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1 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Puștii de pe strada mea
„E cîntec, e joc, e lumină.
Sînt aripi ce zburdă în zbor...
Copiii, cu rîsetul lor,
I-auzi prin fereastra vecină.**

(Cicerone Theodorescu)

Ii văd zilnic pe toți. Sînt în
totdeauna aceiași: Ozon, Voines- 
:u, Nunveiller, Pîrcălab, Pet- 
ichovschi, Ion Ionescu, Constan
ta și Dumitriu 11... Așa s-au 
poreclit ei, între ei, așa vi-i 
nfățișez și eu. Trec strada — 
numai în chiloți și maieu — stre- 
mrîndu-se cu mișcări de reptilă 
ae sub plasa de sîrmă ce împrej- 
■nuiește noul parc sportiv „Barba 
/ăcărescu" din cartierul Flo- 
easca

Dintr-o privire înțeleg tot: iar 
ivem „meci" în cartier 1 Scot 
apa] pe fereastră. Privesc în 
stingă și dreapta străzii, cău- 
înd adversarii. Uite-i, sosesc: 
iinspre Tei, un grup compact a 
:recut peste calea ferată și înain- 
ează spre terenul de joc, stîr- 
lind praful.

In lipsa difuzoarelor, trebuie 
:ă te informezi singur, așa că 
>un ochelarii de distanță și ur- 
năresc curios grupul.

O mogîldeață neagră și lățoa- 
să — mai gălăgioasă decît o or
chestră de jazz — merge în frun
te, cu coada covrig, pășind ca 
la paradă.

Cu ochii Ia adversar, nu observ 
„galeria" care se ivește din 
dreapta și care năpădește tere
nul. Zeci de cutii de conserve — 
încărcate cu pietre — încep să se 
agite, rnogîldeața latră, glasurile 
chiuie, iar picioarele fotbaliștilor 
tropăiesc ritmic, făcîndu-și „în
călzirea". Hărmălaia atrage 
balcoanele blocurilor zeci 
spectatori... clandestini.

Nevastă-mea îmi închide
reastra. O doare capul I Cobor 
în stradă, meditînd asupra mul
tiplelor bucurii pe care ni le o- 
feră căsătoria...

„Voinescu" mă vede primul. 
Mă văd și ceilalți „internațio
nali".

— Arbitrează matale meciul, 
nene, că tovarășul Olaru nu 
vine. Are ședință.

VICTOR GUERlTfiE 
desenator cartograf la I.P.C.M.C 

București
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(Coidinuare în pag. a 2-a)

POSTA CONCURSULUI
•I

Concursul nostru pentru cea 
mai bună corespondență, orga
nizat în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, a fost pri
mit cu mult interes de cores
pondenții ziarului nostru, de nu
meroși cititori. Dovadă, -numă
rul tot mai mare de 
purtînd mențiunea 
concurs", pe care poștașul 
depune in fiecare dimineață 
birourile noastre.

Este o adevărată plăcere 
deschizi zecile de plicuri și 
eițești rîndurile scrise de mun- 
. itori, de colectiviști, de elevi 
și studenți, de oameni ai mun- 
:ii din toate colțurile țării, no
duri în care — în cuvinte mai 
meșteșugite la unii, mai simple,

scrisori 
„Pentru 

le 
pe

să 
să

la alții — respiră bucuria de a 
trăi zilele luminoase de 1 
mîndria mărețelor realizări ob
ținute in acești 20 de ani, sub 
conducerea partidului.

Tematica sportivă a concursu
lui nostru oferă subiecte din 
belșug. Cei mai multi dintre 
cei ce ne scriu dovedesc simț 
reportericesc în alegerea subiec
telor și... ușurință de peniță în 
redactare. Alții, mai tineri sau 
mai puțin obișnuiți în a-și pune 
pe hîrtie gindurile, sentimen
tele, ne scriu cu oarecare stîn- 
găcie. Incepînd de azi, în 
POȘTA CONCURSULUI", vom 
sta de vorbă cu unii dintre „concu- 
renți", vom face scurte observa-

azt
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ULTIMA REPETIȚIE PENTRU TOKIO!

Start la marele turneu international 
de floreta feminină de la Constanta 

și el floretiste cu multă expe
riență : Maria Gulacs, Kathaline 
Szalontay și dr. Lajosne Ko
vacs. In fine, din lotul francez 
se desprind Brigitte Gapais, 
campioana mondială de tine
ret — ediția 1964, Colette Re- 
venu și Catherine Rousselet.

în legătură cu concursul, dl. 
Alphonse Lucien, antrenorul e- 
chipei franceze ne-a declarat î 
„Este un turneu de elită. După 
mine, la Tokio, tot între aceste 
echipe se va da „bătălia" pentru 
locul 1. Am văzut-o pe Olga 
dv la Paris. Dacă trage la fel 
ca acolo, ceea ce nu mă îndo
iesc, trece sigur prima... linia 
de sosire".

Pe aceeași temă, conducăto
ri delegației italiene, dl. Au
gusto Cantarella a ținut să ne 
precizeze : „Sper să ne compor
tăm bine, iar cîteva din fetele 
noastre. Colombetti și Ragno 
mai ales, să vină în primele 
KKCJ-i"...

de floreta feminină de

Olga Orban-Szabo și Ana Ene-Derșidan, la unul din antrena
mentele efectuate în vederea marelui turneu de la Constanța 

Foto; T. Roibu
Sîmbăifi la ora 18, floretiste 

din patru țări (Romînia, Un
garia, Franța și Italia) se vor 
alinia la startul ultimului mare 
concurs dinaintea marelui exa
men de la Tokio.

Cei prezenți în Sala Sportu
rilor din Constanța vor urmări 
în primul rînd, pe reprezentan
tele tării noastre. în fruntea 
lor se află Olga Orban-Szabo 
și Maria Vicol. Dintre celelalte 
floretiste ce vor reprezenta cu
lorile țării noastre o compor
tare bună se așteaptă de la Ana 
Ene-Derșidan, ileana Ghiulai și 
Ecaterina Iencic.

Din rîndui trăgătoarelor ita
liene rețin a ten'.ia mai ales 
Bruna Colombetti și Giovanna 
Masciotte, foste campioane mon
diale. Lotul Ungariei cuprinde

C. POPOVICI L-A ÎNVINS PE N.

Publicului care l-a îndrăgii 
și a populat în aceste zile tribu
nele de la Progresul, tenisul i-a 
oferit noi satisfacții. Cei care 
au urmărit joi și vineri semi
finalele „zonei" a lll-a a „Cu
pei Galea", R. P. Romînă — 
Grecia și U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria, au avut ocazia să 
asiste la o valoroasă victorie 
romînească, cu 4—1, în fața 
redutabilei formații elene, au 
„trăit" momente emoționante și 
de un spectacol deosebit.

KALOGEROPOULOS
R. P. ROMÎNA — U.

• AZI 
R. S. S.

Primul punct pentru 
noastră a fost adus de 
și tenacele Constantin I 
El l-a depășit în două 
pe Gavrielidis cu 6—3, 6—1, 
fiind de data aceasta mai ofen
siv, dovedind multă siguranță 
pe lovituri. Cu un bun plasa
ment, jucătorul romîn 
mingi dificile, atacate

echipa 
sobrul 

Popovici. 
i seturi

a „scos" 
în forță

Azi și mîine,
concurs 

internațional 
de călărie la Lugoj

După recentele întreceri hipica 
de la Iași — din cadrul celei ’ 
de a Il-a etape a campionatului 
republican — călăreții fruntași 
vor evolua la Lugoj în compa
nia sportivilor iugoslavi. In ve-. 
derea întîlnirii de juniori și ti
neret dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugo
slavia au fost alcătuite urmă
toarele loturi care vor reprezen
ta țara noastră la această im. 
portantă competiție de verificare 
înaintea campionatelor europe
ne de juniori și a întrecerilor 
de seniori de la Budapesta i 
Eugen Ionescu, Mircea Silea, 
Vasile Ionescu și Ovidiu Ti- 
mandi — la juniori, Virgil Băr. 
buceanu, Gheorghe Langa, Va
sile Pinciu, Constantin Vlad, 
Andrei Costea. Cristian Țopes- 
cu, Alexandru Longo și Ma
nuela Bogza — la seniori. Con
cursurile au loc astăzi și mîina 
pe baza hipică din Lugoj.

VflIȘTII ROMÎNI AU 0 BUNI 
COMPORIABf LA GDANSK

GDANSK, 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — In localitate 
au început întrecerile „Regatei 
Gdansk" la lahting. Participa ve- 
liști din șase țări : Suedia, Anglia, 
Romînia, Cehoslovacia, R.D.G. și 
Polonia, cu un total de 178 ambar
cațiuni.

După primele doua regate, spor
tivii romînl ocupă locuri foarte bune. 
Astfel, la star, echipajul M. Băicea- 
nu, I. Giuglan se găsește pe locul 
2 în clasamentul general, terminînd 
pe acest loc în ambele regate.

La clasa finn unde sînt în con
curs 70 de ambarcațiuni, după două 
regate Mircea Dumitriu ocupă locul 
7 iar Petre Purcea locul 8. In regata 
a doua ei au ocupat locurile 2 și 
3. întrecerea se încheie duminică.

P. ROMOȘAN

Șl MÎINE, FINALA „ZONEI’ #

de adversar. De 
după acțiuni de 
backhand-ul în eres, Popovici a 
atacat apoi. rapid în linie, cîști- 
gînd numeroase puncte. în plus, 
el a servit tare din prima min-

asemenea, 
tatonare cu

C. COMARN1SCHI

(Continuare în pag. a 8 a)

(Continuare In pag. a 2-a)

La 5 august, la Sinaia

la stingă: Popovict, Metreveli, Năstase, Kalogeropoulos șl 
’-■i văzuți de Neagu Radulescu

De 1
Landau

încep întrecerile zonale 
pentru „Cupa Europei" la șah
Sîntem In pragul unui eveniment 

șahist de primă importanță.
La începutul lunii viitoare, țara 

noastră va găzdui jocurile din ca
drul zonei a IlI-a a competiției in
ternaționale pe echipe dotată cu 
.Cupa Europei". întrecerile se vor 
desiășura la Sinaia, cu participa
rea reprezentativelor din patru țări: 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană, R.P. 
Romînă și R.P. Ungară. tSe va juca 
sistem turneu, primele două echipe

Mii de bucureșteni au venit ieri după amiază pe stadionul Dinamo pentru a ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\^^^^ 

I
□ sista la deschiderea fazei a lll-a a marii competiții sportive - SPARTĂCHIADA 
REPUBLICANA.

In numeroase orașe din țară a început de asemenea disputa pentru cucerirea 
titlurilor de campioni regionali. Cu starturile de astăzi, mii și mii de tineri, de la 
orașe și sate, cei mai buni din cei peste 4 700000 de participant! la prima eta 
rac un ultim și important pas spre finala pe țară a Spartachiadei republicane. ( 
care vor dovedi în aceste zile o pregătire superioară vor avea cinstea de a concura 
la București în ajunul sărbătoririi celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei.

(Cilifi in pag. a 3-a relatări de la primele întreceri).

Citiți 
paginile noastre de reportaj

S| TINEREȚEA SUCEVEI
(pag. 4-5) f

clasate urmînd sa se califice în 
finala competiției, programata pen
tru anul viitor în R.F. Germană.

Pînă acum s-au calificat în tur
neul final echipele Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei (clasate pe pri- 
cele locuri în ediția precedentă), 
precum și Olanda, cîștigătoarea zo
nei I. Lista finalistelor va fi com
pletata, deci, cu primele două cla
sate în turneul de la Sinaia și cu 
cîștigătoarea zonei a II-a, cuprin- 
zînd astfel, în total 6 echipe par
ticipante.

Lotul de șahiști romînl, din care 
vor fi aleși cei 10 titulari ai echipei 
și cele 2 rezerve, se pregătește 
actualmente sub conducerea antre
norilor V. Urseanu și S. Samarian.

întrecerile vor începe pe data 
de 5 august.
• Ieri, în sala Progresul din Ca

pitală s-a dat semnalul de începere 
al concursului republican pentru ju
niori, la care participă tineri șa
hiști și șahiste din întreaga țară. 
Competiția (semifinale și finală) va 
avea loc pînă la data de 10 au
gust
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întrecerea pe țară 
a parașutiștilor

PUȘTII DE PE STRADA MEA
(Urmare din pag. 1)

Intru pe teren și chem echipele la 
centru. Hărmălaia din „tribune" se 
pornește mai vîrstos. Aud un glas. E 
al neveste-mi:

— Nu vii la televizor ? E „univer
sitatea tehnică" I

— Sînt sătul de prefabricate, îi răs
pund și fluier începerea jocului.

— Grădina cînd o uzi ? aud din 
nou.

Nu mai întorc capul. Sînt în exerci
țiul funcțiunii, cu „ochii pe fază".

— Frumos îți șade 1 Om in toată 
firea, cu tîmplele albe I...

Opresc jocul și acord lovitură libe
ră în favoarea echipei de pe Ghica-Tei.

Galeria a amuțit. In liniștea așternu
tă, aud zgomotul provocat de trîntirea 
ferestrelor apartamentului meu și știu 
că pînă la sfîrșitul meciului voi avea 
liniște...

★
Citesc în „Sportul popular" articolul 

intitulat „Campionatul interstrăzi, rezer
vat copiilor și pionierilor". Citesc și 
iar citesc I Am senzația că sînt din 
nou mic și visez.

Da, da I Ar trebui să mă trezesc și 
să pipăi realitatea. Ar trebui, dar nu 
vreau I E atît de greu să rupi voalul 
unui vis frumos, cînd știi care e reali
tatea ascunsă sub el I...

Sînt copil I...
Pe maidanul din fața liniei ferate, 

printre mărăcini, o minge confecționată 
dintr-un ciorap umplut cu cîrpe, sare 
de colo-colo, muștruluită de niște bețe 
cafenii, cu pretenții de picioare. Tălpile 
sînt pline de țepi,, degetele sînt însînge- 
rate, praful înneacă plămînii firavi, dar 
toți lovesc cu sete boțul de cîrpă, ni
meni nu abandonează.

Rupți de oboseală, puștii adorm sea
ra, devreme, visînd o minge și un cam-

pionat oficial. O minge adevărată, din 
piele și un campionat adevărat, oficial, 
cum e ăsta de acum, publicat în „Spor
tul popular"...

Prozaică, soția mă trezește din vis :
— Ce naiba faci omule? Nu repari 

yale-le de la ușă ?
Tresar, dar rămîn mai departe întins 

în fotoliu, cu ochii pe ziar. Nu, nu 
sînt copil 1 Mai bine de trei decenii 
s-au scurs de cînd băteam cîrpele pe 
maidane, iar azi-mîine se împlinesc 20 
de a oi de la eliberarea Romîniei.

Nu I Ce văd nu-i vis : echipa străzii 
mele are în locul maidanului un parc 
sportiv, meciurile se dispută în echi
pament complet, mingea e confecționată 
din piele, iar campionatul e un cam
pionat „adevărat".

Gitesc pentru a 5-a oară articolul : 
„...întrecerea este organizată de comi
tetul orășenesc U.T.M. și consiliul oră
șenesc UCFS București...".

Ridic ochii din ziar. Am obosit sau 
am un început de astenie ? De ce mi se 
preling lacrimi de-a lungul obrajdor?

Cer soției un carbaxin șî un pahar 
cu apă.

înghit apa și arunc pastila. Nu, nu 
am astenie I Cobor în fugă treptele 
blocului, traversez strada și mă opresc 
în fața plaselor de sîrmă ce încon
joară parcul. Cîțiva puști aleargă după 
o minge de plastic, multicoloră. Alții 
se îmbulzesc în jurul unei mingi de un 
alb imaculat.

In fund, pe cerul albastru se profi
lează două echipe de copii, care fac an
trenament la două porți. Au patru 
mingi. Patru I Și nici una de cîrpă...

De la fereastră „jumătatea" îmi face 
semne să intru în casă.

îi răspund zîmbind : „Imediat, draga 
mea I"

Și sar gardul de plasă, înalt de doi 
metri, amesteeîndu-mă printre puștii de 
pe strada mea...

