doveanu și N. Ciumeti și ceho
slovacul Pycha. Aceștia se des
prind de restul alergătorilor și 
în comuna Cioranca (78 km de 
la București) îi ajung pe cei 
trei din față. In curind îi va 
„prinde" și plutonul. In momen
tul joncțiunii se declanșează a- 
tacul hotărîtor : Gabriel Moicea
nu, Constantin Dumitrescu, 
membri ai lotului republican, 
Nicolae Grigore, campionul țării 
la fond, Mancei Voinea și Si- 
mion Mihălțeanu evadează.

Mortar, tnmitqi-fle mor-

Fii bun te rog, unde-l 
pot găsi pe iov. Boghiu ?

— Boghiu... A, zidarul! Cel 
din brigada lui Solzaru ? Și 
glumeț: ia-te fi mata după

TRAIAN 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Corespondenți fruntași

brațul macaralei. Colo sus ! Le 
cară materiale...

Un viitor apartament capă
tă „chip". Tencuieli interioa
re la pereți și plafoane. Ti- 
nărul zidar Ion Boghiu lu
cra de zor. Trebuie lucru de 
calitate. Și mai trebuie ceva: 
brigada să-și 
de fruntașă 
de producție.

...Grupul 
al muncitorilor constructori. O 
cameră de patru persoane a- 
ranjată cu gust. Liniște, Cu 
voce caldă, emoționantă, zida
rul Boghiu citea poezii de 
Beniuc. Puțin surprins, și-a 
■ntrerupt lectura : „Intrați ! 
Luați loc!"

La inceput sfios și apoi cu 
înflăcărare a pornit să vor
bească : despre meseria lui 
de zidar (tare mult și-o iu
bește !), despre familia sa (cu 
cită dragoste spunea cuvintul 
mamă, soră, frate) despre o- 
rele de la cursul seral al șco
lii medii pe care-l urmează ... 
încet, discuția alunecă către 
sport. Ii place și practică șa
hul, voleiul și fotbalul. Dar 
pasiunea lui sportivă este tu
rismul. Iși deapănă amintirile. 
Prima lui participare 
cursul de orientare 
Girbova-Clăbucet. 
s-a clasat a 4-a 
participante.
alte 
ce 
mai 
tru 

' component 
rism a

mențină locul 
intre brigăzile

social „Ciurel"

sa 
de 

in
experiență,

— con- 
turistică 

Echipa 
din 22

Apoi alte 
concursuri. Din ce 

mai multă
multă dragoste pen-

sportui preferat. Devine 
al echipei de tu- 

asociației sportive

Construcția, la parte la dife
rite concursuri de orientare t 
iar nu de mult a ocupat lo
cul I in campionatul raionu
lui T. Vladimirescu.

.. .II privesc cu multă a- 
tenție. Înalt, cu un trup sub
țirel dar viguros. Ochii 
te privesc adine. Are 
ani! Și cit de bogată 
viața ! Ce preocupări 
tipie ! Cu cită pasiune
zolvă pe toate ! Acesta-i „.can
didatul de partid Ion Boqjciu, 
zidarul fruntaș, elevul ffun-. 
laș, sportivul fruntaș !

căprui
21 de 
îi este 

mul- 
le re-

DECEBAL ȚOCA
corespondent

Programul 
fotbalistic 

din Capitală
Jn programul jocurilor de fot

bal de categoria A, care se vor 
disputa la sjîrșitul săptămânii 
în București, s-a produs o mo
dificare: meciul Viitorul — Mi
nerul Lupeni se va juca tot du
minică, dar în nocturnă, la ora 
20.45, pe stadionul Republicii, 
avînd în deschidere partida de 
tineret. Celelalte două meciuri 
vor avea loc în cuplaj pe sta
dionul „23 August": Rapid — 
St. roșu la ora 15.45 și Progre
sul — Petrolul la ora 17.30.

GHEORGHE CORCODEL NICOLAE D. NICOLAE
București

AMALIA KREISS 
Ploiești

ELIADE SOLOMON 
Birtad

NICOLAE ȘARAMET
Corn. Bila — reg. București

1OS1F PATAlil
Turda



rești, 
șurat 
cadrul 
blican
rezultatele:
Clubul sportiv
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Df CORESPONDENT! 
VOLUNTARI

Gn fiecare uii, numărul c<mvețfm-imtflar, al tcrisorihr trimise redacției, fa- 
ftegistrează o creștere simțitoare. Semnatarii vnt miile de cititori și de cores- 
fondenți ai ziarului, muncitori, țărani cotectirifii, tfinirimu. 
instructori și antrenori, profesori de odamție fizici, medici fi

'oanw/ii ai muncii.
Scrisorile primite alcătuiesc o ogîCufi de a ar ti rit ații 

susținulP LfLre se desfășoară pe întreg cuprinsul patriei, la sate ca și la orașe, 
* succeselor obținute de sporuri la locul de produ-tie sau pe lăncile școlilor. 
©« asemenea. sint scoase cu curaj lu iieuiă unele lipsuri care mai persistă in 

1 usifearea noastră de cultură fidea fi sport. urăttndu-se totodată fi căile lor de 
alăturare.

CREȘTE NUMĂRUL MEMBRILOR UCFS 
IN RAIONUL SIBIU

Înfăptuind hotărârile Conferinței pe 
țară a UCFS, consiliul raional 
UCFS Sibiu acordă o atenție din 
a xi ce mai mare creșterii lume 
ndui de membri ai UCFS. Xstfei. 
in satele și comunele raionului Si
biu, in primul semestru al anului au 
devenit membri ai UCFS peste 
Î000 de tineri și tinere, printre care 
aproape 1500 de țărani colectiviști.

O muncă susținuta de atragere a 
acestora a fost depusă in asociațiile 
sportive Firul roșu Tălmaci, Matasea 
roșie Cisnădie. Cibinul Cristian. Păl
tiniș Rășinari. Recolta Alămor. Recol
ta Șetonbăr. Textila Cisnădie și altele.

Există însă și asociații sportive 
care nu s-au preocupat de atragerea 
de noi membri. Printre acestea. Re
colta Șura Mare (președinte: Toma 
Gabori Recolta Armeni (președinte: 
Vasite Mayer'. Recolta Șura Mică 
(președinte: Xieolae Ivănuș).

ILIE IONESCU
RELAXARE Șl BUNĂ DISPOZIȚIE

Gimnastica In producție își face tot 
mai multi prieteni m orașul Ploiești. 
Itt momentul de față aceste exerciții 
sint practicate de peste 7.000 de 
•alariați.

Exercițiile sint conduse de harnici 
instructori voluntari. Trebuie subli
niate în mod deosebit activitatea 
depusă de Daniel Chîrilue, Nicolae 
Piliră (Prahova 1 Mai), Nico'tae 
looescu. Ion Săvulescu (I.A.T.U.). 
Gbeorglte Radu, Gheorghe Popescu 
(Locomotiva C.F.R.), Elena larca, 

Maria Mitiăilescu, Margareta Bocșa 
(Flamura roșie Dorobantu), Aron 
Praboteanu (Cinematografie) șt alți 
■ativiști sportivi voluntari, care se

Ziua presei romine
(I rmare din paț. 1)

noastre. închinate b.netoi patriei. întregului popor. Fără corespondenții vo
luntari. fără o participare activă a celor oe muncesc la redactarea ziarelor, 
nu poate fi concepută presa noastră de tip nou.

Lrnwnd exemplul luminos al „Scânteii", călău zindu-se in întreaga lor 
act ni La te după bogata experiență a presei de partid, ziarul nostru și pu
blicațiile sportive din țara noastră s-au străduit să cont ibuie permanent 
la transpunerea in viață a sarcinilor trasate de partid mișcării de cultură 
fizică și sport.

In fața mișcării sportive stau acum obiective de cea mai mare însem
nătate trasate la Conferința pe țară a UCFS. Salutul C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri adresat Conferinței, precxim și 
hotărârea adoptată la capătul lucrărilor constituie documente de bază ale 
activității noastre, a căror transpunere neintirzială in viață reprezintă o 
datorie de cinste pentru toți activiștii mișcării de cultură fizică, pentru spor
tivii și iubitorii sportului din țara noastră La atragerea unor mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, a nireguiui tineret in practicarea exercit ii tor 
fizice, mijloc important de întărire a sănătății, de mărire a capacității de 
murkă și de recreare activă, un rol important revine presei noastre sportive. 
Ea va milita ccr>;’llutJ. °u toată hotăorea pentru dezvoltarea necontenită a 
activității sportive de mase, pentru a-și aduce o contribuție mai mare la mo
bilizarea tineretului sportiv in muncă și învățătură. La educarea lui in spiri
tul unei comportări demne pe locul de producție, in viață, pe terenurile de 
sport, pentru . îmbunătățirea permanentă a rezultatelor in toate ramurile 
sportive la nivelul performanțelor mondiale, pentru a purta pe culmi tot 
mai înalte gloria sportivă a patriei noastre socialiste.