De miercuri, aerodromul Clinceni cu
noaște o animație deosebită. Aici, cei 
mai buni sportivi parașutiști din țară 
își dispută întîietatea în cadrul campio
natului republican și al Spartachiadei. 
Iată primele rezultate înregistrate:

Salt individual de la 1 000 m cu des
chiderea intirziată a parașutei pînă la 
10 sec. si aterizare la punct fix. MAS
CULIN : 1. Ion Negroiu 381,782 p — 
campion al R.P.R. și campion al Spar
tachiadei republicane; 2. Cornel Ser- 
ghianu 379,969 p; 3. Vasile Sebe
374,980 p; FEMININ: 1. Elisabeta 
Popescu 361,599 p — campioană a 
R.P.R. și campioană a Spartachiadei 
republicane ; 2. Elena Băcăoanu 307,661 
p ; 3. Maria Bistrițeanu 267,822 p.

Salt individual de ta 1500 m cu 
deschiderea intirziată a parașutei între 
15 și 21 sec. și aterizare la punct fix. 
MASCULIN : 1. Gheorghe Iancu
378,873 p — campion al R.P.R. și cam
pion al Spartachiadei republicane; 2. 
Ion Mihai 378.843 p ; 3. Gheorghe Iri- 
mia 368,586 p; FEMININ: 1. Elisa
beta Minculesca 375,997 p — campioa
nă a R.P.R. și campioană a Sparta
chiadei republicane; 2. Maria Bistri- 
țeanu 372,439 p ; 3. Elisabeta Popescu 
359,562 p.

Activitate

Posta concursului
’ (Urmare din pag. 1)

ții asupra materialelor trimise, vom 
încerca să le dăm unele îndrumări' și 
sfaturi. Bineînțeles, vom continua să 
publicăm cele mai bune corespondențe.

Așadar, să începem :
EMANOIL STERESCU, prof, de 

Jeducație fizică, Curtea de Argeș. Cele 
trei materiale care au urmat cores
pondenței pe care v-am și publicat-o 
sînt, toate, remarcabile. Ne-a plăcut 
mai mult „O discuție pe stadion". 
Tema, deosebirea dintre felul cum fac 
sport copiii de azi și cei de ieri, a fost’ 
însă abordată de mulți alți partici
pant! la concurs, așa că... nu vrem 
6ă ne repetăm. Bineînțeles, însă, con
tați în concurs și cu acest material. 
V-am recomanda o tratare mai con
cretă a temelor, cu mai multe date, cu 
mai multă amprentă 
voie să recurgeți la 
scară republicană, 
la momentul potrivit 
cunoscute cititorilor.

POMPIL1U DINICUȚ, 
comuna Mihăești, raionul Drăgănești 
Olt. Subiectul pe care vi l-ați ales. 
„Sportul in satul meu după 20 de ani“, 
este interesant și se 
tare reușită. Ne-a 
ați pus în antiteză 
cursuri de tir" de la
din trecut și competițiile de tir orga
nizate azi în comună. Materialul ar fi 
fost și mai bun dacă el ar fi fost pre
sărat și cu citeva nume, măcar 3—4, 
de tineri și tinere, membri ai gospo
dăriei dv., care practică sportul.

DUMITRU ZUBA, lăcătuș, revizia 
de vagoane Simeria. Ne-a(i trimis o 
corespondență bine documentată, cy 
multe date și a cărei lectură ne-a dat 
o imagine reală 
mișcării sportive
dv., ca și pentru alți „ooncurenți", o 
recomandare: nu 
minte, în detalii de organizare, legate

de cutare sau cutare concurs. Stră- 
duiți-vă să desprindeți esențialul din 
faptele de care vă ocupați, selecțio
nați aspectele cele mai semnificative.

MIHNEA ILEȘ, Iași. Materialul dv. 
intitulat „Emoții și... ghinion", cuprin- 
zînd impresii asupra meciului de fot
bal dintre C.S.M.S. și Dinamo Bucu
rești, este scris cu destul nerv, cu spi
rit de observație. II menținem în con
curs, ca încercare literară, deși nu 
prea se încadrează în tematica noas
tră. Profităm de scrisoarea dv pentru 
a aminti si altora rugămintea de a se 
menține în tematica anunțată și a nu 
ne trimite — în cadrul concursului — 
materiale pe care noi le numim „la 
zi“ (adică știri, informații, cronici, 
comentarii obișnuite) și care intră în 
cotidianul muncii de corespondent.

locală. Nu e ne- 
c'fre statistice pe 
publicate de noi 
și care sînt bine-

colectivist,

bucură de o tra- 
plăcut felul cum 

așa-zisele „con- 
conacele boierilor

asupra dezvoltării 
din Simeria. Pentru

vă pierdeți în amă-
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țHTRECeRiLOR SPORTIVE

SPARTACHIADA REPUBLICA
NĂ. — Stadionul Dinamo, de Ia ora 
17,30 : faza pe oraș la baschet, fot
bal, înot, handbal și volei.

— stadionul „23 August", de la 
ora 9 și de la ora 16, întreceri de 
atletism.

— sala Recolta, de la 
întreceri de lupte libere

— sala C.P.B., de la 
întreceri de haltere.

— ștrandul Tineretului, de 
ora 9 și de la ora 15, întreceri 
sărituri de la trambulină.

SP. NAUTICE: — Lacul Herăs- 
trău, de la ora 8, faza regională a 
campionatului de juniori (caiac, ca
noe și canotaj academic).

TENIS. — Terenul Progresul, de 
la ora 15, finala zonei a IlI-a a 
Cupei Galea".

PO1X). — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 9, jo-cniri în cadrul zonei 
I a campionatului republican de 
juniori.

ora 17.30, 
și clasice, 
ora 17,30,

la 
de

AEAPOWÂ
MIINE

SPARTACHIADA REPUBLICA- 
NĂ. — Stadionul Dinamo, de la 
ora 9, întreceri de handbal, volei 
și natajie.

— stadionul „23 August", de la 
ora 9, și de la ona 16,30, întreceri 
de atletism.

— sala Recolta, de la ora 
de la ora 16,30, întreceri de 
libere și clasice.

— sala C.P.B., de la ora 9 
la ora 1639, întreceri de haltere.

—- ștrandul Tineretului, de la 
6ra 9 și de la ora 15, întreceri 
de sărituri de la trambulină.

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, 
ora 9,30, Rulmentul Bîrlad—Rapid- 
regiunea Ploiești (baraj pentru oa- 
tegoria C).

SP. NAUTICE. — Lacul Herăs
trău, de la ora 9, faza de zonă a 
campionatului republican de iaht- 
ting.

TENIS. — Teren Progresul, df 
la ora 16, finala zonei a III-. » 
„Clipei Galea4*.

POLO. — Ștrandul Tineretulni. 
de la ora 9, jocuri în cadrul cam- 
pionatuLai republican do juniori 
(zona I).

9 și 
lupte

și <le

©SPORTURI nautice

vie în toate ramurile
Sfîrșitul acestei luni și începutul lui 

august marchează o intensificare a ac
tivității de sporturi nautice, aiit pe 
plan intern cit și internațional. Se 
dispută numeroase competiții cu carac
ter republican iar reprezentanții culori-- făcut deplasarea, printre alții, 
lor noastre sînt chemați la startul unor 
întreceri de amploare, dincolo de hota
rele țării.

Să începem cu competițiile din țară. 
Astăzi, pe lacul Herăstrău, se desfășoa
ră ultimele probe din cadrul fazei re
gionale a campionatului republican de 
ea iac-canoe juniori. Ii vom putea cu
noaște, astfel, pe tinerii care vor repre
zenta Capitala în întrecerea finală, pro
gramată la 14 și 15 august, tot pe He
răstrău. Schifiștii — care și-au de
semnat ieri reprezentanții în finale — 
se vor întrece în ultima manșă, cu o 
săptămînă mai devreme, la 7—8 au
gust, pe Snagov.

Și pentru că sîntem la capitolul con
cursurilor pentru „speranțe", să con
semnăm -aici și desfășurarea finalelor 
concursului republican pentru tineret, 
pe care-1 vom putea urmări la 3 și 4 
august, la Snagov.-

Veliștii se apropie și ei de competi
ția cea mai importantă din programul 
intern, finala campionatului republican 
(Mangalia. în primele zile ale lui sep
tembrie). Pentru desemnarea celor care 
vor participa la întrecere, iubitorii am
barcațiunilor cu pînze concurează 
— începî.nd de miine — pe lacul He
răstrău, de-a lungul a cinci regate, în- 
tr-un important concurs de calificare. 
Primul start este programat la ora 9. 
Să sperăm că vîntul va fi un prieten 
al veliștilor și... nu va absenta.

Și acum, să răsfoim agenda compe
tițiilor nautice internaționale. La în
ceputul acestei săptămîni au plecat la

Copenhaga aîțiva din cei 
iaciști și oanoiști romîni 
parte — azi și miine — la o impor
tantă competiție internațională, în care 
silit înscriși concuretiți din 14 țări. Au 

1 . Aurel 
Vernescu, Vasite Nicoară, Haralambie 
Ivanov, Mircea Anastasescu, Hilde 
Lauer, Cornelia Sideri. La o săptămînă 
după întrecerile din capitala Danemar
cei, sportivii romîni vor evolua pe 
pista de la Essen, într-o competiție de 
același ridicat nivel valoric.

Să trecem acum la canotori. La sfîr- 
.șitul săptămînii viitoare, cele mai bune 
sportive de pe continent se vor întrece 
la Amsterdam în cadrul celei de-a ze
cea ediții a campionatelor europene de 
canotaj academic. Printr-o interesantă 
coincidență, ediția jubiliară a „europe-

mai buni ca- 
care vor lua

neix" feminine se desfășoară în 
lași oraș eare a fost gazda ed 
inaugurale. Lotul nostru, cace cupr 
sportive de valoare europeană ca 
Bolugioiu, Florica Ghiuzelea, En 
Rîgard, Ana Tamaș, Maria Tri 
Olimpia Bogdan etc. se deplasează 
la Amsterdam. Campionatul începe 
neri, eu probele eliminatorii și se 
cheie duminică 2 august. La o să 
niînă, se dispută „europenele" mas< 
ne, important criteriu de verificare 
olimpică. Reprezentanții noștri nu 
lipsi de la startul întrecerii, una 
cele mai însemnate competiții ale : 
lui, canotajul academic fiind pri 
puținele discipline olimpice care pro 
mează „europene" în anul Jocu 
Olimpice.

in seria A
In orașele Sibiu, Tg. Mureș, Brașov, 

Cluj, Medgidia, Sinaia și București 
s-a desfășurat duminică ultima etapă 
a campionatului de lupte clasice pe 
echipe seria B. Cu excepția echipelor 
C.S.M.S. Iași și Independența Sibiu, 
toate celelalte formații care au activat 
în seria B a campionatului republican 
au dovedit o bună pregătire tehnică și 
tactică în concursuri. In mod deosebit 
a ieșit în evidență evoluția formațiilor 
de la S.S.E. „Viitorul" București și Rul-

Pe plajă, la Mamaia...
Foto : I. Mihăică

mentul Brașov, care au acumulai 
mai mare număr de puncte. Fede 
de specialitate trebuie să analizezi 
meinic aceste aspecte.

Iată formațiile celor două « 
care au promovat în seria A: Vii 
București — (J. Presada, P. M 
N. Manole, D. Buniță, C. Sîrbu, I. 
culeț, St. Nestorov, C. Penciu — 
trenor Fr. Cocoș); Rulmentul Br 
— (T. Barabaș, V. Oriță, A. Tot 
Ludu, M. Roth, G. Cerei, H. Bate 
Agache — antrenor I. Nemeș).

Iată cum arată clasamentele 
două grupe de „clasice" după tern 
rea campionatului:

GRUPA I
1. S.S.E. Viitorul București
2. Petrolul Ploiești
3. Carpați Sinaia
4. Vulturul Tulcea
5. I.M.U. Medgidia
6. Eiectroputere Craiova

Dinamo Pitești
C.S.M.S. Iași

GRUPA
Rulmentul Brașov
C.S.M. Cluj
Crișul Oradea

4. Constructorul Hunedoara 
Mureșul Tg. Mureș 
Constructorul Marghita 
Vagonul Arad 
Independența Sibiu

In ultima etapă s-au 
mătoarele rezultate! Independențe 
biu—Grisul Oradea 2-14; AAureșul 
Mures—Constructorul Marghita 
Rulmentul Brașov—Vagonul Arad 
C.S.M. Cluj—Constructorul Hunei 
8-8; I.M.U. Medgidia—Petrolul Pl> 

Electrop 
Bucure^

7.
8.

A
1.
2
3.

5.
6.
7.
8.

7 6
7 4
7 4
6 3
7 3
7 3
6 2
7 0

II-A
7 5
7 4
7 4
7
7
7
7
7

înregistra

1 0 
0 3 
0 3
1 2
0 4
0 3

81
55
60
50
48
47

8-6; Carpați Sinaia •— 
Craiova 9-7; Viitorul 
C.S.M.S. Iași 13-3.

★

3
3
3
2
1

1
1
1
1
1

64
48
69
63
56

1
2
2
3
3

0 4 40 
1 4 49 
0 6 33

Miine, cu începere de la ora 1 
sala Recolta se desfășoară faza 
șului București la lupte libere și 
sice din cadrul campionatului re] 
can individual. I^a întreceri par 
peste 100 de concuronji.



itrecerile etapei a l!i-a a Spartachiadei republicane în plină desfășurare
Start lansat

atletul chipeș și impetuos de pe afișul atit de 
ZA sugestia al Spartachiadei a coborlt ieri pe pista 
x stadionului Dinamo întruchipindu-se în sutele de 

tineri puternici, bronzați, surîzători care au defilat înir-o 
aliniere perfectă la festivitatea de deschidere a finale
lor orașului București ale marii competiții.

Capitala a trimis aici peste 1000 de concurenți aleși 
din aproape 500 000 cîți au participat la starturile pri
mei etape a întrecerii. Pe cei mai buni I Campionii 
asociațiilor și-au măsurat mai întîi forțele intre ei. Apoi, 
etapa raională a făcut o nouă selecție, mai severă. Și 
iată-i acum pe învingători disputîndu-și diplomele de 
campioni ai orașului București la Spartachiada repu
blicană.

Parcul sportiv Dinamo, obișnuit cu atmosfera activi
tății continue, cunoaște o animație pe care n-a mai îti- 
tîlnit-o. Imediat după deschiderea festivă a Spartachia
dei, concursurile au început simultan pe toate terenu
rile. Handbaliștii și baschetbaliștii s-au... retras în 
păduricea din fundul parcului, lingă velodrom, însoțiți 
de... galeriile lor. înotătorii au urcat dimbul înverzit 
dinspre bazin, avîntindu-se pe cele 8 culoare de dimen-

• • •

siuni olimpice. Fotbaliștilor le-a fost rezervată „scena" 
principală, dintre tribunele de beton ale stadionului cen
tral. Indiferent de locul de desfășurare a întrecerilor, 
entuziasmul a fost același pretutindeni. Un entuziasm 
tineresc și molipsitor, care te face să uiți anii și să 
ignorezi ghioceii înfloriți la Umple, să-ți alături glasul 
iureșului încurajărilor, să urmărești cu respirația între
tăiată fiecare fază, fiecare moment al întrecerii. Pentru 
că e Spartachiada I

Ieri am cunoscut și cîțiva învingători. In fața bazi
nului crainicul a rostit de mai multe ori cuvintele atit 
de așteptate : „Festivitate de premiere". Primii cla
sați au urcat pe cele trei trepte ale podiumului și 
și-au primit răsplata pregătirii, a dirzeniei. Cu cită 
mândrie țineau în miini diplomele de campioni ai Spar- 
tachiadei I

întrecerile vor continua pînă la sfîrșitul săptămînii 
viitoare. In parcul Dinamo, la sala Recolta, pe marele 
stadion „23 August", în sălile C.P.B. și Politehnica, 
vom fi martorii unor întreceri pasionante cum rareori 
a cunoscut capitala tării noastre. TUTUROR CONCU
RENȚI LOR — SUCCES DEPLIN /

...Este ora 17,00. Fanfara intonează 
marș tineresc și porțile stadionului 
deschid larg. Iși face apariția co

ana compactă - a celor peste 1 000 
finaliști ai Spartachiadei rcpublica- 
din Capitală. Zeci de steaguri se 

duiesc în adierea vîntului. In aplau- 
le miilor de spectatori trec reprezen- 
nții cluburilor sportive Flacăra. Glo- 
i, Metalul, Olimpia, Constructorul, 
■ogresul, Avintul, Rapid, ai asociației 
ortive teritoriale Construcția, ai ofil
irilor sportive departamentale Voința, 
eaua și Dinamo. Un alt grup de stegar] 
cheie defilarea. Sportivii se aliniază 
: gazonul stadionului. Prof. Dan Bră- 
tiu prezintă raportul, după care tov. 
■tre Capră — președintele consiliu- 
i orășenesc UCFS București — ros- 
ște cuvîntul de deschidere. Vorbitorul 
subliniat importanța acestei compe- 

ri, a reliefat marile succese repurtate 
; asociațiile și cluburile sportive bucu- 
ștene în faza de mase a Spartachia- 
:i republicane, entuziasmul și dragos- 
a cu care tineretul s-a avîntat în 
treceri. Urînd succes deplin tuturor 
irticipanților, tov. Petre Capră a de- 
arat deschisă etapa a IIl-a (pe Ca- 
tală) a marii competiții.

DEMONSTRAȚIE MULT APLAU
DATĂ

Ultimele coloane de sportivi pără- 
•aii pista stadionului cînd dincolo de 
ibune se și auzea zgomotul puternic 

motoarelor. Motocicliștii își încăl- 
:au mașinile gata de întrecere. Curse- 

de viteză pe zgură sînt mult gustate 
; spectatori. De acest lucru ne-am 
.învins încă o dată ieri cu prilejul în-

Primul interviu

Micufa Cornelia Pieptănarii stă- » 
tea pe marginea bazinului, puțin ? 
abătută, cu privirile triste ațintite ) 
pe apă. Care să fi fost oare moți- J 
vul... necazului ei? Doar cu cîteva j 
clipe în urmă coborîse de pe podiu- j 
mul învingătorilor. 1

— Da, dar am fost numai a » 
treia...

— Și de clnd practici înotul? i
— Am învățat acum doi ani Ia J 

Ștrandul Tineretului cu tovarășa i 
profesoară Medi. (

— Și în doi ani ai fi vrut să fii | 
chiar campioană?

— Eu aș fi vrut, dar nu s-a pu- ■, 
tut din păcate... Australianca lise 1 
Konrads a fost recordmană mon
dială la 16 ani!

— Și tu cîți ai?
— Zece... i
— Ar mai fi deci timpi Și ce-ți 

mai propui în afară de record?
— In primul rînd să încep cu 

bine noul an școlar. Apoi, să-mi 
îmbunătățesc stilul la 100 m liber 
pentru a putea să realizez perfor
manțe tot mai bune. Și încă ceva...

— Ce anume?
— S-o învăț pe mămica să 

înoate...
Micuța Cornelia va reuși fără în

doială să-și realizeze toate marile ei 
obiective! ' 

trecerii la care au fost prezenți o serie 
de ași ai acestui gen de curse. Pasio
nantă a fost disputa dintre campionul 
țării, Ion Cucu, și eternul său rival, 
Alexandru Sinea.

De data aceasta Sinea a reușit 
să-l învingă pe Ion Cucu, ocupînd pri
mul loc. în continuare s-au clasat (după 
Al. Sinea și I. Cucu) sportivii Alexan
dru Pop, G'n. Voiculescu, Alexandru 
Datcu și Mihai Alexandrescu.

ORGANIZAREA LA ÎNĂLȚIME
Deși nu este lucru ușor să planifici 

și să prevezi totul cu exactitate de cea
sornic atunci cînd ai peste 1000 de 
sportivi în întrecere, organizatorii fazei 
a IlI-a a Spartachiadei republicane s-au 
dovedit la înălțime. A fost asigurat un 
corp competent de tehnicieni și arbitri 
(de pildă, meciul de fotbal Granitul — 
Spic de grîu a fost condus 
de Andrei Rădulescu, președin
tele colegiului central al arbi
trilor), numeroși antrenori și spor
tivi fruntași sînt prezenți în mijlocul 
participanților, le dau îndrumări și in
dicații, iar continuitatea programului 
este asigurată cu meticulozitate. Cum 
s-ar spune un start bun, un prim suc
ces al acestei etape a Spartachiadei. 
LA ÎNOT, ÎNTRECERI ECHILIBRATE 
ȘI MULTE ELEMENTE TINERE

înotătorii participant la etapa pe 
oraș a Spartachiadei republicane și 
la etapa orășenească a campionatului 
R.P.R. din cadrul Spartachiadei re
publicane și-au disputat întîietatea în 
elegantul bazin olimpic inaugurat chiar 
în acest an. Concursul a fost caracte
rizat de lupta echilibrată în majoritatea 
probelor și de numărul mare de tineri, 
care s-au evidențiat în cursul întrece
rilor. Semnificativă este, în acest sens, 
declarația cunoscutei campioane și re
cordmane republicane, Ingrid Ungur:

PE ÎNTREG cuprinsul patriei
Desfășurarea fazei regionale a Spartach’adei republicane constituie în întreaga tară evenimentul sportiv 

central. Trimișii noștri speciali CONSTANTIN ALEXE, R. CALARA ȘANU, ADRIAN VASILIU și A. 
PEAGU, precum și corespondentul nostru regional C. ALEXA ne-au transmis telefonic relatări de la între
ceri și amănunte privind pregătirile efectuate in diferite localități.
PRIMII CAMPIONI AI REGIUNII 

SUCEAVA

Orașele Suceava, Botoșani, Rădăuți 
și Cîmpulung au găzduit timp de două 
zile întrecerile de înot, handbal, gim
nastică, lupte și box din cadrul etapei 

Viorica Lateș (Suceava) — campioană regională de gimnastică a Sparta
chiadei republicane

„întrecerile Spartachiadei au strins la 
startul probelor numeroși înotători foar

Foto : T. Chioreanu
te tineri care au arătat că au frumoa
se perspective. Dintre aceștia am re
marcat in mod deosebit pe Bogdan 
Gogorici, Mugur Tomescu, Maria Va- 
silescu, Cornelia Pieptănarii și Mioara 
7. aha, înotători talentați și posesori ai 
unei tehnici corecte".

regionale a Spartachiadei republicane.
La handbal în 7 au participat 8 echi

pe de băieți și 5 de fete. Meciurile — 
interesante și de calitate — au con
sfințit în final succesul echipelor Peda
gogica Suceava (f) și Voința Botoșani 
(mj. Primul loc la gimnastică fete

Iată acum cîștigătorii probelor: 
Spartachiada republicană, 100 m liber 
băieți: C. Ciorbă (raionul „23 August") 
1:06,4; 100 m liber fete: Maria Vasiles- 
cu (raionul „30 Decembrie") 1:26,2; 
campionatul republican din cadrul 
Spartachiadei: 200 m spate băieți:
M. Căprărescu (Steaua) 2:40,2; 100 m 
liber băieți: C. Georgescu (Steaua) 
1:00,5; 100 m liber fete: Ingrid Ungur 
(Steaua) 1:08,5; 400 m mixt individual 
băieți: V. Medianu (Rapid) 5:45,3, 
200 m bras fete: 1 lelga Boicehovschi 
(Rapid) 3:15,2; 4\100 m liber fete: 
Steaua 5:17,2.
LA HANDBAL: JOCURI ATRACTIVE

Cele două terenuri de handbal din 
parcul sportiv Dinamo, în jurul cărora 
s-au adunat de fiecare dată numeroși 
spectatori, au găzduit joi și vineri pri
mele întreceri masculine și feminine 
(echipele participante sînt împărțite 

în cîte două serii). Jocurile, în gene
ral disputate, au prilejuit spectacole 
atractive, desfășurate in mijlocul unui 
viu interes. și într-o notă de deplină 
sportivitate. La aceasta au contribuit și 
arbitrajele competente. Foile de arbi

traj și programele au consemnat aceste 
prime rezultate :

Masculin, seria I : Cirivița Roșie — 
I.T.B. 19—17 (9—6), Dinamo Bănoa
sa — Comb, de cauciuc Jilava 26—20 
(12—9), Olimpia Unirea fabr. de ace— 
Electra 17—11 (8—6), Olimpia Unirea

(individual compus) a revenit sporti
vei Viorica Lateș din Suceava. La e- 
ohipe a învins reprezentativa orașului 
Suceava. Dintre campionii regionali 
la înot cităm pe Rodica Sindilaru 
(Cîmpulung) la 100 m liber, A. Pre- 
peliceanu (Cîmpulung) la 100 m spa
te, V. Viforeanu (Suceava) la 100 m 
bras și V. Cataragiu (Cîmpulung) la 
100 ni liber.

La. 25 și 26 iute se vor desfășura 
în orașele Suceava, Botoșani și Ră
dăuți întrecerile de atletism, ciclism, 
haltere, tenis de masă, volei și bas
chet.

INTERES DEOSEBIT 
LA PLOIEȘTI

Orașul petroliștilor s-a pregătit săr
bătorește să-i primească pe oaspeți. 
Sîmbătă șj duminică vor evolua aici 
peste 700 de sportivi — cei mai buni 
din cei 300 000 de participant! la pri
ma etapă a Spartachiadei republicane 
In regiunea Ploiești. Stadionul Petro
lul, terenurile de volei, bazinul de înot 
de la Raf. Ploiești-Nord — sînt gata 
pentru competiții. Aruncînd o privire 
pe lista participanților am întîln’t 
nume de sportivi consacrațî, precum 
și de sportivi evidenfați cu prilejul 
acestei mari competiții. Cu siguranță 
că în cele două zile de concurs acești 
tineri vor reuși să adauge celor 43 de 
recorduri regonale și raionale dobo- 
rîte în acest an alte și alte perfor
manțe de valoare.

LA HUNEDOARA ȘI DEVA.. 

fabr. de ace — Grivița Roșie 26—1® 
(8-4).

Feminin, seria I : Flacăra C.P.B. —« 
Olimpia Bumbacul 10—4 (7—2), Elec
tromagnetica — Rapid 13—4 (6—1),

întrecerile continuă azi de la ora 
17.30 și mîine de la ora 9 pe aceleași 
terenuri.

ALTE REZULTATE:
BASCHET MASCULIN : Electrifica

rea — Proiect București 80—34, Di
namo — Metalul 76—40, Academia Mi
litară — IiSPE 79—39, Voința — 

MTTc 68—48, Olimpia M.I. — Fores
tierul 79—51, Electrificarea — Meta
lul 47—26, Voința —, Olimpia M.I. 
55—58, 1PROMET — MTTc 43—33.

VOLEI MASCULIN : MMEE — Se
mănătoarea 0—3, IPROFIL — Voința 
3—2, Autobuzul — Construcția 3—0, 
Dinamo — Forestierul 3—0, Voința ■— 
Construcția 3—0, 1OR — Forestierul 
3—2 ; FEMININ 1 CPB — Forestierul 
3—0, Flacăra roșie — Confecția 3—2, 
Flacăra roșie — FRB 3—0, Confecția 
— Forestierul 3—0.

FOTBAL: Acumulatorul — Zefirul
2—1.

I Materiale redactate de :
V. CHIOSE, P. GAȚU, H. NAUM, 
D, STĂNCULESCU______________

giunea Hunedoara. Cei 900 dc tineri 
și tinere calificați pentru faza regio
nală așteaptă cu nerăbdare startul în 
concurs. Atenția iubitorilor sportului 
este atrasă de afișele, steagurile și 
ghirlandele de flori care împodobești 
stadioanele. Fără îndoială că marea 
majoritate a prietenilor sportului din 
aceste orașe vor fi prezenți sîmbătă 
și duminică pe stadioanele Spartachia- 
<dei I

PREGĂTIRILE AU FOST ÎNCHEIATE

La Craiova, întrecerile din cadrul 
etapei regionale a Spartachiadei re
publicane sînt așteptate cu interes de
osebit. Pregătirile organizatorice fă
cute în vederea bunei desfășurări a 
concursurilor s-au încheiat. S-a sta-, 
bilit ca etapa regională să se desfă
șoare în orașele Craiova (baschet, 
handbal, haltere, lujrte, gimnastică, 
nata(ie), Tg. Jiu (atletism, volei, box) 
și Tr. Severin (ciclism, moto, tenia 
ile masă, fotbal).

CEI MAI BUNI CIN 300 000

începînd de vineri, Timișoara, ora
șul de pe malul Begăi, găzduiește pes
te 1 200 de tineri și tinere veniți de la 
Arad, Reșița și din celelalte localități 
ale regiunii. Sînt cei mai buni spor
tivi bănățeni calificați din rîndul celor 
3.00 000 de participant la etapele an
terioare ale Spartachiadei republicane. 
Ei se vor întrece la 12 ramuri spor
tive pentru cucerirea celor 99 de titluri 
de campioni regionali ai Spartachiadei 
republicane.

...vor avea loc întrecerile Spartachia
dei republicane pentru sportivii din re
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GRAIUL CIFRELOR
1963 1964 (6 luni)

Asociații care au organizat 
asociației sportive

campionatele 377 cu 65 761 
participanți

371 cu 62 343 
participanți

Duminici cultural-sportive 1678 cu 230 553 
participanți

1510 cu 233 724 
participanți

Acțiuni turistice 3125 cu 224 443 
participanți

1382 cu 113 614 
participanți

Asociații sportive 551 cu 126 469
membri

557 cu 131 569
membri

SPORTUL-UN BUN AL MASELOR
Iți dai seama de acest lucru trecînd prin sate și orașe, și văzînd sutele 

de terenuri de sport unde își dau întîlnire tineri și vîrstnici. Tn regiunea 
noostrâ, ca de altfel în întreaga fără, concursurile tradiționale, marile 

competiții de mase și acțiunile turistice au intrat în obișnuința oamenilor. Cu 
sprijinul permanent al organizațiilor de partid, printr-o colaborare tot mai 
strînsâ cu organizațiile U.T.M. și sindicale, cu comitetele de cultură și artă și 
secțiile de învățămînf, am reușit ca în acest an să atragem într-o activitate 
continuă și organizată un număr și mai mare de tineri și tinere. Numai în 
primele 6 luni ale acestui an s-au organizat în regiunea Suceava 1510 „du
minici cultural-sportive", la care au participat 233 724 de oameni ai muncii. 
Jot în acest timp s-au desfășurat 1382 de acțiuni turistice, la care au participat 
.113 614 persoane, iar la Spartachiada republicană, marea competiție a 
anului, au fost depășite toate prevederile. La startul întrecerilor primei etape 
s-au prezentat nu mai puțin de 236182 de concurenți și concurente. Rezultate 
remarcabile în aceste întreceri au obținut asociațiile Recolta Todireni, Stră
duința Salcea, C.F.R. Suceava, Metalul Rădăuți și multe altele. Și în concursul 
pentru obținerea „Insignei de polisportiv", realizările (15 425 de tineri și-au 
trecut toate normele) au întrecut așteptările.

Cum s-a ajuns la aceste rezultate ?
i Tn primul rînd, competițiile sportive de mase sînt mult iubite de oamenii 
muncii din regiunea noastră. Tn fiecare an, la startul lor înregistrăm zeci de 
mii de participanți. Apoi, am atras în organizarea activității sportive tot mai 
mulți oameni îndrăgostiți de sport, care muncesc cu pasiune, cu tragere de 
inimă. Un rol important l-au avut desigur și consiliile raionale, care au îndru
mat și controlat permanent modul în care s-au desfășurat întrecerile.

Noi sîntem hotărîți să închinăm celei de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist noi victorii în activitatea sportivă de mase, 
să facem din sport un bun de preț pentru toate vîrstele, pentru întregul tineret.