Ziarul nostru și revistele de sport se vor strădui necontenit să ridice 
mve.ul publicistic, conținutoi principial și educativ-instructiv al materialelor 
publica te

Ziua presei romine. sărbătoare a tuturor celor ce o slujesc, a iiUregutoi 
nostru popor, este un nou prilej pentru toți lucratorii din presă, pentru 
marea masă a corespondenților voluntari de a face bilanțul muncii depuse, 
de ? 011 s* mai multă insxd'.ețire la îndeplinirea sarcinilor trasate de
partidul nostru drag, pentru desăvinșirea construcției socialismului in Re
publici Popuiară Ronănă. pexrtru âriumU cauzei oomunisnadwi și păciâ in 
«mea întreagă.

SEMESTRUL 1 

1962

acti m ști spor ti ti, 
a/fe «Ueewii de

tporlive tot mai

străduiesc să facă cit mai atractiv 
programul de gimnastică kt pro
ducție.

GH ALEXA SORE SCU si
C. NEGULESCU

LA URICANI, ÎNTR-O DUMINICĂ...

Nu de mult, asociația sportivă 
.Retezatul” a organizat in apropie
rea orașului nou Uricani o reușită 
dum:n:că sportivă”, la care au luat 
parte peste 300 de mineri împreună 
cu familiile lor

Cu acesi prilej, participanții au 
luat parte la întreceri de volei, fot
bal și tir. Dintre cei 136 de concu
rent; La tir. ce: mai buni s-au dove
dit a fi Marin Georgescu, care a 
realizat 45 de puncte din 50 posibile, 
urmat de Nicolae Bădescu cu 44 p. 
și loan Bufa cu 37 p.

După întrecerile sportive s-a or
ganizat o serbare cimpenească. Mi
nerii din Uricani au petrecut o plă
cută zi de odihnă in mijlocul na
turii.

STAICU BALOI
IN ZILELE DE ODIHNĂ...

In fiecare duminică întâlnești pe 
platoul de la stațiunea Apa Sărată, 
aflată la 5 km de orașul Baia Mare, 
sute de muncitori care iși petrec ziua 
de odihnă. Conducerea întreprinderii 
„ Izvoarele “ se îngrijește ca tinerii 
și virstnicii veniți pe platou să se 
simtă cit mai bine. întrecerile spor
tive întregesc activitatea plăcuță a 
excursioniștilor.

De „Ziua Minerului", de pildă, 
s-au desfășurat pe terenul de sport 
al stațiunii întreceri de lupte, Iritată, 
volei și handbal, la care au asistat

Activitatea la zi
• în trei orașe ale tării, la Bucu- 

Timișoara și Cluj s-au desfă- 
meciurile de polo pe apă din 

returului campionatului repu- 
de juniori. S-au înregistrat 

București: Dinamo — 
școlar (dublă ne-

Un nou concurs hipic 
în Capitală

Clubul sportiv „Steaua" organizează 
in zilele de simbătă și duminică pe baza 
hipică din Calea Plevnei uil nou con
curs de călărie. închinat zilei de 23 
August. La acest concurs vor lua parte 
călăreți din cadrul cluburilor Dinamo, 
Știința și Steaua București. Programul 
cuprinde probe de dresaj și obstacole 
care se vor desfășura după cum ur
mează: sîmbătă dimineață ora 8. dresaj 
categoriile ușoară și mijlocie; după- 
amiază de la ora 17 probe de obstacole, 
categoriile semiușoară și mijlocie. Du
minică de la ora 8, dresaj categ. inter
mediară. iar de la 9,30 probele de ob
stacole categ. ușoară, semigrea și șta-

peste 3000 de spectatori. După ter
minarea meciurilor a avut loc un 
frumos program cultural susținut de 
colectivele întreprinderilor „Petre 
Gheorghe* Săsar. T.R.C.L., U.M.U.M., 
Oțelul. Combinatul Chimico-metalur- 
gic si altele.

VASILE SASARANU

LA CONCURSUL CELOR MICI

Elevii școlii noastre au organizat 
un concurs de atletism și șah la 
care au participat numeroși iubitori 
ai sportului din rîndu! celor mici, 
întrecerile s-au desfășurat intr-un 
cadru sărbătoresc pe terenurile școlii 
medii nr. 2.

Săritura în lungime a fost cîști- 
gată de elevul Tudor lordache (10 ;
ani) cu rezultatul de 2,55 m. Să
ritura în înălțime a revenit, in lipsa 
lui Dan Vucescu, favoritul probei. 
Iui Ionel Aure' (9 ani) cu rezultatul 
de 91 cm El a intrat în concurs la 
50 cm. Apoi a trecut diotr-o dată 
înălțimile de 52 cm, 71 cm. 81 cm. 
86 cm și 89 cm. A cerut apoi să i 
se ridice ștacheta la 91 cm, înălți
me pe care a trecut-o din a treia 
încercare. Tot Ionel Aurel a cîștigat 
și probele de 60 m și 100 m. La 
prima cursă el a înregistrat timpul 
de 11 secunde, iar la a doua, 17 
secunde.

La șah. primul loc mi-a revenit 
mie.

IR1NF.L POPESCU
elev în clasa a IlI-a A, Filiași

MUNCIND CU ÎNSUFLEȚIRE

In orașul Ocnele Mari exista de 
mai muMă vreme un teren viran. 
Cițiva tineri inimoși de ia asociația
sportivă Victoria din localitate s-ati 
ffindU că aici s-ar putea amenaja 
foarte bine un teren de sport. Și n-au 
stat mult pe ^înduri. După ce-au 
obținut aprobarea cuvenită, s-au dus 
la consiliul asociației care, cu aju
torul organizației U.T.M., a pornit 
la treabă.

La chemarea pentru amenajarea 
terenului de sport prin resurse locale 
au răspuns peste 60 de tineri. Prin 
munca lor entuziastă au putut fi 
amenajate un teren de volei, o pistă 
de alergări și o groapă de sărituri. 
Pe restul terenului încă nefolosit. 
va fi amenajat wn teren de handbal 
in 7.

Toți tinerii au lucrat cu însuflețire 
evidențiindu-se In mod deosebit Eu
gen Barbu, Eugen Caârmoiu, Vio

rica Ghivercea și Luminița Marcu.

ION PREDIȘOR

Demonstrații aeriene sportive
Federația romină de aviație, in co

laborare cu Consiliul regional al 
UCFS Iași, organizează sîmbătă (ora 
18) la Huși și duminică (ora 19) la 
Iași, două mari demonstrații aeriene 
sportive, in cadrul cărora iși vor ară
ta măiestria și tehnica cei mai buni 
sportivi ai aviației noastre. 

•’ •

prezentare, întrucât nici una dintre 
echipe nu a putut prezenta 11 jucă
tori), Progresul — Știința 7-—0, Ra
pid — Clubul sportiv școlar 3—1, 
Dinamo — Steaua 6—6, Steaua — 
Progresul 15—0 (prin neprezentarea 
formației Progresul), Rapid — Știin
ța 15—0 (prin neprezentarea forma
ției Știința). Timișoara: Ind. Linii 
Timișoara — C.S.O. Timișoara 4—2, 
Ind. Linii — Voința Oradea 20—0, 
Ind. Lînii — C.S.O. Crișana Oradea 
7—0, C.S.O. Timișoara — Voința 
Oradea 11—2. C.S.O. Timișoara — 
C.S.O. Crișana 0—8, Crișana Oradea 
— Voința Oradea 10—0. Neprezen- 

turneu, echinele I.C. Aradtîndu-se la
și A.S.M. Lugoj au pierdut toate 
jocurile. Cluj: C.S.M. Cluj — 
Voința Cluj 4—2, Știința Cluj — 
C.S. Mureșul Tg. Mureș 11—0, Voin
ța Cluj — Voința Tg. Mureș II—0, 
C.S. Mureșul Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 5—3.

• La sfîrșitul turului campionatului 
de calificare clasamentul are urmă
toarea înfățișare:
1. Voința Oradea 7610 44:11 13
2. Voința Cluj 7 5 1 1 51:12 11
3. C.S.M. Cluj 7 4 2 1 52:11 10
4. CI. sp. șc. Buc. 7 5 0 2 52:14 10
5. AS M Lugoj 7 2 1 4 23:36 5
6. C.S.O. Timiș. 7 1 2 4 24:50 4
7. Petrolul Cimpina 7 0 2 5 14:68 2
8. Voința Tg. Mureș 7 0 1 6 9:67 1 (i d )

Cum mi-am petrecut concediul de odihnă
• PURICE ALEXANDRU — munci

tor Ocolul Silvic Beliu — Ineu.
„Anul acesta am fost pentru prima 

dată la Bușteni. Și cu toate că și eu 
lucrez tot în peisaj de munte. în pădure, 
trebuie să vă spun că mi-a plăcut foarte 
mult aici ! Timpul însă, m-a împiedicat 
să cunosc multe din frumusețile Bucegi- 
lor. în schimb, am citit din scriitorii 
noștri clasici, pe Slavici și Caragiale, 
pe care i-am îndrăgit foarte mult. în 
restul timpului am vizionat spectacole 
și am audiat cîteva interesante confe
rințe instructive la clubul stațiunii*.