PETRU MQRARIU
președintele consiliului regional UCFS 

Suceava

1 maestru al sportului
6450 sportivi de categoria I, a 11-a, 

a II l-a și juniori
Secții afiliate: în 1963 — 600; în 

1964 — 628
Sportivi legitimați: în 1963 — 3276; 

în 1964 — 3788

Stadioane și parcuri sportive 13
Terenuri de fotbal cu piste de atle

tism 10
Terenuri de fotbal simple 119
Săli de gimnastică și sport 15 
Popicarii 63
Terenuri de baschet, volei și hand
bal 641

Antrenori 32
Instructori voluntari 2850 (1164 la sate)
Arbitri 302
Profesori de educație fizică 52

Angajamente
In cinstea celei de-a XX-a aniver

sări a eliberării patriei de sub ju
gul fascist, consiliul regional UCFS 
și-a propus :
• ÎMBUNĂTĂȚIREA A 25 DE 

RECORDURI REGIONALE.
• CUCERIREA DE CĂTRE 3000 
De TINERI SI TIN,ERE A INSIGNEI 
DE POLISPORTIV
• CREȘTEREA NUMĂRULUI DE 

SPORTIVI CLASIFICAȚI CU 2000,
• CREȘTEREA NUMĂRULUI DE 

MEMBRI UCFS CU 8000.

PRINTRE CEI MAI BUNI
TEREZA URZICA

Lectura și șahul 
sînt marile pasiuni 
ale profesoarei Te- 
reza Urzică din 
Vatra Dornei. In 
afara mutărilor pe 
care le face la masa 
cu 64 de pătrățele. 
Tereza iubește mult 
și șahul prin cores
pondență. In 1963,

la capătul unei dirze lupte prin co
respondență, ea a reușit să cuce
rească titlul de campioană republi
cană. Este o binemeritată răsplată 
pentru una din fruntașele șahului 
rorriinesc.

VASILE MIDVIGHI

Vasile Midnight 
iși mai amintește și 
acum cit de greu 
i-a venit cu cițiva 
ani in urmă să a- 
leagă intre handbal 
fi atletism. Aruncă
rile lansate de la 
9 metri li erau tot 
atît de dragi ca și 
turnantele luate in
plină viteză. întrecerea cu acele 
cronometrului l-au atras pină la 
urmă definitiv. Iar astăzi, pe fișa 
de performanțe a tînărului învățător 
sucevean putem citi: 10,8 la 100 
m și 22,4 la 200 m.

ELENA FODOR

La recentele fina
le ale campionate
lor republicane șco
lare de atletism, 
una din surprize a 
venit din partea mi
cuței siretence Le- 
nuța Fodor. Ea a 
cucerit primul ei 
tricou de campioa
nă în proba de 800

m cu timpul de 2:29,9. Antrenorul 
ei. Marin Salahub, este gata oricind 
s-o laude pentru sîrguința cu care 
se antrenează. „Secretul" victoriei? 
Tn fiecare zi, ea parcurge într-un 
ritm susținut cei 4825 de pași care 
despart casa ei din Verpole (un car
tier al orășelului) de școala din cen
trul Șiretului!

PRIMII PAȘI...
Oricine trece intr-o după-amiază pe la 

sala de sport a Școlii medii nr. 1 din Su
ceava are o plăcută surpriză ; îl întimpi- 
nă o grupă zglobie de elevi, băieți și fe
tițe, nu mai inalți de o șchioapă, care exe
cută cu o firească stîngăcie diverse „figuri" 
la sol, inele, bară fixă, paralele sau bîr- 
nă. Adevârați gimnast! în miniatură 1 Sînt 
membrii tot atît de tînărului centru de ini
țiere, care ființează doar de un an pe lin
gă asociația sportivă Chimia din Suceava.

Ideea a pornit de la necesitatea de a 
răspîndi in rîndurile tineretului frumusețile 
gimnasticii, de a iniția cit mai mulți e- 
levi și eleve în „tainele^ sportului celor 
curajoși, puternici și ageri. începutul a fost 
făcut în toamna trecută cu 32 de copii. 
Iar astăzi — după o riguroasă selecție — 
Ia apelul catalogului răspund 8 băieți și 
12 fetițe. Cel mai tinăr — Viorel Nicadoru 
(9 ani), iar cea mai vîrstnicâ — Lidia Com
panie (12 ani). Ei sînt împărțiți în două 
grupe, după gradul de însușire a elemen
telor, și în fiecare săptămînă el !și fac 
simțită prezența la diferitele aparate de 
cîte două și, respectiv, trei ori.

Am asistat la un antrenament In toată 
regula ! Cu apel, încălzire, lucru la apa
rate... Atenți la flecare pas. Ia fiecare 
mișcare, atît electricanul Vasile Balan (un 
fost gimnast de categoria a Il-a), cit și 
profesorul Mihai Moldoveanu retușează cu 
o deosebită meticulozitate toate salturile, 
ridicările în brațe, „cumpenele" sau ar
cuirile. Mai greu pare să fie Ia sol. Dar 
cînd se trece la aparate, bucuria copiilor 
nu mai cunoaște margini. Să vezi atunci 
un exercițiu la bară al lui Dan Bradu, sau 
cîteva sărituri peste cal ale lui Vioiel Ni
cadoru, evoluția Vioricăi Latu la paralele 
Inegale sau pe cea a Nadiei Ungureanu 
la bîrnă 1 Corectitudinea mișcărilor îți face 
plăcere. Siguranța și grația însă... Dar

vorba lui Vasile Balan : .Pentru asta mai 
avem destul timp“.

Cu cîteva săptămîni în urmă grupul cen
trului de inițiere a făcut o frumoasă de
monstrație. Despre reușita ei vorbesc nu
meroasele vizite primite apoi Ia sală de 
către cei doi antrenori din partea altor pă
rinți, dornici ca și copiii lor să fie pri
miți la centru. Lista înscrierilor este des
chisă...

Eleva Elisaveta Stejar — una din spe
ranțele centrului de atletism din Boto
șani.

ANDREI SIDAC

Unul din cei mai 
populari fotbaliști 
ai regiunii Sucea
va. Cu curajul său, 
cu mobilitatea și 
prezența sa de spi
rit Andrei reușește 
de multe ori ca 
plasele porții pe 
cjire o apără să ră- 
mină neatinse. De

butul în formația de seniori a lui 
Dinamo (actualmente Viitorul) și 
l-a făcut în 1958, cînd echipa sa 
activa în categoria B. De atunci Si- 
dac (1,85 m și 76 kg) nu a lipsit 
nici o duminică din poarta echipei 
sale. Un amănunt In plus: iarna 
'Andrei joacă hochei pe gheață. Și 
tot în postul de portar...

RODICA OSTRICEANU

Cu doi ani în 
urmă, cînd a venit 
pentru prima dată 
pe stadion, fetița a- 
ceasta cu codițe nu 
știa măcar să ia un 
start. Jucase puțin 
handbal și asta era 
tot. Ochiul experi
mentat al profeso
rului Mihai Sprin

ceană a întrezărit însă mai mult. Și 
astăzi, Rodica Ostriceanu, eleva 
școlii pedagogice din Suceava, s-a 
întors de la finalele „școlarelor" 
desfășurate în București cu locul doi 
(40,38 m) în întrecerea celor mai 
bune sulițașe. Drumul spre perfor
manțe ii este deschis, mai ales dacă 
ținem seama că ea nu numără decît 
18 primăveri.

GIGANTUL DE SUB 
„CETATEA LUI ȘTEFAN"

Inginerul șef Simion Macovei, deși foarte ocupat, a 
ținut să ne facă personal cunoștință cu sportivii marelui 
Combinat pentru industrializarea lemnului din Suceava 
Aceasta, în calitate de președinte al asociației sportive. 
Iată-ne, așadar, mergînd repede alături de el, sirăbătînd 
împreună hale uriașe și laboratoare moderne, intrînd 
dintr-o fabrică într-alta, strîngînd ici-colo mîini puternice, 
învățate să mînuiască cu aceeași pricepere mașinile de 
tăiat furnir și paletele de tenis de masă.

Așezat chiar sub „Cetatea lui Ștefan", Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Suceava te impresionează prin 
vastitatea lui. Acest gigant, cu dantură de fierăstraie me
canice, transformă buștenii — care odinioară erau desti
nați doar focului — în mii de bunuri industriale.^ O sin
gură fabrică — cea de mobilă, bunăoară — ocupă supra
fața citorva terenuri de fotbal. Totul este mecanizat, 
totul este valorificat la maximum. Bușteanul trece mai 
întîi pe la sectorul croit. Aici, fotbaliștii Dumitru Cucaș, 
Mihai Dirtu, Ananic Malanca și alți tineri distinși cu 
„insigna de fruntaș in întrecerea socialistă" îi iau „mă
sura", apoi îl trimit în alt sector .unde este îmbrăcat în 
furnir. Cînd iese de la șlefuit, lăcuit și lustruit, nu-1 mai 
recunoști. Este elegant, distins, și poartă în buzunarul 
noptierei o carte albă de vizită: dormitor „Mugur 3", 
„Paltin" ș.a.

Pe voleibaliștii Emiiian Ungureanu (maistru) și Carol 
Felcer (șef de echipă) i-am cunoscut la fabrica de placaj. 
Tot aici, în această a doua mare unitate a Combinatului 
de la Suceava, muncește și tînărul mașinist Petru Ale- 
xandroaia. Este polisportiv și poartă cu mîndrie „insigna 
de fruntaș in întrecerea socialistă". Fabrica produce inii 
de metri cubi de placaj pe lună și va produce și mai 
mult în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Acesta este angajamentul tînărului colectiv de 
muncitori de aici I

In scurta noastră vizită făcută la Combinatul industria
lizării lemnului am stat de vorbă și cu sportivii fabricii 
de uși și ferestre. De asemenea, cu atleții, tensimenii și 
șahiștii de la fabrica de plăci fibrolemnoase. Peste iot, 
aceeași muncă entuziastă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, aceeași preocupare continuă de a fi 
în pas cu tehnica nouă, de a da lucru de cea mai bună 
calitate. In centrul atenției tinerilor muncitori de aici, 
era și etapa următoare a Spartachiadei republicane. Aso
ciația, desigur, ca și combinatul, este tînără (are aproape 
1000 de membri și mai multe secții pe ramurj de sport) 
dar cu perspective. Nu întîmplător, poartă numele de 
VIITORUL.
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La Dumbrăveni, 
cu 64 de

Răsfoind cu cițiva ani 
tn urmă o revistă de spe
cialitate am reținut cîteva 
amănunte asupra primului 
cerc sătesc de șah din 
țară înființat în ziua de 
21 noiembrie 1932 la Dum
brăveni (lîngă Botoșani) 
de către învățătorul Aurel 
Stellia. în statutul său 
puteai afla scopul pentru 
care a fost creat: ..acela 
de a instrui tineretul, în 
timpul său liber în mește
șugurile acestui joc plăcut 
și instructiv". Dar această 
lăudabilă inițiativă a în- 
tîmpinat, în acei ani, un 
nesfîrșit șir de greutăți.

Pașii ne-au purtat de 
curînd prin aceleași părți 
și curiozitatea ne-a îm
pins pe urmele rindurilor

in jurul tablei 
pătrățele

înserate în revistă. Astfel 
1-âm cunoscut pe promoto
rul șahului din Dumbră
veni, pe acela care vreme 
de mai bine de 30 de ani, 
în timpul cînd nu avea 
de făcut planuri de lecție 
sau de corectat compoziții, 
a instruit cu răbdare zeci 
și sute de tineri și tinere, 
dîndu-le „cheile" jocului 
pe tabla cu 64 de pătră
țele.

Astăzi, în această fru
moasă comună a raionului 
Botoșani, șahul a devenit 
cu adevărat un sport 
popular. II practică sute 
de localnici, de la purtă
torii cravatelor roșii și 
pînă la cei cu părul că
runt. Și nu de puține ori, 
luminile da la Căminul

cultural sau de la 
teca comunală întî 
așteptarea celor c: 
s-au decis prea 
cum să plaseze ata 
cisiv de mat. Iar c: 
cununare a acestei 
rioase activități, se 
specialitate a as 
sportive Recolta D 
veni se mindrește c 
decernată în 1963 
cîștlgătoare a prim 
ții a concursului r 
can sătesc de șa 
corespondență. Au 
pentru această sp 
victorie Aurel Stei 
rește), fiul său Fio 
vățătorul Mihai Ii 
tehnicianul Gheorgl 
zilă. Pe urmele loi 
însă cu pași repezi 
lectiviștii Mihai 
Ioan Pamparău, 
Rață, bibliotecara 
Amăriei, elevul 
Rață și mulți alții, 
sul trebuie doar < 
dat! Nu?
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Printre „milionarii” 
din comuna Roma

De vorbă cu Eroul muncii socialiste, Mihai Birliga

I
e educ, fizică,
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VALEA DORNELOR

Vestea că gospodăria agricolă 
colectivă „Ilie Pintilie" a devenit 
milionară, a trecut de mult hotarele 
regiunii Suceava. Harnicii colecti
viști, în dorința de a crește perma
nent avuția gospodăriei, de a sta
tornici bunăstarea în casele lor, au 
muncit in ultimii ani cu o deosebi
tă rîvnă, reușind să ridice fondul
gospodăriei la ctieva milioane.

Stind de vorbă cu președintele gospodăriei, Mihaiii zi-

de educ fi
ii

de educ, fi

Birliga, — Erou al muncii socialiste — am aflat o 
serie de lucruri interesante despre preocupările co
lectiviștilor pentru dezvoltarea gospodăriei și folosi
rea timpului lor liber intr-un mod <ât mai plăcut și 
util.

voluntar, Su-

ictor voluntar,

■oluntar, Cîm-

voluntar, Su

dor voluntar,

oluntar, Cor-

ctor voluntar,

— Care a fost drumul parcurs de gospodăria dv ?
— Am pornit la treabă din 1949 cu un fond de 

bază de 4756 lei și un număr redus de brațe de mun
că și atelaje. In 1958, fondul nostru de bază a atins 
cifra de 1 milion, iar astăzi el a depășit 8 milioane. 
Tot în acest timp comuna a fost complet electrificată 
prin construcția unei uzine proprii, iar colectiviștii 
și-au clădit peste 800 de case noi. De la an, la an, 
gospodăria noastră a devenit tot mai puternică dato
rită hărniciei, priceperii și avîntului cu care lucrează 
fiecare.

— Iar în sport ?...
— Și aici începutul a fost mai greu. Cu vremea 

însă, după terminarea lucrului la tarla, oamenii s-au 
obișnuit să vină la Căminul cultural, iar astăzi nu-i 
mai poți dezlipi, bunăoară, de mesele de tenis de masă 
și șah. Cei tineri sînt atrași tot mai mult pe terenu
rile de fotbal, volei și handbal. Cu toții s-au convins 
că sportul le oferă posibilitatea de a-și petrece timpul 
intr-un mod cit mai plăcut și util.

dor voluntar,

ințele asoc.
sava
isoc. sportive

tor voluntar,

— Desigur, există și preferințe...
— Fără îndoială. In general, însă pentru marile 

competiții de mase. Numai în acest an peste 700 de 
tineri și tinere și-au măsurat puterile în Spartachia- 
da republicană. Printre cei mai buni: Aurel Boicu, 
Ilie Nichifor, Oritansa Chelaru, Niculina Gheorghe,

Maria Pușcașu, Mihai Scarlaciuc, Vasile Andrieș și 
Ioan Chitău, oare sînt fruntași nu numai in muncă, 
dar și pe terenul de sport.

Am părăsit pe inimoșii colectiviști din comuna Roma 
cu convingerea că în curînd și succesele de pe terenul 
de sport vor trece hotarele regiunii.

„HB0RAT0!ilJl“ ATLETILOR DIN BOTOȘANI
îllsmul este unul din sporturile cele 
iubite de tinerii și tinerele din orașul 
ani. Pe pista sau pe gazonul etadio- 

„1 Mai” este permanent un furnicar, 
învață cum se ia un start corect, cum 
leargâ relaxat. Alții repetă de nenu
le ori mișcările care preced lansarea 
tui și a suliței sau își potrivesc con- 
pașii pentru prinderea cit mai bună 

igului la lungime sau triplu. Și peste 
chiul atent al antrenorului Eremia A- 
ței urmărește fiecare mișcare a ele- 
săi.

i funcționează centrul de antrenament 
lotoșani, un adevărat laborator al a- 
nului. In diferitele sale secții se pre- 
c 127 de sportivi de toate vîrstele, 
e care 84 de fete. Desigur este inte- 
t de știut modul în care se face se- 

la acest centru. Răspunsul ni-1 dă 
aș gr putea mai bine ? — antrenorul 
diței.
toamnă am inițiat .Cupa pionierul', 

etiție de triatlon pentru cei mai ti- 
itleți. La primele starturi am avut peste 
le concurenți. întrecerile au lost cîș- 
> de elevii școlii de 8 ani din Coco- 
(profesoaiă Alexandrina Vasilovici). 
în primăvara acestui an, am organi- 

returul“ competiției, cu trei etape. De 
aceasta, trofeul a revenit celor de la 
a de 8 ani din Stîncești (profesor 
Rotaru). Concursul a cuprins probe 

lergări pe distanțe scurte, cîte o sa
și o aruncare. Ne-am îndreptat a- 

t în special spre probele de aruncări 
sîntem deficitari. Și pe cei în care

am întrezărit perspective l-am oprit la 
centru.

In același timp însă, țin să remarc aju
torul pe oare-l primesc din partea unor 
centre de învățare a atletismului, care 
ființează pe lîngă școlile din Ștefănești, 
Trușești, Victoria-Hlipiceni, Cocorăni, Stîn
cești sau Coșula. Colindîndu-le pe fiecare 
în parte am posibilitate ca în permanen
ță să descopăr noi talente”.

Și cînd am ajuns ta acest capitol, con
ducătorul „laboratorului” a început să ne 
vorbească minute în șir despre cele mai 
bune... experimente. Mai grea a fost se
lecția lor. Totuși... Elena Simion, elevă 1a 
școala textilă din Botoșani (15 ani) — cam
pioană regională ta 500 m cu 1:26.0; Ele
na Turcanu, elevă 1a școala medie nr. 1 
din Botoșani {15 ani) — campioană regio
nală la 60 m cu 8,3 sec. ; Delia Olteanu 
(14 ani) și Elisaveta Stejar (14 ani), am
bele de ta fcoala de 8 ani din Botoșani. 
Prima este o bună triatlonistă, cu mari 
perspective în probele de 80 m. g. șl a- 
runcarea greutății, iar cea de a doua a 
alergat 200 m în 30,8 sec. Dintre băieți 
l-am reținut pe Vasile Alexandrescu <15 
ani), elev 1a școala medie nr. 2 din Boto- 
fvnl cu 10,1 sec. pe 80 m. Lista desigur 
se mai poate lungi. Numai în ultimul an 
tinerii atleți de la centru au stabilit 23 
de recorduri regionale.

Am părăsit mica școală atletică a lui 
Eremia Adochiței cu impresia certă a unul 
lucru bun și util. Nu ne îndoim că roadele 
vor apare cit de curînd.

Prin geamul mașinii se perindă 
în această dimineață de iulie, pă
duri de brad grave, majestoase, ce 
se oglindesc în apele limpezi ale 
Dornei. Te încîntă panorama feeri
că a munților învălujți în cețe al
băstrii, iar la poalele lor întîlnești 
așezări cu livezi și ogoare, cu po
ieni nesfîrșite, cu turme de oi și 
vite. Privit mai de aproape însă, 
peisajul se -schimbă : guri de ex
ploatări miniere, fabrircă de prelu
crare a laptelui, întreprinderi fo
restiere, schelăria noilor locuințe 
ce se ridică peste tot.

Oprim, așa cum ne este itinera- 
riul, lingă un teren de sport. Este 
al asociației sportive din Dorni- 
șoara. O comună mare, cu tineri 
harnici, plutași parte din ei, pe 
care îi vom reîntîlni în tot drumul 
nostru. Fie pe Dorna, cu țapina în 
mînă, fie pe șosea, cu sacul de 
sport în spate, venind de la Vatra, 
de la concurs, or de la cine știe 
ce „duminică cultural-sportivâ".

Facem popasuri scurte și la Po
iana Stampei, Coșna, Dorna Cîn- 
dreni, peste tot unde întîlnrm aso
ciații sportive mai mari. Cînd a- 
jungem la Vatra Dornei, soarele e 
la zenit. Pe străzi, în parcuri, la 
clubul acestei frumoase stațiuni 
balneo-climaterice, întîlnim sute de 
oameni ai muncii veniți aici la 
odihnă. Orașul pulsează intens. Ve
chea Domă a dispărut. Fabrici pu
ternice au luat locul eelor eîteva 
gatere particulare. Pe locul unei 
foste lăptării rudimentare s-a ridi
cat o întreprindere modernă de co
lectarea și industrializarea laptelui. 
Peste tot au apărut blocuri lumi
noase. Terenurile de volei (14 la 
număr), de tenis de cîmp, de hand
bal, stadionul, popicăria, bazinul 
de în.ot etc. au întregit noul peisaj

Pi/i pitorescul regiunii Suceava: Pietrele Doamnei — punct de atracție 
pentru iubitorii de drumeție

VIITORII TRACTORIȘTI DIN FĂLTICENI
la cei trei ani de școlarizare, elevii 

noștri învață să conducă tractoarele 
și mașinile agricole moderne, cu care 
este înzestrată agricultura noastră so
cialistă. In același timp elevii noștri 
participă la bogate aciivt&ți cultural- 
artistice și sportive»

Viitorii tractoriști practică diferite 
ramuri sportive în cadrul asociației 
sportive a școlii, care numără aproape 
400 membri UCFS. Cu sprijinul orga
nizației de partid a prins viață o 
frumoasă inițiativă a uternîștilor : 
„nici un elev din cei 775 cîți sînt în 
școala noastră, să nu rămînă în a£ara 
•concursurilor pentru Insigna de poli
sportiv". Pînă acum și-au trecut toate 
normele — urmînd să primească in
signa și brevetele — un număr de 
550 de elevi.

Cu același interes au participat ele

al orașului. Cabanele confortabile 
construite în ultimii ani atrag tot 
mai mulți iubitori ai .drumeției. La 
fiecare sfîrșit de săptămînă, respon
sabilii cu .turismul din cele 22 de 
asociații sportive ale orașului orga
nizează neuitate excursii la Meste- 
căniș, Cheile Dornei, în masivul 
Prislop sau Giumalău. Pe cărări de 
vis, drumețesc în .aceste zile căldu
roase de vaxă, mii ide tineri și 
vîrstnici. .îi atrag izvoarele, pădu
rile, ipoienile pline cu flori.

Despre acestea din urmă, adică 
despre flora alpină a Văii Dornei 
ne-au vorbit mai pe larg inginerii 
de la întreprinderea de coleetarea și 
industrializarea laptelui din Vatra 
Dornei. în ce fel ?. Făcusem <® vi
zită la asociația sportivă a manii 
întreprinderi și cu această ocazie 
am fost invitați să urmărim și „ca
lea laptelui" — cum plastic se ex-

MIEZ DE VARĂ
oț Gavrli își potrivi voinicește uria
șul chimir, mai privi o dala roatâ 
stadionul de sub dealul Finului și. 
spre surprinderea lui Niculdîș, lecto

rul sâu cel mic. uncblașul își incrusta iar 
sprîncenete stuloase :

— Jlpoi bre Niculăiș, nu te supăra ma
tale, dar aiasta nu-i treabă ! Or vrei să 
rămlnem de rușine țață de tăți hurmore- 
nii ?

Băiatvl se >ullă mirat la .noi. Noi. la te
renurile lrumos mcrcate cu var, la steagu
rile care fluturau in adierea unui vinticel 
ce bătea in dimineața aceea din spre Ob- 
cine, la pilniile argintii al difuzoarelor, la 
impunătoarea lozincă : .Bine ați venit la 
întrecerile etapei a doua a Spaxtachiadei 
republicane 1". Și la multe alte lucruri pre
gătite cu dragoste și pricepere de harnicul 
colectiv al comisiei raionale a Spartachîa- 
dei din Gura .Humorului.

Ca și NicuMlș. nu vedeam cu ce-ar pu
tea uămine de rușine tată de oaspeții pe 

care-i așteptau să sosească din moment

vii noștri, începînd din luna martie, 
la întrecerile primei Spartachiade re
publicane, competiție în care au obți
nut aproape 30 de locuri fruntașe. 
Printre cei mai buni: Nicolae Baciu, 
Mihai Verdeș, Constantin Aniță, Va- 
leriu Codreanu, Nicolae Clem, Paul 
Drelciuc și Nicolae Seredenciuc.

Cu prilejul Spartachiadei republica
ne, elevii noștri — îndrumați de co
mitetul U.TjM. _și consiliul asociației 
sportive — au amenajat, prin muncă 
patriotică, terenuri de volei și fot
bal, handbal și baschet. Iar pentru 
practicarea în condițiuni corespunză
toare a activității sportive, elevii au la 
dispoziție un sortiment variat de echi
pament și materiale sportive, din an 
în an tot mai bogat.

La toate cele de mai sus aș mai 
adăuga un fapt pe care s-ar fi cuve
nit să-l consemnez încă de la început: 

prima un sportiv. Prima impresie 
a fost aceea de farmacie, de labo
rator. La mașini raomplicate, ultra 
moderne, oamenii lucrau în halate 
albe, imaculate. Printre ei, munci
torii Ion Bălan din edhipa de fot
bal a fabricii, Lucreția Pauciuo 
(schioară) și alți tineri sportivi,' 
Laptele adus în cisterne de pe Va
lea Dornei își urma liniștit drumtfl 
spre diferite secții de fabricație. 
Roți uriașe de șvaițer de cite 60— 
SO .kg fiecare sau -cutii mici „Gar- 
pați“ defilau continuu iprin fața 
noastră ca într-un marș al belșu
gului. La cunoscuta lor calitate,: 
concurau două elemente: pricepe
rea tinărului colectiv de aici și re
numitul lapte de Dorna. O scurtă 
paranteză : țări cu tradiție în pre
pararea șvaițerului (Elveția, Olan
da, Belgia) solicită tot mai mult 
„roțile" -de Doina.

în moment. Se aduseseră și mesele de> 
scris pentru arbitri, trustul local de răco
ritoare era și el prezent sub un umbrar* 
mă rog, se făcuse totul pentru reușita a- 
cestei finale pe raion. Pe semne insă că 
mai trebuia ceva, de vreme ce hâtrului 
îngrijitor al acestui frumos stadion își 
chema din nou flăcăul pentru a-1 frîmăte 
încoace și încolo. Bunăoară :

— Măi fișior, ia dă matale fuguța la fa
nionul șela de arbitr’ și piinde-i cumva 
pînza cu-n -cuișor, -două, ca să nu se -mai 
lese In joș. ca șiorapii la babă 1...

Primii au venit sportivii colectiviști 
din Todirești. Apoi cei din Păltinoa- 
sa. Crprian Porumbescu, Ilieș, Gael** 
ca. Frasin... Săreau sprinteni din 

mașinile care parcau în fața stadionului 
și se îndreptau grăbiți spre vestiarele de 
sub tribuna. Aici, schimbau bondițele căp
tușite cu jder și catrințele meșteșugit în
florite. au tricouri și maieuri aduse de a- 
casă.

Duminica se anunța frumoasă. Toridă mal 
către ora prînzului, cînd soarele avea să 
biruie răcoarea dimineții, silind-o să se 
retragă spre Măgurele, de unde a venit. 
Pînă atunci însă, mai 'era vreme. Cam pa*?’ 
tru ceasuri, timp în care aveam să asis-, 
tăm ta întreceri dintre cele mai disputate.

Primii au luat startul attețiî. Un pocnet 
de pistol și „seria” țișnește o dată ou a- 
cele cronomefrelor. Trec eîteva minute șl 
la capătul celălalt al stadionului încep 
întrecerile voleibaliștilor. Apoi, cele -al® 
Cicliștilor, luptătorilor, fotbaliștilor, tenis-' 
manilor, halterofililor...

Festivitate de premiere : locul I și cam
pioană raională a Spaitaahiadei rșpubli-i 
cane ila 100 m fete... Ludmila Leancă —i 
Gura Humorului 1 Puștanca se apropie e* 
moțională de masa juriului. Are 14 ani, 
este eleva profesoarei Olga Catargiu 
abia își stăpânește lacrimile succesului. • •

— Din cauza soarelui — se scuză ea. 
Știți, e miez de vară și...

Flăcăii se țin mai tan cînd primesc dU 
plomele de câștigători. Dau mina bărbă- 
tește cu președintele comisiei raionale a 

‘Spartachiadei republicane din Gura Humo
rului și își iau angajamentul că se vor 
pregăti cu și mai multă ambiție pentru fi
nala regională de ta Suceava.

ȘTIAȚI CĂ...
... în regiunea Suceava există 10 

centre de inițiere pentru copii ? In 
cadrul lor. cei mai tineri sportivi 
deprind tainele atletismului (la Su-1 
ceava. Botoșani și Cîmpulung>, ale; 
gimnasticii (Fălticeni. Suceava. Ră- 
dăuitt), baschetului (Dorohoi) și scbăJUb-i 
lui (Vatra Dornei. lacobeni, Câmpu
lung).
... rugbiul este un sport nou 5n 

regiunea Suceava ? Deși înființată ’ 
doar în 1963. echipa Constructorul 
T.R.C.-Suceava ocupă o poziție frun
tașă în campionatul de calificare, 
avînd mari șanse de a promova în 
categoria A.

. .. cel mai vîrstnic activist sportiv 
din regiune este Ion Chiorăscu din 
comuna Cordăreni, raionul Dorohoi ? 
La cei 54 de ani (!) moș Chiorăscu 
(cum îi spun localnicii) este preșe
dintele comisiei de revizie a aso
ciației Avîntul și, în același timp, 
face parte și din consiliul raional 
UCFS.

.. . prima campioană republicană 
de șah prin corespondență este Te
reza Urzică, profesoară la Vatra Dor
nei ?
... în întreaga regiune activează 1 

216 instructori de turism ?
... cei mai buni trîntași din re

giune se află în comuna Vîrful Cîm- 
pului din raionul - Dorohoi

prezența tuturor elevilor la progiMBi 
mele gimnasticii de înviorare.

Așadar, în școala noastră sportul 
face „casă bună* cu învățătura, ceea 
ce contribuie la dezvoltarea armoud-.4 
oasă a elevilor noștri. Este și temeiul 
pentru oare întregul activ didactic a- 
jută la armonizarea ncestor două ac
tivități.

Ing. VlRGfL VASILE 
directorul Școlii profesionalei 
de mecanici agricoli din Făl

ticeni

Pagini realizate de VASILE TO
FAN, ADRIAN VASilLIU, TIBERIU 
STAMA și CONSTANTIN ALEXA
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Citiți nr. 14

Echipa regiunii Ploiești a cucerit „Cupa F.R.F
antrenoriloraPLOIEȘTI—BANAT 1—0 (1—0)

(prin telefon de la trimisul

O
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§(VOINJA IC. MUREȘ) CAMPIOANĂ
Brașov se încheie miercuriREPUBLICANĂ PE 1964

€G. NICOLAESCU

la CimpinaIeri, IU
Magdeburg 0-3 IRl★

IIDAN V1NTILA — coresp.

Întîlnirea pentru locurile 3—4 a re
venit pe merit echipei regiunii Brașov. 
Elanu] brașovenilor nu a putut fi stă
vilit de formația buoureșteană. Ploaia 
oare a căzut în tot cursul partidei nu 
a constituit un obstacol în buna des
fășurare a jocului. Unicul gol al par
tidei a fost marcat de Hiriș (min. 15).

BRAȘOV—ORAȘUL BUCUREȘTI
1—0 (1—0)

Cei mai buni 60 de juniori împreună 
cu 24 de la centrul „23 August" din 
București își vor continua pînă la 8 
august pregătirile în tabăra organi
zată de F. R. Fotbal în orașul nostru.

MEDIAȘ, 24 (prin telefon). — 
Jocurile finale ale „Cupei F.R.F." ani 
oferit partide de un bun nivel tehnic, 
în special finala competiției oare a 
prilejuit un joc spectaculos, dinamic, 
în care învinșii nu au fost ou nimic 
mai prejos decît cîștigătorii cupei. 
La sfîrșitul competiției, tov. Gh. Po
pescu, președintele F. R. Fotbal a în- 
raînat învingătorilor trofeul pus în 
joc și a ■urat partioipanților succese în 
activitatea lor viitoare.