• GIR1TI IOSIF și GIRITI GHIZELA 
— inginer și respectiv contabilă la Uri
nele Metalurgice „1 Mai“ din Baia 
Mare.

Mamaia: Decor 1962
Foto: Ii. Cristca

Trebuie să vă facem Intîi o confi
dență : sîntem căsătoriți de aproape trei 
săptămini. „Luna de miere*, cum se 
spune, am petrecut-o mergînd la odihnă 

! în stațiunea Predeal. Majoritatea timpu
lui, pentru că sîntem sportivi eu tradi
ție (soția e campioană regională la schi 
și o bună gimnastă) l-am petrecut in 
excursie. Am vizitat in primul rind cele
lalte stațiuni de pe Palea Prahovei: 
Buștenii (cu frumoasa grădină zonlo- 

. gică), Sinaia, cu instructivul ei muzeu 
Peles, și încîntâtorul oraș de la poalele 
Tîmpei — Brașovul. Ne-a plăcnt foarte 
mult complexul turistic Poiana. Dintre 
excursiile pe munte demne de mențio
nat sint cele la Cabana Trei Brazi, la 
Cioplea, la Pîriul Rece*.

• GHEORGHIȚĂ GHEORGHE — 
lăcătuș-mentor. Combinatul Chimic O- 
nești.

„Atit pentru mine cU și pentru ceilalți 
doi colegi cu care am fost împreună la 
Sinaia — Opincă lori și Nicoloiu Nico- 
lae. — concediul a însemnat un adevă
rat mijloc de odihnă activă. Am făcut 
sport. Pe lingă Casa de Cultură s-au

Cede două demonstrații aeriene 
sportive cuprind : evoluții acrobatice, 
formații de avioane legate, vînătoare 
de balonașe, lansări de parașutiști, 
demonstrații de aeromodele, zbor c« 
pianoaxe etc.

Concursuri în Capitală 
și in țară

La sfîrșitul acestei săptămini vor 
avea loc la București, Tg. Mureș și 
Galați concursuri motocidiste de ob
stacole șl viteză pe circuit. Astfel, 
în Capitală, pe stadionul din bulevar
dul Ghencea (la capătul liniei tram
vaielor 3, 8 și 11), va avea loc du
minică, de la ora 10,30, un concurs 
motocidist de obstacole organizat de 
duhul Steaua, la care vor participa 
maeștrii sportului M. Dănescu și Gh. 
Ion, sportivii fruntași E. SeiUer, C-. 
Dovidz, E. Keresteș, Al. Șuier și alti 
motocicliști de la cluburile Dinamo. 
Metalul, Voința și Steaua.

Concursul se va disputa în două 
manșe a cite 14 ture fiecare, întoc- 
mindu-se clasamente individual și pe 
echipe (formate din 3 alergători), 
separat pentru avansați și începători.

La Tg. Mureș, se va desfășura du
minică dimineața un concurs de vi
teză pe circuit la care au fost invi
tați și sportivi fruntași de la clubul 
Dinamo din Capitală. De asemenea, 
la Galați va avea loc duminică di
mineața un concurs de viteză pe cir
cuit cu participarea sportivilor din 
București, Ploiești, Cimpina și Foc
șani. Printre alții, vor lua startul și 
M. Cernescu, M. Termentu, C. Coman.

organizat întreceri de șah, volei și tenis 
de masă pentru oamenii muncii veniți ia 
odihnă. Și noi ne-am înscris la toate 
Apoi, împreună cu un grup de mineri 
din Comăneșli am participat la o ex
cursie de 2 zile pentru vizitarea caba
nelor din Bucegi. Am văzut atitea 
lucruri în aceste excursii încît oboseala 
celor două zile de urcuș nici n-am sim
ții-o. Acum am început lucrul cu forțe 
noi !u.
• MARILENA MOISA, educatoare, 

căminul de copii al fabricii de hirtie 
„1 Septembrie“-Bușteni : „Ca și în 
anul precedent, o parte din conce
diul de odihnă mi l-am petrecut pe 
litoral. în stațiunea Eforie Sud.

Stațiunea mi s-a părut și mai fru- 

moașă, și mai atrăgătoare. Este, poa
te, și explicația pentru care, arud 
acesta, numărul celor care au prefe
rat această stațiune a fost in evidentă 
creștere.

Cum mi-am petrecut concediul T 
In afara orelor rezervate pentru pla
jă, la Eforie Sud am avut prilejul 
să practic cîteva din sporturile mele 
preferate. In primul rind, șahul. 
Clubul stațiunii a fost dotat cu garni
turi noi de șah, in măsură să facă 
față aproape tuturor cerințelor. To
varășii din conducerea clubului au 
organizat o serie de întreceri, cu par
ticiparea oamenilor muncii veniți la 
odihnă. Aceste Întreceri au fost foar
te reușite.

GHEORGHE HAPCIUC

A încetat din viață cunoscutul ci
clist și activist pe tărîmui sportului 
cu pedale, Gheorghe Hapciuc. Prin 
Gheorghe Hapciuc, mișcarea noastră 
sportivă pierde un harnic și entu
ziast activist, care de-a lungul vieții 
sale și-a pus toate forțele și tot 
elanul în slujba dezvoltării ciclismu
lui nostru, sport pe care l-a iubit cn 
pasiune și pentru progresul căruia 
a muncit neobosit.

COLEGIUL DE ANTRENORI 
AL F. R. DE CICLISM



INTILNIRI INTERNAȚIONALE AMICALE
Viitorul — OlimpiaLos Pireu

1-2 (1-1)

Olimpiakos: Tsanakcis — Kalalis, 
Simandiris — P&lichroniu, Ștefanakost 
S. Papazoglu (Eliadis) — Posidon fC. 
Papaz-oglu), Sideris, Grigoriadis, Pst- 
cfros, A. Papazoglu (Gavezos).

PJLL'I.ldlHZtl
Campionatul republican

de planorism

fl PENTHTLONW^m

CROSUL VA DECIDE CAMPIONII ANULUI 1962

In meciul vedetă al programului de 
ase-ară de pe stadionul Republicii, 
Olimpiakos pireu a întrecut pe Vi
itorul București cu 2—1 (1—1). Victo
ria echipei oaspe nu reflectă insă as
pectul general al partidei, care s-a 
desfășurat in cea mai marc parte sub 
semnul superiorității tinerei noastre 
formații a cărei evoluție a plăcut in 
special in prima repriză. Jucătorii de 
la Viitorul au dominat teritorial, și-au 
creat nenumărate faze de gol dar 
le-au irosit din pripeală sau, mai a- 
desea, din abuz de combinații și cău
tarea unei mai bune poziții de șut. 
Atacul bucureștean s-a lovit, in ten
tativele sale de a marca, și de fer
mitatea (și chiar duritatea) apărării 
oaspe, care a practicat un joc des- 
tructiv. Raportul de cornere al parti
dei e elocvent : 12-3 pentru Viitorul.

Comportarea generală a formației 
noastre a fost mulțumitoare. Echipa 
a slăbit insă ritmul in repriza a 11-a, 
tocmai cind adversarul rămăsese în 
10 oameni (prin eliminarea lui Eliadis 
in min. 70) și cind trebuia sd forțeze 
obținerea unei victorii care i s-ar fi 
țutienit. Atacul a suferit în special 
Vin oau^. că în centru nici Pavlovici 
și nic^Ț^jy n-au corespuns.

Oaspeții au jucat tehnic și în ace
lași timp viguros. Ei s-au comportat 
conform așteptărilor față de o echipă 
care are 6 internaționali A și s-a 
clasat pe locul II în campionatul 
Greciei.

Scorul a fost deschis de Psichos 
(min. 13) cu un șut panabil de la 
20 m. A egalat Popescu, cu capul, 
in min. 42. In min, 30, la o neînțe
legere copilărească intre apărătorii 

~ ~ impinge min-

R. URZICEANU

roșu Sei. Leipzig
1-4 (0-2)

șî dezamăgirea 
prezenț i ieri pe 

echipa (Steagul

Spre surprinderea 
numeroșilor spectatori 
Stadionul Republicii, 
roșu Brașov a fost învinsă la un scor 
categoric : 4—1 (2—0) de selecționata 
orașului Leipzig, aceeași care cedase suc
cesiv Rapidului (cu 8 — 2) și formației 
ieșene G.S.M.S. (cu 3—1). Oaspeții au 
meritat victoria chiar la acest scor. Au 
jucat organizat, combina tiv, în viteză, 
cu multă voință și dorință de a clștiga 
și au știut să speculeze slăbiciunile a- 
părării echipei din Brașov. Aceasta s-a 
comportat inadmisibil de slab, stîrnind 
pe bună dreptate nemulțumirile specta
torilor. Cu o apărare ușor penetrabUă, 
lentă, care a comis greșeli elementare 
de plasament și în „servicii", și cu un 
atac dezordonat și uneori indolent, 
bazat pe acțiuni individuale, și cu o foar
te slabă finalizare (a tras 3—4 șuturi 
la poartă în tot jocul !...), echipa Stea
gul roșu a lăsat o impresie penibilă.

Și aceasta cu 4 zile înainte de înce
perea campionatului ! Faptul că meciul 
a fost programat cu o zi înainte nu 
poate fi o scuză. St. roșu trebuia să 
fie pregătit oricum pentru campionat. 
Ieri a dovedit că nu este.

Cele 5 go-luri au fost marcate în or
dine, de : Engelhardt (min. 8), Zerbe 
(min. 36), Herzog (min. 60). Engel
hardt (min. 62) și Ivăncescu (min. 90) 
din 11 m. A arbitrat bine V. Drug.

IAȘI 15 (prin telefon). — Campio
natul republican de planorism a con
tinuat cu desfășurarea a încă trei 
probe. Performanțele obținute de pla- 
noriști sînt foarte bune. Iată rezulta
tele tehnice: triunghi viteză 100 km: 
1. M. Finescu (Aeroclubul Central) 
1.000 p.; 2. N. Mihăiță (Aeroclubul 
Central) 968 p.; 3. V. Cișmaș (Ae
roclubul Timișoara) 943,60 p.; țel fix 
70 km: 1. Ion Alexa (Aeroclubul Iași) 
1.000 p.; 2. C. Thuri (R.P.U.) 922,81 
p.; 3. V. Pîslaru (Aeroclubul Central) 
905,67 p.; triunghi viteză 200 km*. 1. 
G. Vrbatzki (R.S.C.) 1.000 p.; 2. Gh. 
Gîlcă (Aeroclubul Iași) 986,39 p.; 3. 
M. Finescu 975,03 p.

P. CODREA-coresp. regional

întrecerile pentru cucerirea titlurilor 
de campioni republicani, individual și 
pe echipe, Ia pentatlon modem, s-au 
desfășurat în acest an sub semnul u- 
nui evident echilibru de forte, mai 
pregnant decît la oricare altă ediție a 
acestei competiții. Așa se face că după 
consumarea a patru 
încă rezolvată, dar 
în principiu, decît 
loc în întrecerea pe 
maț ie a clubului Steaua, avînd cele mai 
mari șanse pentru a cuceri și în acest 
an invidiatul titlu de campioană re
publicană. In ceea ce privește însă si
tuația locurilor următoare ale clasa
mentului pe echipe și în special con
figurația clasamentului individual. a- 
cestea nu vor fi lămurite decît abia 
după terminarea celei de a patra pro
be a campionatului, cursa de cros.

Astăzi la Călugăreni, de la ora 17, 
vor fi date deci răspunsurile la toate 
problemele... litigioase. Pentru a de
veni campion individual lui Gheorghe 
Tomiuc, i se cere să alerge cu 6 secunde 
mai bine decît Gheorghe Panciu, marea 
revelație a actualei ediții a întreceri
lor.

probe n-a putut fi 
și aceasta numai 
problema primului 
ecliipe, prima for-

Marți a 
nari 
iată 
tului 
care 
gată. El a realizat și un rezultat destul 
de bun obținînd 190 p. ceea ce înseam
nă 900 p, după tabela de puncta j a 
tatlonului. ~ 
clasat : 
rinescu 
Roman 
760 p. 
probe :

avut
proba de
cu victoria surprinzătoare 
campion republican Dan lowscu, 

a reintrat după o absență în del un*

loc pe poligonul Tt*- 
pistol pentatlon, înche- 

a 109-

Pe locurile următoare 
C. Țintea 189 p.-880 p; N 
185-800 p; D. Țintea și 

181-780 p; V. Tcodorescu 
Clasamentul pe echipe al 
1. Știința II 2.120 p;

pen* 
s-aii 
Ma- 

W.
183-

accstei 
r , 2. Steaua 

I 2.100 p: 3. Sleaua II 1.860 p; 4. Casa 
Ofițerilor Brașov 1.620 p ; 5. ____
Oradea I 1.240 p; 6. Știința I 1.160 p.

Cursa de 300 metri înot s-a încheiat 
cu victoria așteptată a lui Victor Ște- 
fănescu, care a marcat un rezultat hun, 
realizînd 3:57,5, echivalent cu 1.015 p. 
Ixicurile următoare au fost ocupate del 

N. Lichiar-
D. 

Marinescu și 
p. Pe echipe :

Dinamo

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI —ETAPA REGIONALĂ
etapa re-

de la Viitorul, Psichos 
g^a in poartă : 2-1.

Arbitrul M. Popa a 
formațiile :

Viitorul : Suciu —
RĂcelescu — Jamaischi (min. 12 Po~ 
yoni), Neșu — Matei, Dumitriu, 
vio viei (Nagy, 
Sorin Avram
7S Ștefane seu).

condus corect

Pal, Petescu,

Pa-
Pavlovici), Popescu, 

(Pavlovici, din min-

Au promovat
in categoria A

Nu a 
echipa 
prima categorie și iat-o revenind în 
rindul «hipelor care-și dispută titlul 
de cajnpioană republicană. Farul a 
cîștigat seria a n-a din categoria B 
și o dată cu ea și dreptul de a pro
mova în prima categorie, dînd astfel 
deplină satisfacție entuziaștilor săi 
susținători. Preocuparea pentru con
tinua îmbunătățire a pregătirii și a 

1 jocului, pentru calitate, manifestată 
£n cursul campionatului trecut tre
buie să stea in fața antrenorului A. 

' Botescu și jucătorilor echipei Farul 
și de acum înainte. Ea stă la baza 

' succeselor și afirmării.
In fotografie, una din formațiile 

, folosite de Farul în perioada pregă- 
, titoare pentru noul campionat. De la 

stingă la dreapta, sus: Danciu, Nunu, 
r Ciosescu. Pițuru, Abduraman și Dat- 

cu: mijloc: Florescu și Vasilescu; 
. jos: Mănescu, Mo roia nu și Biber e.
J Foto: dr. Sorin Mușat

trecut decît un an 
Farul-Constanța a

de ci nd 
părăsit

ST. ROȘU : Haidu—Jenei, Postolache, 
Filimon (Ivăncescu) — Bărbutescu, 
Szigeti—Hașoti, Năftănăilă (Campo), 
Campo (Necula), Meszaros, Selymesi II.

LEIPZIG : Sommer—Ilerzog. WAL
TER, Pfeuffer—Geisler, DROSSLER— 
CASE. LIESEWICZ, Behla (Dallagraz- 
zia), Zerbe, ENGELHARDT (Giessner).

P. GAȚU

La Cluj s-a desfășurat 
gională a campionatului republican 
de haltere pentru juniori, 
ceri au participat 35 de halterofili 
aparținînd cluburilor Știința și CSM 
Cluj. Competiția a scos la iveală bu
na pregătire a sportivilor de la Știința, 
care au cîștigat 5 titluri de campioni 
regionali.

Au fost obținute rezultate mai bune 
la categoriile : cea mai ușoară; Io
sif Lazăr (Știința) 202,5 kg ; ușoară : 
Iosif Zilahi (CSM) 265 kg ; semimij- 
locie: Ștefan Iavorek (Știința) 287,5 
kg ; semigrea: Ștefan Dezsi (Știința) 
292,5 kg. Au mai învins la categoriile 
semiușoară : Iosif Piri (Știința) 240 
kg ; la mijlocie : Ștefan Voinar (Ști
ința) 240 kg. In afară de concurs spor
tivul Marton Francisc (CSM) la cate-

La între-

a ridicat la totalgoria semimijlocie
307,5 kg (954-92,54-120). EU fiind spor
tiv de categoria I participă direct la 
finalele pe țară.

PAUL RADVANYI - coresp.

1. Măriuță 4:05,7-975 p. ;
dopol II 4:01.1-950 p. ; 
4:10,7-950 p; N. '• 
Tomiuc 4:15.9-925 r _ ___
Steaua II 2.915 p: 2. Steaua I 2730 
3. Casa Ofițerilor Brașov 2520 p.; 
Știința I 2.445 p; 5. Dinamo Oradea I 
2.240 p; 6. Știința II 2.190 p.