Poiana —Aufbau

sPD PI E E

O adevărată finală de cupă, ou faze 
de mare spectacol, în oare vioara în- 
tîi a fost... formația bănățeană. Nu 
pot fi însă minimalizate meritele în
vingătorilor. Ploieștenii au muncit mult 
pentru a menține avantajul de un gol 
adus de Ionescu (min. 18). Cu toată 
dominarea accentuată a bănățenilor 
scorul nu a putut fi modificat deși 
bănățenii Pantea și Gligor au trimis 
de trei ori balonul în bară !

Arbitrul P. Sotir (Mediaș) a condus 
excelent formațiile :

PLOIEȘTI : Șerban — Barbu, Sîrbu, 
iîoc, Buciumeanu — Ionescu, Constan- 
tinesou — Albulescu (Dorobanții), Dra- 
gomir, Dodu, Suoiu.

BANAT: Ardeleanu — Curuțiu,
Hodrea, Bici, Rotaru — Morovan^ Gri- 
zea — Perva (Domide), Pantea, Gli
gor, Panici.

BRAȘOV, 24 (. / : • • _ /
nostru). — 108 antrenori ai echipelor de 
categorie A, B, C și de juniori se află de 
miercuri în localitate pentru a participa, 
la un curs cu caracter de perfecționare. 
Printre lectori se remarcă renumiții specia
liști A. Batteux (Franța) și R. Vytlacil (Ce
hoslovacia).

Cursul a fost deschis de tov. Gh. Popescu,ț 
președintele F.R.F.

In continuare prof. N. Petrescu a schi
țat linia orientativă a cursului. Apoi, prof. 
Angelo Nicuiescu a prezentat referatul 
Colegiului central de antrenori care a ana
lizat comportarea echipelor de categorie 
A, B, C.

A doua zi au început cursurile propriu-1 
zise. Prof. N. Petrescu a vorbit despre : 
„Aspecte actuale în fotbalul mondial".

După-amiază a luat loc la catedră Albert 
Batteux. Titlul referatului : „Caracteristicile 
tehnicii moderne". Vineri după-amiază A. 
Batteux a făcut o demonstrație practică pe 
stadionul Tractorul. i

R. Vytlacil va conferenția duminică des
pre : „Pregătirea psihologică a reprezen
tativei cehoslovace la campionatul mondial 
din Chile" și luni despre : „Tactică".

Cursul de la
29 iulie.

CIMPINA 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). Finala campionatului 
republican individual feminin a luat 
sfîrșit joi cu victoria tinerei jucătoare 
(19 ani) Ecaterina Damo II din Tg. 
Mureș. De remarcat că locul doi a 
revenit, de asemenea, unei tinere spor
tive, Florica Negoiță (Ploiești), care 
are 22 de ani. De altfel, între aceste 
două jucătoare s-a dat lupta pentru 
primul loc. întrecerea lor a fost pa
sionantă și a fost decisă în ultima 
manșă, în favoarea mureșencei, care 
a încheiat concursul. Rezultatele finale 
exprimă lupta strînsă dintre concu
rente.

In primul tur s-au întrecut 25 de 
jucătoare, dintre care — în ordinea 
rezultatelor obținute — 13 s-au cali
ficat in turul 11.

lată clasamentul final:
1. Ecaterina Damo II (Voința Tg. 

Mureș) 411 p.d. in medie (421+401) 
— campioană republicană.

2. Florica Negoită (Petrolul Plo
iești) 410 p.d. în medie (411 + 409) ; 
3. Crista Szocs (Rapid București) 
402 p.d. (399+405) ; 4. Cornelia Mol- 
doveanu (Rapid București) 400 p.d. 
(395+405) ; 5. Ileana Antal (U.T.A.) 
400 p.d. (395 +405) ; 6. Ana Felseghi 
(Voința Sibiu) 398,5 p.d. (408+389) ; 
7. Elena Lupescu (Rapid București) 
396 p.d. (392+400) ; 8. Margareta 
Szemani (Voința Tg. Mureș) 395 (414-+ 
376) ; 9. Elena Predeanu (Laminorul 
București) 395 p.d. (390+ 400) ; 10. 
Elisabeta Tapasta (U.T.A.) 394 p.d. 
1378+410); 11. Ținea Balaban (Ra-

' București) 382,5 p.d. (381+384). 
Iuliana Konsag (Voința Tg. Mu- 
372 p.d. (391+353); 13. Suzana 
(Minerul Petroșeni) 361 p.d.

La Cîmpina s-a disputat ieri meciul 
internațional de fotbal dintre formația 
locală Poiana, din categoria B și Auf- 
bau Magdeburg, cîștigătoarea „Cupei 
R. D. Germane". Victoria a revenit e- 
chipei oaspe cu 3—0.

Se cunosc șapte din cele opt echipe promovate 
in categoria C

pid
12. 
reș) 
Loi 
(384+338).

Azi dimineață a început primul tur 
ai finalei campionatului republican 
individual masculijj, la care au luat 
startul 29 de concurenți. Turul va con
tinua sîmbătă, iar al Il-lea (la care 
se vor califica 50% din totalul parti- 
cîpanților, în ordinea 
Ținute în primul tur) 
duminică.

rezultatelor ob- 
va lua sfîrșit

Barajul pentru calificarea în catego
ria C a continuat joi dar el nu se va 
încheia decît duminică, la București, 
unde formațiile Rulmentul Brașov și 
Rapid reg. Ploiești vor susține cel de-al 
treilea meci (stadionul Dinamo, de la 
ora 9,30), desemnînd astfel cea de-a 
opta echipă care va activa începînd 
cu sezonul viitor în categoria C. Cele
lalte șapte formații sînt următoarele: 
Victoria Piatra Neamț, A.S. Aiud, Fo
restiera Sighet, Șiretul Rădăuți, Mine
rul Anina, Marina Mangalia, și Mine
rul Cîmpulung-Muscel.

Iată cîteva amănunte asupra jocuri
lor disputate joi :

Marina Mangalia — Chimia Tr. Mă
gurele 2—1 (I—0). Peste 3 000 de 
spectatori se aflau în tribunele stadio
nului Dinamo din Capitală cînd arbi
trul Mihai Vasiliu-Ploiești a fluierat în
ceperea jocului. în min. 41 Kall (Ma
rina) deschide scorul dar după 9 mi
nute rezultatul devine egal: 1—1
prin punctul înscris de Gelu. Go
lul victoriei a fost realizat în min. 74 
de același Kall. Pînă la sfîrșitul meciu
lui asistăm la o serie de atacuri ale 
Chimiei rămase fără rezultat (Anton. 
Peagu).

Discuri „ELECTRECORD" cu noi înregistrări de muzică populară 
romînească, arii din operă și operetă, muzică simfonică de compozi
tori romîni și străini, muzică ușoară și de dans, instrumentală și vo
cală, schițe, piese de teatru de autori romîni, basme populare ele. 
se pot procura cu noile prețuri de vinzare care au fost reduse astfel :
— discurile „MICROSION" de 30 cm., preț nou 36 lei, preț vechi 46 lei;
— discurile „MICROSION" de 25 cm., preț nou 28 lei, preț vechi 36 lei;
— discurile „MICROSION" de 19 cm., preț nou 14 lei, preț vechi 19 lei;
— discurile standard de 25 cm., preț nou 7 lei, preț vechi 8 lei.

Minerul Ctmpulung Muscel — Me
talul 7 Noiembrie Craiova 2—1 (0—0). 
întîlnirea a fost presărată cu neregu
la rități datorită nervozității ambelor e- 
echipe. Cei care atacă la început sînt 
craiovenii (ei trimit de două ori min
gea în bară) dar, mai atletici și mai 
rapizi, jucătorii de la Minerul pun stă- 
pînire pe joc. Ei nu pot, totuși, să , 
deschidă scorul decît în min. 62 prin 
Broscățeanu. Duminică (Minerul) ma-CX 
jorează scorul la 2 — 0. Rămași în 10 
oameni prin eliminarea lui Bleoancă, 
craiovenii atacă dar nu reușesc decît)* 
să reducă diferența printr-un gol mar- C ♦ 
cat de Brătescu (Mihai Cojocaru — J* 
corespondent). S J _ -------- • - —

,-z*— muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajustor, electri- 
Constructorul lași —Șiretul Rădăuții + cian, încadrați în cateaoria 5, 6, 7 de salarizare;

0 — 1 (0 — 0). Ieșenii poate că ar fi J ț _ absolvenți ai'școlii profesionale 
reușit să cîștige acest joc dacă ar fi' ............... ......
urmărit mai mult mingea decît... pi
cioarele adversarilor. De altfel, au și 
avut un j 
a fost marcat de Chirilă I (min. 80). 
Meciul a avut loc la Bacău (llie Iancu 
— coresp. reg.).

Alte rezultate: Minerul Anina—i 
nerul Aninoasa 1—0 (meciul s-a dis
putat la Tr. Severin). Rapid reg. 
iești — Rulmentul Brașov 0—1.

ANUNȚ
UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA", șos. Olteniței nr. 181, organi
zează începînd cu data de 1 august 1964, un curs de specializare cu 
scoaterea din producție, durata 6 luni, în meseria de : MECANIC 

APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂRI.
CONDIȚII DE ADMITERE :

* — domiciliul stabil în București 
t — Pe durata școlarizării se va plăti 

îaversarnor. ve aitiei, au șt i J 
jucător eliminat. Unicul gol >4 Se mai angajeaza:

. . .. ............... . t ♦ — mecanic,
I — lăcătuș, 

.4 — electricieni, 
u- (♦ — mecanici aparate de măsură, 
p' j*— instalator de gaze posedînd carnet

electricieni,

cîștigul mediu.

categoria „C“.
la serviciul Personal la telefon

44
44

44
4*

**
*4

4+
w

 »

Informații suplimentare se obțin de
23.65.41.
Rețineți : UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA" autobuz 44 direct 
de la Piața Unirii.

IOANIȚESCU

TURIȘTI

COMPLEX TURISTIC

variante a

— cu

10

participarea în colec- 
combinate (colective),

indicată 
buletine

18
81

5 14 41

1964
variante a

8.
9.

io.
n.
12.
Prin surprizele pe care le aduc, con

cursurile Pronosport din sezonul de 
Vară se soldează ou premii mari, așa

1X2X1X21 PRONOEXPRES
T.A.P.L. BUCUREȘTI deschide în curînd un

42259 lei report la Pronosportul de mîine
Concursul Pronosport de mîine pre

zintă mult interes pentru participant!, 
deoarece are un report de 42.259 lei 
la cat. I și fiindcă toți cei care joacă 
la acest concurs vor beneficia de re
zultat exact Ia meciul I Știința Cluj—• 
Chemie Leipzig. După cum s-a anunțat, 
această partidă nu va avea loc mîine.

Dăm mai jos programul concursului 
Pronosport de mîine, reamintind tot
odată că meciul II este cel publicat 
în Programul Loto-Pronosport și Spor
tul popular.

1. Știința Cj.—Chemie Leipzig
2. Dinamo Pitești—Aufbau Magdeburg
2. Tatabanya—Honved
4. Dorog—M.T.K.
5. Ferencvaros—Csepel
6. Komlo—Pecs
7. Gycr—Debrecen 

Lang—Szallitok 
Egyetertes—Borsodi B.

Budafok—^Dunaujvaros 
Kaposvari H.--Pecsi B.T.C. 
Traktorgyar—K. Lombik

că este
tiv, pe 
zecimale sau scheme reduse.

Programul concursului Pronosport 
nr. 31 din 2 august este următorul :

1. ASMD S. Mare—Spartak Subotița RSFI
2. M.T.K.—Ferencvaros
3. Diosgyor—Dorog
4. Pecs—Szeged
5. Debrecen—Komlo
6. Oroszlany—SalgotaTjan
7. Gyori M.A.V.—Szallitok
8. Szekesiăhervar—Ozd
9. Szombathely—B.V.S.C.

10. Dunaujvaros—Borsod
11. Esztergom—Pecsi Banyasz
12. Papa—Veszprem

LOTO-CENTRAL
La tragerea specială Loto-Central din 

24 iulie 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
81 18 73 59 24 52 15 3 55 1

Premii suplimentare: 63 46 50 
Premii suplimentare în obiecte si bani: 

Extragerea I 4
Extragerea a H-a- 48 61 

Extragerea a IlI-a 54

89 12

Extragerea a IV-a 54 11 18 21
Extragerea a V-a 9 49 50 16
Extragerea a Vl-a 2 16 5 46 26
Extragerea a Vil-a 82 27 59 46 83
Extrag, a VIII-a 38 78 42 64 18
Extragerea a IX-a 81 83 20 16 72
Extragerea a X-a 49 5 50 90 76

de 2 numere: 
premii: 1.536.751 lei 
următoare va avea loc

Extragerea
Fond de
Tragerea 

neri 31 iulie a.c. la Suceava.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
nr. 29 din 19 iulie

Categoria a U-a — 4,6 
11.024 lei.

Categoria a IlI-a — 56 
1.358 lei.

Report la categoria I ; 42.259 Iei
Autoturismul de la concursul special 

Pronosport din 5 iulie a. c. a fost 
cîștigat de Linția Ion — Caransebeș, 
regiunea Banat.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

la SNAGOV-SAT
t

Intr-un cadru natural foarte plăcut vă stau la dispoziție:
— hotel situat pe malul lacului
•— restaurant unde puteți servi o gamă variată de mîncăruri, prepa

rate de bufet și minuturi, precum și tot felul de băuturi;
— loc pentru parcare auto-moto ;
— loc pentru amplasarea corturilor dvs.
— cabine și vestiare pentru plaje;
— bazine de înot pentru copii și începători;
— terenuri de volei și baschet.
La acest complex turistic se poate ajunge cu următoarele mijloace s 

trenul de la gară la hotel 800 m.
— cu șalupa de la Snagov Parc

mijloace proprii auto-moto.



30 de aruncări într-un minut
Aruncări multe (peste 

30), într-un timp scurt 
(circa 60 de secunde), 
de la orice distanță, din 
orice poziție, fără depla
sări pentru adunarea 
mingilor....

Cum se realizează acest 
interesant mijloc de an
trenament individual 
pentru îmbunătățirea pre
ciziei aruncărilor la coș? 
Printr-o aparatură insta
lată sub panoul de bas
chet, care „strînge" min
gile și le restituie ime
diat executantului.

Realizatorul acestei in
teresante inovații — prof. 
Gh. Lăzărescu, antrenor 
al echipei feminine Voin
ța București — este con
vins că, datorită multiple
lor avantaje create de a- 
parat, jucătoarele sale 
vor nimeri coșul „cu ochii 
închiși". Desigur,' preocu
parea prof. Lăzărescu 
pentru găsirea de noi mij
loace de antrenament este 
lăudabilă și noi sperăm— 
ca și el de altfel — ca 
în toamnă, cînd va începe 
noul campionat, să vedem 
roadele,

Fotografia realizată de 
fotoreporterul nostru Tu
dor Chioreanu rie-o înfă
țișează pe Anca Deme- 
trescu executînd o arun
care la coș din lateral. 
O minge pleacă spre aoș 
și alte patru iși așteaptă 
rlndul...

Epigramă
Duminică, Pavlovici 

a primit .Cupa gol
gheterilor’ Și... mus
trări pentru compor
tarea sa nesportiva.

Pavlovicl, cum s-a mal spus, 
A „marcat" un gol în plus, 
Insă golul — de ce oare? — 
l-a avut în... comportare ?

I COZ.MIN

NICOLAE STELIAN, BUCU
REȘTI. — 1) Ultima oară
"rină orașul Craiova a avut 
echipa de fotbal în catego
ria A a fost în ediția 1946— 
1947. Echipa se numea F.C. 
Craiova. 2) Tabela de mar
caj de pe stadionul Gloria 
din Capitală, unde se joacă 
meciuri de fotbal de cate

goria B și meciuri de rugbi 
de categoria A, are dimen
siuni... liliputane, așa că, 
practic, nu folosește dec ii 
celor aflați la cîțiva metri 
de ea". Curios 1 Tabela este 
atît de mică și cînd cîștigă 
echipa gazdă ? In cazul a- 
cesta, poate că se vor lua 
măsuri ca, o dată cu bile* 
tul de intrare, să se distri
buie spectatorilor binocluri 
și telesc-opuri, dacă amena
jarea unei tabele mai mari 
est.e o problemă nerezolva- 
bilă l

MIHAI TIMOFTE, TULCEA. 
— 1) Șahislul Alexandru
Giinsberger are 27 de ani. 
El n-a fost niciodaiă cam
pion al țării, dar de trei ori 
a ajuns să joace meciuri de 
baraj peniru titlu. 2) 38.