înaintea ultimei probe clasamentele 
generale se prezintă astfel: INDU'lDU
AL: 1. Gli. Panciu (C.O. Br.) 3450 p;
2. Gh. Tomiuc (Steaua 1) 3433.5 
3 G. Pușcaș (C. S. Br.) 3416,5 o: 
C. Țintea (Știința II) 3402,5 p; 5. N. 
Marinescu (Steaua I) 3.311 p; 6. 
Roman (Știința I) 3.279,5 p. ECHIPE: 
1. Steaua I 9 633,5 p; 2. Știința If 
9.369.5 p ; 3. Casa Ofițerilor Brașov 
9.205 p; 4. Steaua II 8021.5 p; 5 Șli- 
ința I 7.006 p; 6. Dinamo Oradea I 
5.135 p.

Ionescu
Gh.

1.
P»
4.

p ;
4.

IF.

Campionatul „aviației mici“
aeroportul Băneasa, de pe care 

zilnic zeci
de astă dată obținîndu-se rezultate 
superioare.

O probă deosebit de interesantă a 
fost cea de la categoria zbor captiv, 
care s-a desfășurat marți și miercuri 
pe pista betonată din parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău, lingă clă
direa expoziției.

Clasamentele sînt în curs de alcă
tuire.

Pe 
decolează și aterizează 
de aeronave cu sute de pasageri și 
zeci de tone de mărfuri, a început 
duminică o nouă activitate aviatică 
dar de un alt gen și de alte dimen
siuni. Este vorba de campionatul re
publican de aeromodele pe 1962 la 
care s-au prezentat concurenți din 
14 regiuni ale țării. Lipsesc la apel, 
de la această manifestație a „aviației 
mici", reprezentanții regiunilor Bacău, 
Dobrogea și Oltenia.

Campionatul cuprinde două cate
gorii de probe și anume : zbor liber, 
la clasele planoare, propulsoare și 
aeromodele cu motor mecanic. Cate
goria a doua, zbor captiv, cuprinde 
clasele viteză, acrobație și cursă.

In cursul zilei de duminică s-a des
fășurat proba la clasa planoare tip 
A 2. Timpul a fost 
concursului, vîntul 
tare. Din această 
au fost sub nivelul

Luni s-a desfășurat, pe un timp 
mult mai bun, proba la propulsoare,

aduce 
pus in

De la L E. B. S.

nefavorabil însă 
bătînd destul de 
cauză rezultatele 
posibilităților.

la cunoștința publicului cft 
vînzare la casele de biiefce 

bilete
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obișnuite, bilete pentru următoarei® 
competiții :

— Cuplajul de fotbal Viitorul — Mine
rul Lupeni, tineret și cat. A, care va avea 
loc duminică 19 august a.c. pe Stadionul 
Republicii.

— Cuplajul de fotbal Rapid — Steagul 
roșu și Progresul — Petrolul contind 
pentru campionatul categoriei A, care 
va avea loc duminică 19 august a.c. pe 
stadionul ..23 August”.

Programul turului categoriei B-Seria I
ETAPA 1 — 2 septembrie 1962

CSO Galați — CSO Brăila
Flacăra Moreni — Metalul Tîrgoviște 
Poiana Cimpina — Carpați Sinaia 
IMUM Medgidia — CFR Pașcani
Foresta Fălticeni — Ceahlăul P. Neamț 
Prahova Ploiești — Rapid Focșani 
FI. Roșie Tecuci — Știința Galați

CSO Galati — Știința Galați
Fi. roșie Tecuci — CSO Brăila
Prahova Ploiești — Metalul Tîrgoviște 
Ceahlăul P. Neamț — Flacăra Moreni 
IMUM Medgidia — Poiana Cimpina 
Foresta Fălticeni — Carnali Sinaia 
CFR Pașcani — Rapid Focșani

Prahova Ploiești — CSO Brăila
Metalul Tîrgoviște — Ceahlăul P. Neamț 
Rapid Focsani — Poiana Cimpina 
Carpați Sinaia — IMUM Medgidia 
Foresta Fălticeni — FI. roșie Tecuci

ETAPA X-a — 4 noiembrie 1962

ETAPA n-a 9 septembrie 1962 ETAPA Vl-a — 7 octombrie 1962

Rapid Focsani — CSO Galați
Știința Galati — Prahova Ploiești 
Carpați Sinaia — Flacăra Moreni 
Metalul Tirgoviște — Poiana Cimpina 
CSO Brăila — IMUM Medgidia
CFR Pașcani — Foresta Fălticeni 
Ceahlăul P. Neamț — FI. roșie Tecuci

Știința Galați — Metalul Tirgoviște 
Carpați Sinaia — CSO Galați
Rapid Focșani — CSO Brăila 
Poiana Cimpina — Prahova Ploiești 
Foresta Fălticeni — IMUM Medgidia 
CFR Pașcani — Ceahlăul P. Neamț 
Flacăra Moreni — FI. roșie Tecuci

Metalul Tîrgoviște — CSO Galați 
Știinta Galați — Carpati Sinaia 
IMUM Medgidia — Prahova Ploiești 
CSO Brăila — CFR Pașcani
Flacăra Moreni — Foresta Fălticeni 
Poiana Cimpina — FI. roșie Tecuci 
Ceahlăul P. Neamț — Rapid Focșani

ETAPA Xl-a — 11 noiembrie 1962

ETAPA III-a 16 septembrie 1962

Prahova Ploiești — CSO Galați 
Știința Galati — Rapid Focșani 
Flacăra Moreni — Poiana Cimpina 
Carpați Sinaia — Metalul Tîrgoviște 
Foresta Fălticeni — CSO Brăila 
IMUM Medgidia — Ceahlăul P. Neamț 
FI. roșie Tecuci — CFR Pașcani

ETAPA IV-a — 23 septembrie 1962

CSO Galați — FI. roșie Tecuci
CSO Brăila — Știința Galați 
Flacăra Mo reni — Prahova Ploiești 
Metalul Tîrgoviște — CFR Pașcani 
Poiana Cimpina — Foresta Fălticeni 
(Ceahlăul P. Neamț — Carpați Sinaia 
Hapul — Focșani — BIUM Medgidia

ETAPA vn-a — 14 octombrie 1962

CSO Galați — CFR Pașcani
IMUM Medgidia — Știinta Galați 
FI. roșie Tecuci — Rapid Focșani 
Carpati Sinaia — Prahova Ploiești 
CSO Brăila — Flacăra Moreni
Metalul Tîrgoviște — Foresta Fălticeni 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cimpina

Foresta Fălticeni — CSO Galați 
Știința Galați — Poiana Cimpina 
Prahova Ploiești — Ceahlăul P. Neamț 
CSO Brăila — Carpati Sinaia 
CFR Pașcani — Flacăra Moreni 
FI. roșie Tecuci — IMUM Medgidia 
Rapid Focșani — Metalul Tîrgoviște

ETAPA xir-a — 18 noiembrie 1962

ETAPA Vili-a — 21 octombrie 1902

Poiana Cimpina — CSO Galați 
Știința Galati — Foresta Fălticeni 
Prahova Ploiești — CFR Pașcani 
Fl. roșie Tecuci — Metalul Tîrgoviște 
Flacăra Moreni — IMUM Medgidia 
CSO Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
Rapid Focșani — Carpați Sinaia

CSO Galati — Ceahlăul P. Neamț 
Flacăra Moreni — Știința Galați 
Fl. roșie Tecuci — Prahova Ploiești 
IMUM Medgidia — Metalul Tîrgoviște 
Foresta Fălticeni — Rapid Focșani 
Poiana Cimpina — CSO Brăila 
Carpați Sinaia — CFR Pașcani

ETAPA XIIT-a — 25 noiembrie 1962

ETAPA IX-a — 23 octombrie 1962

CSO Galați — Flacăra Moreni 
CFR Pașcani — ștUața Galati

CSO Galați — IMUM Medgidia 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Galați 
Prahova Ploiești — Foresta Fălticeni 
CFR Pașcani — Poiana Cimpina 
Metalul Tîrgoviște — CSO Brăita 
Rapid Focsani — Flacăra Moreni 
Carpați Sinaia — FI. roșie Tecuci

începe campionatul de fotbal
pa rticipa rații la Pronosport 
de ‘uminică constituie un 
de seamă: este un program

Pentru 
concursul 
eveniment 
alcătuit din meciuri ale primei etape 
a campionatului. Este bine să rețineți 
că mimai pină sîmbătă se pot depune 
buletinele Pronosport.

Și acum, o comunicare: se atrage 
atenția participanților la Pronosport 
că programul concursului de duminică 
19 august, cuprinde la meciul V întîl- 
nirea Crișana — Steaua, iar la meciul 
VI C.S.M.S. Iași — Dinamo București, 
ordinea celor două meciuri este a- 
ceasta și nu cea apărută pe afișele și 
fluturașii de etapă. Astfel, pe fluturașii 
și afișele de etapă, meciul V se va 
inversa cu meciul VI.

Iată, de altfed, cum arată programul 
concursului Pronosport de duminică 19 
august;

1. Progresul — Petrolul
2. Rapid — Steagul roșu
3. Știința Cluj — Știinta Timișoara
4. Viitorul București — Minerul
5. Crișana — Steaua
6. C.S1M.S. Iași — Dinamo București
7. Farul — U.T.A.
8. Vasas — Ujpesti Dozsa
9. Ferencvaros — Honved

10. Debrecen — Satgotarjan 
It. Szeged — M.T.K.
18. Gyor — Pecs.

Să vă facem cunoștință din timp și 
cu programul concursului Pronosport 
de săptămîna viitoare (rar. 34 din 26 
august) :

1. Petrolul — Rapid (cat. A)
2. U.T.A. — Viitorul (cat. A)
3. Minerul — Știința Cluj (cat. A)
4. Steaua — Dinamo Bacău (cat. A)
5. Dinamo București — Farul (cat. A)

6. Știinta Timisoara — Progresul (cat. A»
7. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași (cat. Al
8. Szombathely — Szeged (Camp. R.P.U. 

—— cat A.)
9. M.T.K. — Honved (Camp. R.P.U. — 

cat. A)
10. Saigotarjan

— cat. A)
11. Pecs — Dorog (Camp.

A)
12. Tatabanya — Komlo

— cat. A)

Gyor (Camp. R.P.U.

R.P.U.

(Camp.

PRONOEXPRES

cat.

R.P.U.

15 a»La tragerea Pronoexpres din 
gust 1962 au fost extrase din uni* ur
mătoarele numere :

14 — 42 — 7 — 41 — 48 —20

Numere de rezervă : 24—35.
Fond de premii : 489.383 Id 

Tragerea următoare va avea loc la 
Mediaș.
Rubrică redactau de Loto-Pronosport.



Rezultate Dune in întrecerile Mîine, la Berlin

campionatelor republicane de tir

Traian Cogut. 
campion la 3x40

la 
Tra- 

E1 a 
cele 

un 
1140.

Poligonul Tunari 
continuă 6ă fie 
gazda ce’.eii mai 
mari competiții in
terne de tir, cam
pionatul republican 
pentru seniori și 
senioare. Marti s-a 
disputat „marato
nul" de la caJibru 
mic, 3X40 care 
s-a terms nat cu 
victoria tin arului 

. trăgător de 
C.S.M.S. Iași, 
ian Cogu-t. 
obținut la 
trei poziții'4 
punctaj bun:
(Conform progra- 

i inului campionatelor mondiale, la 
3X40 nu se mai dau titluri pe po
ziții). Tot marți s-a încheiat și con- 
cunsul țintașilor cu arma de vînă- 
♦oare, talere aruncate din șanț, 300 
buc. Locul I a fost cucerit de repre
zentantul clubului Steaua, Gh. Ena
che, care la acest campionat s-a pre
zentat foarte bine pregătit, depășin- 
du-și net principalii adversari, printre 
care și pe multiplul nostru campion 
I. Dumitrescu.

Armă liberă calibru redus 3x40 
focuri (trei poziții) : 1. T. Co&ut
{C.S.M.S. Iași) 1140 p. (394-\-386 + 
360); 2. M. Lazăr (Dinamo Buc.)
1129 p.; 3. T. Ciulu (Steaua) 1127 p.; 
4. I. Sîrbu (Steaua) 1125 p.; 5. C.
Antonescu (Olimpia Buc,) 1121 p. 
Echipe : 1. Steaua 4470 p; 2. C.S.M.S. 
Iași 4429 p. ; 3. Dinamo București 

,4426 p. ; 4. Olimpia București 4407 
p. ; 5. Știința Buc. 4380 p. Talere
aruncate din șanț (300 buc.): 1. Gh. 
Enache (Steaua) 289 t. (95-|-96-|-98) ; 
2., I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 285 t. 
(95 4_ 94 + 96) ; 3. V. Treifitaru3.
(Steaua) 275 t. ; 4. I. Lovinescu
(Steaua) 273 t. :; 5. A. Ionescu (O-
fimpi-a Buc.) 268 t.

întrecerile au continuat ieri de di-
mineață pînă seara. înainte de
masă s -au întrecut senioarele la
proba de 3x30 (performera con
cursului dinamovista Jaqueline Zvo
nevschi, cîștigătoare a două titluri).. 
Seniorii au avut o încercare grea, 3x40 
armă liberă calibru mare, taleriștii au

tras la... turn (skeet) iar pistolarii 
și-au măsurat forțele la precizie.

Rezultatele zilei de ieri. Armă liberă 
calibru redus 3x30 locuri senioare, po
ziția culcat: 1. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo Puc.) 298 p. ; 2. Aurelia 
Cosma-Nagy. (Mureșul Tg. Mureș) 
296 p.; 3. Matilda Kondra (Olimpia 
Brașov) 294 p. Echipe; Dinamo Buc. 
873 p.; 2. Știința Buc. 868 p.; 3. Olim
pia Brașov 866 p. Genunchi: 1. Aure
lia Cosma-Nagy 284 p.; 2. Maria Otz 
(Olimpia Buc.) 282 p.; 3. Jaqueline 
Zvonevschi 282 p. Echipe: I Dinamo 
Buc. 829 p.; 2. Progresul Buc. 819 p.; 
3. Știința Buc. 814 p. Picioare: 1. Ro- 
dica Hnat (Dinamo Buc.) 266 p.; 2 
Ana Goreti (Olimpia Buc.) 265 p.; 3. 
Tereza Quintus (C.S.O. Arad) 263 p. 
Echipe: 1. Olimpia Buc. 769 p.; 2. Di
namo Buc. 768 p.; 3. Progresul Buc. 
748 p. Trei poziții (3x30 f.): 1. Jaque- 
lme Zvonevschi 837 p.; 2. Aurelia Cos
ma-Nagy 836 p.; 3. Ana Goreti 833 p. 
Echipe: Dinamo Buc. (Zvonevschi, 
Nae, Hnat) 2469 p.; 2. Olimpia Buc. 
2431 p.; 3. Progresul Buc. 2430 p. Ar
mă liberă calibru mare 3x40 f poziția 
culcat; 1. L. Cristescu (Steaua) 392 
p.; 2. I. Sîrbu (Steaua) 389 p.; 3. I. 
Rotaru (Dinamo Buc.) 387 p., ge
nunchi : 1. I. Sîrbu 375 p. (19x10); 2. C. 
Antonescu (Olimpia Buc.) 375 (17x10); 
3. V. Enea (Steaua) 366 p. Picioare: 
I. C. Antonescu 361 p.; 2. 1. Sîrbu 
356 p.; 3. V. Enea 351 p. Trei poziții 
(3x40 f.) 1. I. Sîrbu 1120 p.; 2. C. An
tonescu 1120 p.; 3. L. Cristescu 1102 
p. Pistol precizie (60 f.): 1. T. Jeglin- 
schi (Dinamo Buc.) 545 p.; 2. G. Ma
ghiar (Dinamo Buc.) 543 p.; 3. N. Fla- 
maropol (Progresul) 541 p. Echipe: 
1. Dinamo Buc. (Jeglinschi, Maghiar, 
Ene, Harea) 2139 p.; 2. Steaua 2119 
p.; 3. Progresul Buc. 2112 p. Talere 
aruncate din turn (skeet) 100 buc. 
Echipe: 1. Dinamo Obor 372 t.; 2. 
Steaua 362 t.; 3. Olimpia Buc. 332 t. 
La individual după manșa 1 clasa
mentul este următorii): 1. St. Popovici 
100 din 100 posibile, 2—4. D. Danciu 
(Dinamo Obor), G. AJbescu (Steaua), 
G. Enache (Steaua) 95 t.; 5. I. Du
mitrescu (Dinamo Obor) 94 t.

Azi se dispută următoarele probe: 
60 focuri culcat senioare, pistol cali
bru mare 30-j-30, talere (skeet) manșa 
a 11-a, armă militară 3x20 f., iar mîine 
pe stadionul Tineretului au loc probele 
de control.

T. R.

Regiunea Dobrogea—Regiunea Lodz 16-4 ia box
CONSTANȚA 15 (prin telefon). 