CONSTANTIN PREDA, CO
MUNA VIZ1REȘTI. — 1) Iată 
răspunsul exact : Dinamo și 
Steaua s-au întâlnit de trei 
ori în cadrul „Cupei". Re
zultatele : 3-2 pentru Steaua 
în 1952, 3-1 pentru Dinamo 
în 1959 și, din nou, victorie 
dinamovistă în 1964 : 5-3. — 
2) „Unui fotbalist aflat în 
luptă pentru titlul de gol- 
geter i se socotesc și go
lurile pe care el le-ar mar
ca în proprie poarta 
Bineînțeles că nu. Dacă ar 
ii așa, aș avea și eu șan
se să devin... golgheter 1

LA 70 DE ANI—CRAINIC SPORTIV
Jurnalistul cehoslovac 

Josef Laufer a intrat nu 
de mult în cel de-al 40- 
lea an de activitate ca... 
reporter sportiv. După 
propriile sale statistici, el 
a comentat în acești ani 
nu mai puțin de 500 me
ciuri de hochei (speciali
tatea sa), ceea ce repre
zintă aproximativ 1 000 de 
ore la microfon.

Laufer, care este acum 
în vîrstă de 70 ani, iji 
amintește că recordul In 
materie de reportaj l-a 
realizat în anul 1939 — 
la campionatele mondiale 
de hochei pe gheață din 
Elveția — cînd a vorbit 
la microfon... trei ceasuri. 
Performanța a fost reali
zată datorită faptului că

GRIGORE POPESCU, PLO
IEȘTI. — Ne întrebați dacă 
printre probele atletice în 
care se ține seama de tă
ria vîntului pentru omologa
rea respectivelor perfor
manțe, se află și aruncarea 
suliței ? Nu. Nici una din 
probele de aruncări nu intră 
în această categorie. Mira
rea dv. este justificată, dar... 
așa e regulamentul. Cel pu
țin pînă în prezent 1 Un a- 
mănunt : recordul mondial 
al lui Danielsen a fost sta
bilit pe un vînt puternic. Și 
totuși a f-ost omologat 1

PETRUS CIHODARU, IAȘI. 
Aveți cuvîntul în legătură 
c-u nepublicarea unor ver
suri ale d.’. și cu răspunsul 
pe care vi l-am dat în ex
ces t sens i

Nu sânt, zău, descurajat 
De răspunsul ce mi-ați dat... 
N-am să lac din el ♦»

„dramă". 
Ci, cel mult, o... epigramă 1

Așteptăm și altele, fără să 
fie nevoie pentru aceasta 
de un nou răspuns de-al 
nostru 1

GHEORGHE DINCULESCU, 
COMUNA DIRSTE. — Am re
ținut cîteva dintre .defini
țiile' trimise de dv. :

ECHIPAMENTUL : Element

ajutător. Pe unii ii ajută să 
prindă adversarii 1

ARBITRU : Cavaleri... dar 
Olu întotdeauna.

TRIBUNELE : Bănci care 
după meciuri devin... auto
străzi.

ION POSTAȘU 
desene de N. CLAUDIU 

partida dintre Cehoslova
cia și Elveția a fost pre
lungită — din cauza sco
rului egal — de 3 ori.

C. V. R.

0 federație9

pentru... un sportiv
Se întîmplă extrem de 

rar ca in folosul unui 
singur sportiv să fie crea
tă o... federație. Și to
tuși, aceasta s-a petrecut 
luna trecută in Principatul 
Monaco, unde locuiește 
halterofilul Battaglia. Pînă 
acum, el depindea de fe
derația de haltere din 
Franța, întruert în Mona
co nu exista un asemenea 
organism. Dar Battagiia 
și-a anunțat intenția de a 
participa la Jocurile Olim
pice de la Tokio, sub culo
rile Monaco-ului. în sco
pul de a-i înlesni acest 
lucru, a fost înființată o 
federație cu un număr de 
zece oficiali.

Hotărit lucru că, zece 
oficiali și un singur spor
tiv activ, reprezintă o pro
porție unică în analeie 
sporturilor 1

Minunea secolului XIX
într-un vraf de fotogra

fii vechi, îngălbenite de 
vreme, printre tăieturi 
din ziare și reviste roma
nești și străine apărute 
cu aproape 70 de ani în 
urmă, am găsit figura 
unei remarcabile repre
zentante a gimnasticii ro- 
mînești : EUGENIA PE
TRESCU.

Cine n-a auzit pe a- 
tunci de extraordinara 
sportivă ? Revista „So a- 
rele“ în numărul său din 
25 mai 1397 scria urmă
toarele într-un articol re
dacțional: „Or-cine a asis
tat la reprezentațiile date 
de dosnisișoara Eugenia Pe
trescu a rămas uimit de 
fenomenalele mișcări gim
nastice pe care artista le-a 
făcut pe mîini cu o abi
litate de neînchipuit'4.

Supranumită „minunea 
secolului**, Eugenia Pe
trescu era în tr-adevăr o 
mare virtuoasă a acroba
ticii, a salturilor spectacu
loase la cal și la bîmă, 
o încîntătoare dansatoare 
în exercițiile la sol pe 
care le executa cu ușu
rință uluitoare, măiestrie 
și grație.

Eugenia Petrescu s-a 
născut în anul 1875 la 
București, fiind fiica lui 
S. Petrescu, el însuși 
sportiv, profesor de gim
nastică la liceul „Matei 
llasarab**. Tatăl artistei

Ciclistul cu nr. 52!
„Micul vrăjitor** — așa 

cum i se mai spune te
levizorului — a oferit iu
bitorilor sportului ou pe
dale, în fiecare seară, 
imagini filmate din 
„Cursa Scînteii**. Joi am 
admirat cu toții un ade
vărat „bis** al reportaju
lui, retrăind timp de 20 
de minute peripețiile a- 
cestei mari întreceri. Con
stantin Berteanu, talenta
tul operator de imagine 
al televiziunii, și-a adu
nat într-un „scurt metraj** 
toate secvențele, le-a a- 
ranjaț cu multă fantezie 
și le-a însoțit cu un co
mentariu pe eît de spiri
tual pe atît de documen
tat.

Dar, ceea ce nu au 
avut de unde să afle te
lespectatorul sînt efortu
rile pe care le-a făcut a- 
cest entuziast tînăr pen
tru a le oferi lucruri in
teresante. L-am întâlnit 
culcat pe șosea (pentru 
a filma „lucrul** picioare
lor), cocoțat pe stînci 
pentru a strînge pe pe
liculă întreaga măreție a 
peisajului, patrulînd cu 
motocicleta de la un plu
ton la altul, ureîndu-se 
în copaci sau coborînd în 
albia rîurilor pentru a 
prinde un cadru nou, in
teresant. Seara, la hotel 
Constantin Berteanu era 
la fel de obosit ca și ci
cliștii... Dar toată obo
seala s-a spulberat cînd 
la vizionare specialiștii 
ciclismului l-au felicitat 
călduros pentru reușită. Și 
unul dtntre ei i-a spus cu 
emoție în glas : „în cursă 
au fost 51 de rutieri. 
Dumneata poți fi socotit 
cel de al 52-lea“.

fusese un elev ilustru al 
maestrului Gh. Moceanu, 
un adevărat părinte al 
gimnasticii în para noas
tră (Moceanu este, de alt
fel, autorul primei lu
crări de gimnastică apă
rută în limba romînli).

Micuța Eugenia mani
festa încă de la o vîrstă 
fragedă un talent de gim
nastă cu totul ieșit din 
comun, la lecții sub în
drumarea directă a tatu 
lui său și a lui Gh. Mo
ceanu, făcînd progrese 
excepționale de la o zi 
la alta. Micuța blondină, 
cu ochi albaștri, luminoși, 
cu o privire inteligentă, 
culege primii lauri la 
vîrsta de 10 ani. Talentul 
ei ca și al altor sportivi 
n-a fost băgat în seamă 
pe atunci. Nu exista o 
activitate organizată, așa 
că Eugenia Petrescu și-a 
canalizat aptitudinile spre 
scenă, spre arena circu
lui

In 1887 ea se face ou* 
noscută în țară prin re 
prezen-lațiile date în gru ■ 
dini le „Rașca**, „Pirami
dele americane*6 și „Con
cordia^ cu spectacolul 
„Gimnastica și teatrul* 
prezentate de trupa Pe 
trescu.

Iată ce scrie ziarul 
„RomînuT* din 13 no
iembrie 1887 : „Or-cine a 
asistat la aceste reprezen-

• La 84 de ani, M. 
Duwee, decanul călăreți
lor belgieni, dă lecții de 
sărituri peste obstacole 
nepoatei sale în etate de... 
4 ani.

• Gea mai tînără cîș- 
tigătoare din istoria 
„ Wimbledon til ui*4 este a- 
mericanca Charlotte Dodd, 
în 1886, cînd a cucerit 
proba de simplu femei, 
ea n-avea decît 15 ani! 
La bărbați recordul este

tațiuni nu a putut să au 
fie mișcat pînă în suflet 
și să nu admire cu mîndrie 
progresul imens ce au fă
cut elevii maiștrilor a- 
tleți Moceanu și Velescu 
în arta gimnasticei și a 
«lanțului național», care 
au ajuns la culmea supe
riorității. Pe cînd mai 
’nainte noi admiram pe 
străini, astă-di am ajuns 
a fi admirați de denșii, 
dându-ie probe pipăite 
de ce pote și cât pete 
Românul cînd vrea și 
când are ocasiunea și in
strucțiunea necesară44.

Faima Eugeniei Petres
cu trece hotarele țării. 
Teatrele și sălile de sport 
din străinătate se bat 
pentru a obține angaja
mentul artistei romîne. 
Ea întreprinde lungi tur
nee în străinătate pe un 
itinerar care a cuprins : 
Londra, Paris, Viena, Ber
lin, Roma, Petersburg, 
Bruxelles, Madrid, Bos
ton, Philadelphia, Balti
more. Pretutindeni ea a 
dus faima țării sale, a 
dezvăluit talentul poporu • 
lui romin, admirată, a- 
plaudată, sărbătorită. în 
Europa și America, Eu
genia Petrescu a fost dis 
tinsă pentru evoluțiile ei 
uimitoare, pentru înalta 
sa măiestrie, cu 16 me
dalii de aur, artistice și 
sportive. Presa vremii de

DE TOATE
deținut de Wilfried Baddo- 
ley, care av-ea 19 ani 
cînd a devenit campion la 
simplu. Trebuie de amin
tit, de asemenea, că aus
tralienii Lewis Hoad și 
Ken Rosewall aveau 18 
ani în 1953, cînd au cu
cerit titlul la dublu.

• La concursul de a- 
crobații aeriene de la 
Coventrî, unul dintre con- 
curenții care s-a remar
cat a fost aviatoarea

Un afiș tipărit la Baltimore
pe cele două mari conti
nente s-a întrecut în elo
gii la adresa sportivei ro- 
mince apreciind-o drept 
cea mai mare gimnastă, 
e chili br istă și coregrafă a 
timpului — „MINUNEA 
SECOLULUI XIX**.

Sfaturi pentru fotbaliștii 
care merg pe litoral
• Nu încercați să... 

driblați prescripțiile me
dicului. Veți fi „transfe
rat" la... punctul sanitar.

• Nu e recomandabil 
să mărturisiți frizerului 
la ce echipă jurați. Poa
te că își amintește că 
ați înscris un gol in me
ciul cu Farul. Și atunci...

• Dacă vreți să beți 
cite un pahar pentru fie
care gol marcat. încer
cați să renunțați la cîte 
unul pentru fiecare gol... 
ratat. Veți rămîne dator 
și pentru la anul 1

• Cînd două fete, ză- 
rindu-vă, încep să-și dea 
coate, nu vă bucurați 
prea mult. S-ar putea să 
vă confunde cu Aurelian 
Xndreescu.
• Nu vă exprimați pă

rerile despre fotbal în 
fața vacsou'lui de plajă. 
Veți auzi sigur :

—- Dacă stau de vor
bă cu ageamii...

I. CHIVU

La „Cupa Metalul» de 
f>e lacul Herăstrău s-au 
nregistrat multe ab

sențe.
Poanta-acestei epigrame 
Ați ghicit-o. negreșit : 
Unii deci, trăgeau la rame, 
Alții-n schimb,

trăgeau. .. la fit I
Terenul de sport din 

comuna Vințul de jos, 
regiunea Hunedoara, 
este plin de gropi.

Cum trec zilele de vară, 
Gropile o să dispară;
Că la toamnă

—■ vorba aia — 
O să le astupe... ploaia.

V. D. POPA

franceză Reine Lacoeur. 
Este interesant de arătat 
că această curajoasă spor
tivă este o... firimitură 
de om. Ea măsoară 1,48 
ni și cîntărește... 40 de 
kilograme !

. • Un set disputat înfra 
perechile Alike Sangster, 
Bobby Wilson — Ulf 
Schmid, Jan Erik Lund
quist s-s încheiat cu scorul 
de 22—20 și a durat 95 
minute I

t Faimoasa artistă, caro 
a purtat peste mări și 
țări faima artei roma
nești, a murit la Techiri 
ghiol în 1925, la vîrsta 
de numai 50 de ani.

V. GRÂDINARU 
V. CH1OSE



Pregătiri olimpice pe toate meridianele
VERIFICAREA GIMNAȘTILOR 

SOVIETICI

Palatul sporturilor din capitala Uni
unii Sovietice a găzduit zilele trecute 
Cea mai importantă confruntare internă 
a gimnaștilor fruntași din U.R.S.S.: 
întrecerile pentru „Cupa U.R.S.S." și 
campionatul unional pe aparate. Și-au 
dat întîlnire în acest concurs cei mai 
buni 40 de gimnaști și gimnaste din 
Uniunea Sovietică. întrecerile de cupă, 
care echivalează cu un campionat la 
individual compus, au fost cîștigate de 
Sofia Muratova (feminin), cu 77,966 p, 
în timp ce la masculin a terminat învin
gător Viktor Lisițki — 115,95 p, ur
mat de Viktor Leontiev — 115,85 p și 
Boris Șahlin 115,80 p. Iată și cîteva 
rezultate înregistrate în campionatul 
U.R.S.S. pe aparate: FEMININ sol 
ÎAstahova 19,750; Gromova 19,733; 
Manina 19,667; paralele Latînina 
i'19,649; Muratova 19,500; Astahova 
[19,500; bîrnâ Volcețkaia 19,499; 
MASCULIN sărituri Lisițki 19,50; Ker- 
demelidi 19,45 ; Sabirov 19,35 ; paralele 
Diomidov 19,50; Lisițki 19,45; Șahlin 
19,35; bară Șahlin 19,85; Stolbov 
19,75; Kuț 19,55; cal cu minere Ța- 
penko 19,75; Lisițki 19,45 ; Șahlin 
49,40; inele Leontiev 19,60; Kerdeme- 
lîdi 19,45; Lisițki 19,35. De remarcat că 
la exercițiile liber alese Tamara A- 
lexeeva (sărituri), Ludmila Gromova 
(sol) și Boris Șahlin (bară) au obținut 
nota 10.

ȘTIRI DIN JAPONIA

Din capitala „Jocurilor Olimpice", 
corespondenții de presă sosiți deja a- 
colo unde peste mai puțin de trei luni 
își vor da întîlnire cei mai buni spor
tivi amatori din lume, transmit că ba-

în „Cupa Galea“, R. P. Romînă 
a eliminat Grecia cu 4-1

(Urmare din pag. 1)

ge, nefăcînd nici ® dublă greșeală. 
■Savrielidis a fost extrem de mobil, 
a arătat un backhand bun și un ser
viciu II liftat.