Cîteva mii de spectatori, dintre care 
mulți oameni ai muncii veniți la odih
nă pe litoral, au asistat marți în sala 
sporturilor la întîlnirea de box dintre 
reprezentativele regiunilor Dobrogea 
și Lodz. Evoluția celor două echipe 
a fost urmărită cu viu interes. Dobro
genii au realizat o victorie pe deplin 
meritată, întrecînd echipa oaspe cu 
categoricul scor de 16—4. Din cele 
zece întîlniri, gazdele au terminat în
vingători înainte de limită în trei me
ciuri. Iată rezultatele: muscă: I. Otvoe 
(Dobrogea) p. d. Proednal (Lodz))

cocoș: Ahmet Nuri (Dobrogea) b.p. 
Jazinsky (Lodz); cocoș: Osman Kertan 
(Dobrogea) b.p. Radzikowsky (Lodz); 
pană: Ion Vișinescu (Dobrogea) b.p. 
Kardas (Lodz); semiușoară: I. Dinu 
(Dobrogea) b. ab. 11 Hering (Lodz); 
semiușoară: Anton Gbeorghe (Dobro
gea) b.p. Staosky (Lodz); ușoară: C. 
Niculescu (Dobrogea) b.p. Kielich 
(Lodz); semimijlocie: V. Mirza (Do
brogea) b. ab. II Kowalsky (Lodz); 
mijlocie-ușoară: ' 
b.p. Niezgoda 
Păunoiu b. ab

1. Olteanu (Dobrogea) 
(Lodz); mijlocie: I. 

II Wozincky (Lodz). 
CH. GOLDENBERG

începe cea de-a IX-a ediție

B-ERLIN (prin telefon). — In 
aceste zile, pe malurile lacului Grii- 
nau 
nește 
bune 
aici 
de-a 
ropene 
prezente 
pe 150 
Anglia, 
Belgia, 
slovacă, 
mană. De asemenea, se așteaptă și 
sosirea unor canotoare austriece.

Toate instalațiile și amenajările au 
fost terminate. In fiecare zi, pe lac, 
pot fi văzute zeci de ambarcații de 
concurs, care-și fac antrenamentele, 
sub atenta supraveghere a aintreno-

din apropierea Berlinului dom- 
o animație deosebită. Cele mai 
vîslașe din 10 țări au sosit 

în vederea participării la cea 
9-a ediție a campionatelor eu- 

de canotaj academic. Sînt 
la startul competiției aproa- 
de sportive din U.R.S.S:, 

R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
Olanda, Franța, R.S. Ceho- 
R.P. Romînă și R D. Ger-

Intre 17 și 27 august, la Budapesta 

DINAMOVIADA LA TIR

Capitala R. P. Ungare găzduiește 
cu începere de sîmbătă o competiție 
internațională de tir de mare am
ploare : Dinamoviada. La această
întrecere iau parte sportivi din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
etc. Dinamo București participă la 
toate probele: ]a armă liberă cali
bru redus (bărbați Și femei), ]a armă 
militară 3 x 20, la pistol viteză, pre
cizie și calibru mare. Lotul bucu- 
reștean cuprinde printre alții pe : M. 
Lazăr, M. Ferecata (la armă), Șt. Pe
trescu. G. Maghiar, 1. Tripșa (la pis
tol), Paraschiva Almășan, Teodora 
Nae, Jaqueline Zvonevschi (la pro
bele rezervate fetelor), antrenor V. 
Panfuru. Dinamoviștii pleacă mîine, 
Pe calea aerului, la Budapesta.

rilor, care urmăresc rulajul echipe
lor din bărcile cu motor. Antrena
mentele sînt îngreunate de vremea 
proastă (vînt, ploaie).

în competiția care începe vineri 
sînt puse în joc cinci titluri europene, 
la următoarele probe: schit simplu, 
dublu, 4-ț-l rame, 4-ț-l vîsle, 8-Ț1. 
Vineri dimineața se vor trage la 
sorți seriile eliminatorii, vineri după- 
amiază se vor disputa seriile (primii 
clasați calificîndu-se pentru finală), 
sîmbătă se vor disputa recalificările 
iar duminică după-amiază finalele. 
După cum se vede, drumul pînă la 
finale este destui de greu și el va 
cere multe eforturi vîslașelor noas
tre de la dublu, simplu, 4-ț-l vîsle 
și 8+1, care vor trebui, poate, să 
tragă în fiecare zi cîte o pistă.

Lotul R.P.R. participant la compe
tiție a sosit la Berlin marți la ora 
prînzului. De la aeroport, sportivele 
noastre s-au îndreptat spre baza 
nautică de la Grunau unde sînt can
tonate. Au tăcut deplasarea : Elena 
Diaoonescu (simplu), Maria Daă- 
ghici și Dumitra Mihalache (dublu), 
Lia Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, 
Emilia Rigard, Ana Tămaș (4+1 rame 
și 4+1 vîsle), Olimpia Bogdan, Maria 
Trinks, Mariana Limpede, Viorica 
Moldovan, Margareta Stoian, Mag
da Vlăduț, Magda Varga, Emilia 
Oros (8+1), Luminița Golgoțiu (re
zervă), cîrmacele Angela Cod rea nu 
și Ștefania Borisov, precum și antre
norii Felicia Urziceanu și Ion Bulu
gioiu. Sportivele noastre au tăcut 
pînă acum antrenamente de acomo
dare. In rîmdul lotului domnește 
optimismul. Se speră ca la 4-ț-l 
rame sportivele noastre să aducă 
țării un titlu de campioane. De a- 
semenea, sînt perspective ca ele să 
cucerească medalii și la 4+1 visle 
și 8+1.

V. GRĂDINARI)

Sâmbătă începe la Leipzig

A X-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR EUROPENE DE NATAJIE
Delegația sportivilor noștri părăsește azi Capitala

Inoepînd de sîmbătă 18 august, 
în orașul Leipzig, din R.D. Germană, 
se va desfășura, timp de o săptă- 
mînă, cea de a X-a ediție a cam
pionatelor europene de natație (înot, 
sărituri și polo pe apă). Apropierea 
întrecerilor se face simțită peste tot 
pe continentul nostru prin numărul 
performanțelor de mare valoare (re
corduri naționale, europene și chiar 
mondiale) realizate de viitorii prota
goniști. La ora actuală se și cui.cc 
diferitele loturi î>n componență exactă. 
Primii participant! la „europene” au 
și sosit la Leipzig care va fi timp 
de o săptămînă „capitala natației 
europene”, restul concurenților fiind 
pe drum...

Delegația noastră părăsește Capi
tala, în cursul zilei de astăzi, pe 
calea aerului. Din lotul nostru fac 
parte înotătorii Alexandru Popescu,

Sanda Iordan, Cristina Balaban, ju
cătorii de polo Mircea Ștefănescu, 
Alexandru Bădiță, Aurel Zahan, Ște
fan Kroner, Alexandru Szabo, A na lol 
Grințescu, losif Culineac, Nicolae 
Firoiu, Cornel Mărculescu, Traian 
Fleșeriu și Petre Chețan. Cu citeva 
zile mai înainte a plecat la Leipzig 
și săritorul P antei i moi i Decuseară, 
însoțit de antrenorul A. Horacec.

Gabriel Moiceanu-primul purtător al tricoului galben
(Urmare din pag. 1)

Jlnțelegindu-se bine la trenă ei își 
creează un avans apreciabil pînă 
ia Buzău. în aplauzele miilor de 
spectatori înșirați pe trotuarele 
din centrul orașului, cîștigă la 
sprint Gabriel Moiceanu, cronometrat 
cu 2h45:07. învingătorul este urmat 
în același timp de N. Grigore, C. 
Dumitrescu, M. Voinea și S. Mrhăl- 
țeanu. La 18 secunde sosesc Gh. 
Rădulescu și Ion Cosrna, iar la 45 de 
secunde grosul plutonului (condus de 
I. Angelescu), in care se află și 
alergătorii cehoslovaci.

GALAȚI 15. — Somietapa a 11-a, 
desfășurată după-amiază pe ruta Bu
zău—Galați (135 km) pe un vînt pu
ternic din față și o căldură canicu
lară, a fost mult mai calmă decît pri
ma. Plutonul rulează compact pînă 
la intrarea în Brăila unde, după o 
6erie .de atacuri, sprintul cu premii 
revine lui C. Baciu, urmat de 1. Ar- 
deleanu. și Gh. Bădără. In conți-, 
nua-re, alergătorii încearcă să se deta
șeze, dar o barieră la ieșirea din 
Brăila regrupează plutonul. Cu 10 
km înainte de Galați C. Moiceanu și 
M. Grigore evadează, dar în curînd 
ei sînt prinși de ceilalți cicliști. Cu 
4 km înainte de sosire, Francisc- 
Ghera atacă decis, se distanțează, și 
rulează cîtva timp în frunte pe stră
zile orașultii Galați. In apropierea so
sirii el este ajuns și apoi întrecut

însă de cehoslovacul M. Laczo, care 
cîștigă cea de a două semietapă in 
3 h 52:33. II urmează Fr. Ghera 
(Voința Buc.) 3 h 52:36, C. Moicea
nu (Olimpia Buc.) 3 h 52:39, A. 
Satmari (Voința Cluj), Simion Ari
ton (Voința Buc ), N. '

ceanu (Dinamo Buc.), toți în același 
timp cu C. Moiceanu.

Clasamentul general al etapei 1: 
1. Gabriel Moiceanu (Dinamo Buc.) 
6 h 37:16, 2. N. Grigore (Steaua) la 
15 sec., 3. C. Dumitrescu (Olimpia 

Grigore Buc.), la 30 sec. Joi se deslășoară 
(Steaua), 1. Cosma (Dinamo Buc.), etapa a Il-a, Galați 
G Dumitrescu (Olimpia Buc.), W. vineri 
Ziegler (Dinamo Buc.), Gabriel Moi- Neamț — Bacău.

Bacău, far 
etapa a IlI-a, Bacău — P.

La km 7, din cei 900 cit măsoară cea de a Xf7-a ediție a „Cursei Scinteii**, 
cicliștii rulează în pluton compact

F-oto : P. Romoșan

CONGRESUL federației internaționale 
de handbal, care va avea loc in zilele 
de 14 și 15 septembrie Ia Madrid, va 
avea de hotărit asupra a numeroase pro
puneri făcute de diferite țări in legă
tură cu desfășurarea edițiilor viitoare 
ale campionatelor mondiale și .Cupei 
campionilor europeni”. Suedia a propus 
ca de acum înainte campionatele mon
diale să se desfășoare la fiecare doi ani 
și nu la patru ani ca pînă acum. R. S. 
Cehoslovacă a propus organizarea unui 
turneu final cu participarea a 16 echipe, 
asemănător campionatului mondial de 
fotbal, la care campioana mondială și 
echipa țării gazdă să participe din ofî- 

‘ euro-
proptae 
tur și

ciu. Pentru „Cupa campionilor 
peni“ la handbal masculin s-a 
ea meciurile să se desfășoare 
retur.

20.000 DE SPECTATORI aflați 
bunele stadionului londonez White City 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
comportarea demifondistului american 
Jim Beatty care, participînd la o ten
tativă de record mondial în proba de 
2.000 m (deținut de francezul Jazy) a 
abandonat după ce a parcurs numai 
două ture de stadion. Beatty a încercat 
să explice abandonul lui prin faptul că 
pista nu ar fi fost regulamentară dar, 
după cum scrie ziarul austriac „Die 
Presse“, se pare că motivul real a fost 
că după 800 m timpul înregistrat de atle
tul american era inferior cu 7,4 celui 
al lui Jazy.

PROIECTUL unui meci de box pen
tru titlul mondial la categoria mijlocie 
intre deținătorul titlului, americanul 
Paul Pender și campionul Europei, — 
pugilistul ungur Laszio Papp — începe 
să capete forme tot mai concrete. Orga
nizatorii austrieci care au luat legătură 
cu cei doi boxeri au propus ca meciul 
să se desfășoare în luna octombrie la 
Viena.

FLACARA olimpică va parcurge cea 
mai mare parte a drumului său puia 
la locul de desfășurare a Jocurilor Olim
pice de vară din 1964 cu aviom^. Fla
căra va fi aprinsă pe OlimpâJ^ au
gust 1964 și două zile mai Erâu va 
fi transportată de la Atena cu un ^vion 
cu reacție japonez pe o rută de aproape 
16.000 km prin 18 țări, pină în Japonia. 
Ea va fi apoi purtată in ștafeta prin 
Japonia timp de 4 săptămini, pină la 
Tokio, pentru festivitatea de deschidere 
ce va avea loc in ziua 10 octombrie.

ENGLEZUL Donald Campbell vrea să 
arate că și la ora actuala este cel mai 
rapid automobilist din lume. Ei și-a 
propus să depășească recordul de viteză 
de 640 km pe oră stabilit de John Cobb. 
Tentativa va avea loc pe o p^stă acope
rită cu sare din Australia.

INTILNIREA de hochei pe iarbă inter- 
țări dintre Kenia și Pakistan, care a 
avut loc la Nairobi, s-a terminat cu sco
rul de 1:0 pentru gazde. Este prima în
frângere pe care o suferă pakistanezii 
de la cucerirea titlului de campioni 
olimpici din 1960 de la Roma.

JOSE Torres (Porto Rico) va boxa la 
19 octombrie la Boston, pentru titlul de 
campion mondial la categoria mijlocie, 
cu Paul Pender, deținătorul titlului.

UNIUNEA Europeană a Velodroamelor 
de iarnă se va reuni la Milano cu ocazia 
campionatelor mondiale de pistă. Printre 
problemele principale înscrise pe ordi
nea de zi a reuniunii figurează o pro
punere introdusă de Uniunea Ciclistă 
Internațională în legătură cu recunoaș
terea oficială a organizării campionate
lor europene pe pistă acoperită.

ȘI IN INDONEZIA sportul nr. 1 este* 
fotbalul (300.000 practicanți). Sportul care 
ocupă locul 2 în ierarhia sportivă a a- 
cestei țări este... badmintonul, cu 200.000 
de practieanți.

în tri-

De pe pistele de atletism **
• In ultima zi a campionatelor 

unionale de atletism, fondistul Piotr 
Bolotnikov, a cîștigat cea de-a doua 
medalie de aur, terminind învingător 
și în proba de 5.000 m plat. Record
manul mondial a fost cronometrat îq 
această probă cu timpul de 13’56”. 
Duelul sportiv din proba de aruncarea 
ciocanului dintre Baltovski și Bakuri- 
nov s-a încheiat cu victoria primului, 
care a obținut 67,42 m., cu 88 cm mai 
mult decît adversarul său. Demifondis- 
tul Savinkov a cîștigat proba de 1.500 
m. plat cu timpul de 3’41” 1/10. Alte 
rezultate mai importante: masculin: 
800 m: Krivocev’ l’49”9/10; 110 m. 
garduri: Mihailov 14”; 200 m: Truia- 
kov 21 ”1/10; decatlon; Kuznețov 7891 
puncte; feminin: 200 m. plat: Itkina 
24”; înălțime: Evsiukova 1,70 m.; pen
tatlon : Smakova 4.693 puncte.

• La Praga șiMalmoes-au desfășu
rat cele, două concursuri de selecție 
cu participarea atleților și atletelor 
din R. D. Germană și R. F. Germană, 
in vederea alcătuirii echipei unite a 
Germaniei pentru campionatele euro
pene de la Belgrad.

Un rezultat valoros a realizat la să
ritura în lungime atleta Klaus (R.D. 
Germană) — 6,34 m. In proba de 200 
m plat Jutta Heine (R. F. Germană) 
a stabilit-uri nou record european cu 
23”3/10. Gampcr (R.F.G.) a parcurs 
100 m plat în 10”2/10. Alte rezultate 
înregistrate.: mascul in- prăjină Preus- 
sger (R.D.G.) 4,60 m; triplu salt Țier- 
felder (R.D.G.) 15,97 m; 400 m Kin
der (R.F.G.) 46”l/10; ciocan Lotz
(R.D.G.) 65,04 nr, 800 m. Matuchewski 
(R.D.G.) l’48”2/10; înălțime Kaufmann 
(R.D.G.) 2,07 m; 5000 m Grodotzki
(R.D.G.) 14’01’T/IO; feminin; 800 m. 
plat Kauhnann (R.D.G.) 2’07”9/10; 100 
m plat Heine (R.F.G.) 11”4/10.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Pekin, Ni Ciu-Cin 
a obținut la săritura în înălțime 2,14 
m. Recordul R.P. Chineze este de 2,17 
m și aparține aceluiași atlet.

• Cu prilejul unei reuniuni atletice 
internaționale desfășurate la Kouvola 
(Finlanda), recordmanul mondial la 
săritura cu prăjina Pentti Nikula a 
obținut 4,76 m. Pe locul doi s-a cla
sat John Krammer (S.U.A.), cu 4,65 
m. Proba de 100 m plat s-a încheiat 
cu victoria lui Drayton (S.U.A.) cro
nometrat în 10”2/I0.

• Meciul triunghiular de atletism 
dintre echipele te juniori ale R.P. Po
lone, R. P. Ungare și R. P. Bulgaria, 
disputat Ia Wroclav, a luat sfîrșit cu 
victoria tinerilor atleți polonezi. Re
prezentanții R. P. Polone au învins cu 
65—39 echipa R. P. Ungare și cu 
70—34 echipa R. P. Bulgaria.

• Intr-un meci internațional de 
fotbal, contînd pentru „Cupa Euro
pei inter-țări", la Dublin echipa 
Irlandei a învins cu scorul de 4—2 
(3—1) echipa Islandei,

• Cunoscutul înotător maghiar de 
fond Imre Szental a stabilit un nou 
record al lumii parcurgînd 220 km 
în 46 h. El a înotat această distantă 
pe rîul Tisza între orașele Tiszasuly 
și Zzeged. Vechiul record mondial 
era de 200 km.

• Marii maeștri internaționali 
Keres și Gheller au jucat cea de-a 
doua partidă din cadrul meciului 
pentru desemnarea locului doi la 
turneul candidaților la titlul mondial 
de șah. Din nou, ca și în prima 
partidă, rezultatul a fost remiză, la 
mutarea a 43-a.

• Echipa de fotbal Liege din 
Belgia și-a început turneul în 
U.R.S.S., întîlnind la Moscova pe 
fosta campioană a țării, Torpedo. 
Meciul a fost cîștigat de fotbaliștii 
sovietici cu scorul de 4—2 (3—0),
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