în cel de-al doilea meci de simplu, 
Kalogeropoulos l-a întrecut pe Dron 
(care l-a înlocuit pe llie Năstase indis
ponibil) cu 3-6, 6-3, 6-4, după un joc 
foarte disputat și interesant. Cu mai 
multă energie, Dron ar fi putut ter
mina învingător. Fără a se lăsa im
presionat pentru că avea în față pe 
cel mai bun tenisman al Greciei, spor
tivul nostru a început foarte curajos. 
După primul serviciu puternic, Dron a 
venit prompt la fileu, încheind acțiu
nile cu voleuri și stopuri reușite. De 
pe linia de fund a terenului, Dron a 
atacat din ambele părți sau a ripos
tat ca mingi „tăiate", cu adresă. EI 
a pierdut Insă puncte din eauza unui 
plasament defectuos și a insuficientei 
concentrări. Kalogeropoulos a jucat 
destul de lent dar sigur pe procedeele 
tehnice. Oaspetele a anticipat deseori 
intențiile adversarului, a folosit ser
vicii eficace, mingi mascate, cu mult 
efect, a executat stopuri excelente. 
S-a văzut că are rodajul a numeroase 
competiții.

întrecerea de dublu Dron, Boaghe 
— Kalogeropoulos, Purpuras a cunos
cut succesul cuplului romîn care a 
cîștigat cu 4—6, 6—1, 6—2, 7—5. 
După un start oarecum timid, Dron și 
Boaghe au luat jocul pe cont propriu, 
au utilizat o gamă variată de lovituri 
(servicii, smeciuri puternice etc.) im- 
punindu-și superioritatea.

Ultima parte a întrecerii dintre re
prezentativele R. P. Romîne și Greciei 
desfășurată vineri, a prilejuit alte două 
frumoase victorii ale sportivilor ro- 
mîni. Cea mai prețioasă este aceea re
purtată de G. Popovici asupra cunoscu
tului jucător Kalogeropoulos In numai

VEȘTI DIN ȘAH
ÎNAINTEA disputării partidelor din 

ultima rundă, in turneul internațional 
de șah de Ia Kislovodsk conduce ma
rele maestru Stein cu 6.5 puncte, ur
mat de Averbach și Tal cu cite 5,5 
puncte și o partidă întreruptă fiecare. 
Victor Ciocîltea ocupă locul 9 eu 3,5 
puncte. In runda a 9-a Ciocîltea a pier
dut cu negrele la Tal, iar în runda a 
10-a a făcut remiză cu cehoslovacul 
Fichtl.

DUPĂ consumarea a zece runde. în 
furneul internațional de șah de la Bue
nos Aires conduce campionul mondial 
Tigran Petrosian cu 7,5 puncte, urmat 
'de Byrne (S.U.A.) 7 puncte și e par
tidă întreruptă. Keres (U.R.S.S.) 7 
puncte. în runda a 19-a Petrosian a 
remizat cu Najdorf și Keres l-a în
vins pe Wexler.

LARISA LATJN1NA

zele sportive capătă tot mai mult as
pectul sărbătoresa specific marilor în
treceri. Stadionul național din Tokio 
este gata pentru a găzdui competițiile 
sportive. Tot în luna iulie s-au încheiat 
și amenajările de la Komazawa unde, 
după cum se știe, vor concura luptă
torii și echipele de hochei pe iarbă. Se 
preconizează ca la 15 septembrie să 
pășească în satul olimpic primii locui
tori, sportivii Japonezi.

Zilele trecute a fost dată în funcți
une linia ferată suspendată care leagă 
aeroportul capitalei Japoniei de cen
trul orașului, pe care vor fi transportați 
sportivii de la coborîrea din avion pînă 

două seturi i 9—7, 6—2. Luptînd cu 
multă hotărîre de la prima și pînă la 
ultima minge, Popovici și-a dominat 
adversarul prin lovituri puternice, exe
cutate cu precizie. Și celălalt meci a 
revenit unui reprezentant al nostru, 
Dron, în fața lui Gavrielidis cu 6—4, 
6—3, la capătul unor schimburi de 
mingi în care succesul romînului nu a 
fost pus nici un moment în discuție. 
Astfel, R. P. Romină a învins Grecia 
cu scorul de 4—1. Această victorie tre
buie. să constituie pentru echipa noa
stră un stimulent și mai mare în finala 
„zonei" cu formația U.R.S.S., la rîndul 
ei învingătoare — în cealaltă semifi
nală — cu R. P. Bulgaria: 5—0: Iva
nov — Yașmakov 6—0, 6—4, Meire- 
veli — Velev 6—2, 6—1, Lamp, Ko
rotkov — Yașmakov, Patnpoulov 8—6, 
6—1, 3—6, 6—2, Korotkov — Yașma
kov 9—7. 6—2, Lamp — Pampoulov 
6—4, 7—5.

★
Programul ultimelor două zile de pe 

terenurile Progresul este următorul i 
sîmbătă. de la ora 15, R. P. Romină
— U.R.S.S.: Dron — Ivanov, Popovici
— Metreveli; în jurul orei 17: me
ciul de dublu; duminică de la ora 
16: R. P. Romină — U.R.S.S.: Dron— 
Metreveli și Popovici — Ivanov. Tot 
sîmbătă și duminică de la aceleași ore, 
se va disputa și partida pentru locurile 
4—5 dintre selecționatele R. P. Bul
garia și Monaco.

★

întrecerile pentru competiția de te
nis „Cupa Galea" au continuat în dife
rite orașe cu disputarea semifinalelor. 
In zona Luxemburg, R.P. Ungară con
duce cu 3 — • în fața Belgiei și Franța 
cu același scor în meciul cu Spania. 
La Plsen (R.S. Cehoslovacă), Suedia 
a eliminat reprezentativa R.P. Polone, 
iar formația R.S. Cehoslovace s-a cali
ficat în dauna Austriei. In grupa de 
la Wiesbaden, Italia conduce cu 2—1 
în meciul cu Iugoslavia, iar R.F. Ger
mană cu 3 — 0 în meciul cu Elveția.

De pe pistele de atletism
MECIUL internațional de atletism 

dintre echipele masculine ale Angliei și 
Finlandei, disputat la Helsinki, s-a în
cheiat cu scorul de 129 — 83 puncte în 
favoarea sportivilor englezi. In ziua 
a doua de întreceri, oaspeții au cîștigat 
8 din cele 10 probe înscrise în pro
gram. La 400 m garduri, John Cooper, 
a realizat timpul de 50,8, iar la 800 m, 
Chris Carter a fost eronometrat în tim
pul de 1 148,4. Finlandezii au obținui 
două victorii i Pentti Nikula — 4,90 m 
la prăjină și Jorma Kinnunen — 77,39 
m la aruncarea suliței.

Proba de săritură în înălțime a fost 
eîștigată de finlandezul Hellen eu 2,12 
m (record finlandez). Miller, clasat 

în satul olimpic. Drumul care se făcea 
pînă acum într-o oră și jumătate-două 
va fi parcurs cu acest tren special, care 
merge pe o singură șină, în numai 15 
minute.

• Comitetul olimpic din Peru a ho- 
tărît să trimită la Jocurile Olimpice 
de la Tokio o delegație de 20 de spor
tivi 1 12 baschetbaliști, 3 atleți, 3 îno
tători și 2 concurenți la tir. Aceștia 
și-au îndeplinit normele fixate de dife
ritele federații, dar dacă și alți spor
tivi vor obține rezultate bune, lotul va 
putea ti mărit.

• Echipa olimpică de polo pe apă 
a Japoniei, care se află în turneu în 
Europa, a susținut dcuă partide amica
le în R.P. Ungară. In primul meci, la 
Szolnok, echipa japoneză a făcut meci 
egal, 5 — 5, cu formația locală Dozsa. 
în jocul de la Budapesta, echipa olim
pică a R.P. Ungare a învins cu II—3 
(2-9; 1-1; 4-0; 4-2) echipa oaspete.

ULTIMELE HOTĂRÎRI PRIVIND CALENDARUL 
INTERNATIONAL AL F.I.B.A.9

• AMĂNUNTE DESPRE JOCURILE BALCANICE SI „CUPA BOSFORULUI"
• CU CINE VOM JUCA LA CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE 

LA BUDAPESTA • CUM SE FAC CALIFICĂRILE PENTRU „EUROPENELE"
MASCULINE DE LA MOSCOVA Șl TBILISI

Recent a avut loc la Bad Kreuznach 
(R.F.G.) sesiunea Conferinței perma
nente a delegațiilor Federațiilor de 
baschet din Europa și bazinul medite
ranean, care a luat o serie de impor
tate hotărîri privind calendarul inter
național din 1964 și 1965, precum și 
modul de desfășurare a unor viitoare 
competiții de mare amploare. în legă
tură cu hotărîrile luate, tov. O. DI- 
M1TR1U, secretar general al F. R. Bas
chet — care a reprezentat forul nostru 
de specialitate Ia aceste lucrări — 
ne-a declarat următoarele :

„Toate campionatele balcanice au 
fost incluse în calendarul F.I.B.A, Anul 
acesta s-a stabilit ca Balcaniada de ju
niori să se dispute la Atena (20—25 
august), cea de senioare la Sofia (25— 
27 august), iar cea de seniori Ia Bucu
rești (16—20 septembrie). Totodată, 
a fost inclusă în program și tradițio
nala competiție masculină „Cupa Bosfo
rului", la ediția din acest an urmînd 
să participe (între 23 și 25 decembrie) 
reprezentativele Iugoslaviei, Romîniei, 
Italiei, Bulgariei, Izraelului și Turciei, 
în ceea ce privește „Cupa campionilor 
europeni" s-a stabilit ca întrecerile — 
atît cea masculină, cît și cea feminină 
— să se desfășoare între 1 decembrie 
1964 și 19 aprilie 1965.

Cu același prilej au fost trase la sorți 
și cele două grupe ale campionatului 
european feminin, care va avea loc în
tre 6 și 13 septembrie la Budapesta. 
Echipa Romîniei face parte din prima 
grupă și va întîini, pe rînd, selecțio
natele Franței, Ungariei, U.R.S.S. și Iu
goslaviei. Din cealaltă grupă fac parte

pe locul doi, cu aceeași performanță, 
a egalat recordul Angliei.

PE ST ADIONU L Bislet din Oslo s-a 
disputat un concurs international de 
atletism cu participarea unor sportioi 
„olimpici" din 6 țări. Cea mai bună 
performanță a fost realizată de norve
gianul Pedersen, care a aruncat sulița 
la 85,21 m. lata alte rezultate mai im
portante: 3000 m Clarcke (Belgia) 
8:00,0/ triplu salt Berg (Norvegia) 
15,35 m i 400 m garduri Gulbranden 
(Norvegia) 52,4/ 1500 m ©lafsson
(Suedia) 3:47,4/ 110 m garduri Chris
tiansen (Norvegia) 15,6/ 800 m plat 
Lambrechts (Belgia) 1:50,9/ greutate 
Andersen (Norvegia) 17,29 m.

NOI VICTORII
ALE BASCHETBALIȘTILOR ROMÎNI

ÎN U.R.S.S.
RIGA 23 (Agerpres). — Continuîn- 

du-și turneul în U.R.S.S., echipa mas
culină de baschet a orașului Bucu
rești a jucat în localitatea Valmiera cu 
echipa S.K. Riga. La capătul unui joc 
spectaculos, baschetbaliștii romîni au 
terminat învingători cu scorul de 
75—62 ( 33—34).

Azi și mîine, la Los Angeles

Meciul de atletism S.U.A. —U.R.S.S
LOS ANGELES 24 (Agerpres). — 

Pe stadionul „Coliseum" din Los An
geles se va desfășura astăzi și mîine 
cea de-a VI-a ediție a întîlnirii de atle
tism dintre echipele masculine și femi
nine ale S.U.A. și U.R.S.S. Interesul 
pentru meci este foarte mare și orga
nizatorii speră că vor asista în cele 
două zile de concurs peste 150000 de

Activitatea internațională la handbal
• Joi urma să-și înceapă turneul în 

țara noastră selecționata masculină de 
handbal în 7 a orașului Sarajevo. In 
ultimul moment insă, echipa iugoslavă 
a comunicat forului nostru de specia
litate că nu mai poate juca la datele 
care i-au fost comunicate. Urmează să 
se stabilească alte termene pentru a- 
cest turneu.

• Echipa feminină de tineret a Un
gariei a cîștigat recent un turneu in
ternațional disputat în orașul G'jpr. Ea 
a ocupat primul lor cu 4 p (24—12), 
urmată—cu aceiași număr de puncte— 
de Gyori Vasas ETO (17—10) și Slov- 
naft Bratislava (14—19), și de Cerve- 
na Hvezda Bratislava cu 0 p. Rezulta
tele echipei Ungariei: 12—5 cu Slov-

echipele Cehoslovaciei, Bulgariei, Polo
niei, Italiei și R.D.G.

în cadrul lucrărilor au fost stabilite 
și datele de desfășurare ale celui de 
al 14-lea campionat european masculin: 
14—27 mai 1965, la Moscova și Tbilisi. 
Vor participa 16 echipe împărțite în 
două grupe. Pentru această întrecere 
sînt calificate primele 6 clasate la ul
timul campionat de la Wroclaw. Pen
tru celelalte 10 locuri se vor desfășura 
4 grupe de calificare. Una dintre a- 
cestea o constituie chiar Balcaniada 
de la București. De la acest turneu 
va obține dreptul de participare prima 
clasată (în afara Iugoslaviei și Bulga
riei, care sînt calificate). în cazul 
cînd la turneul balcanic vor lua parte 
6 reprezentative, atunci se va putea 
califica și cea de a doua echipă cla
sată în condițiile de mai sus. în sfîr- 
șit, au fost stabilite și datele primu
lui campionat european pentru juni
oare, la care și-au dat adeziunea 16 
țări : 5—10 septembrie 1965, la Sofia".

CARNET EXTERN

Chimie
O conferință UNESCO pentru dez

văluirea pericolelor dopajului și o lege 
belgiană condamnind cu amendă și 
închisoare pe cei care „stimulează" prin 
droguri calitățile fizice ale sportivului, 
iată două momente importante din 
mersul înainte al unei acțiuni ce ia 
tot mai mult aspectul luptei hotărîte.

Să se termine cu dopajul I Un slogan 
cu care acum par a fi de acord spor
tivi, antrenori, pedagogi, medici, oa
meni de știință, iubitori de sport. Do
pajul coboară moralicește pe sportiv, 
îi distruge sănătatea, scurtează viața 
pe stadion și in afara lui. Argumente 
sînt foarte convingătoare. Atunci ? De 
ce se mai vorbește de dopaj, cum de 
mai persistă practica aceasta urltă și 
periculoasă ? ...

Se pare că interesele materiale, pre- 
dominlnd In sportul occidental, fac ca 
fiolele cu otravă să circule încă în ca
binetele și vestiarele stadioanelor de 
acolo. Este, de altfel, concluzia confe
rinței de la Gând. Probabil vor mai 
trece ceva ani și vor mai fi date multe 
sentințe penale pînă ce siringile să vie

Vineri, selecționatele orașului Biter 
rești au întîlnit în orașul Palanga ( 
stațiune balneo-climaterică la Mare 
Baltică) reprezentativele Lituaniei. L 
feminin victoria a revenit baschetbalis 
telor noastre, cu scorul de 48—4 
(28—22), iar la masculin au cîștiga 
gazdele cu 74—66 (31—36).

spectatori. Capacitatea stadionului est 
de 96 000 de locuri. I n cele cinci me 
ciuri disputate pînă acum echip 
S. U. A. a cîștigat de fiecare dat 
la bărbați, în timp ce la feminir 
victoria a revenit sportivelor sovie 
tice. La scorul general (bărbați ț 
femei împreună) victoria a reveni 
în toate edițiile echipei U.R.S.S.

naft, 9—0 cu Cervena Hvezda și 3— 
cu Gyori Vasas.

• In calendarul internațional dii 
viitorul sezon al handbalului iugosla 
figurează; participarea reprezentative 
masculine la „Cupa Dunării" (26—3 
august la Budapesta); un turneu in 
ternational masculin și feminin la Bel 
grad la care vor lua parte echipei 
reprezentative ale U.R.S.S., R.S. Ce 
hoslovace și R. S. F. Iugoslavia 'î 
octombrie); meciuri cu R.D.G. (m) - 
în decembrie la Ljubljana, cu R. f 
Romînă (m), R.P. Polonă (f) și R.D.C 
(f) — tot în decembrie, la Belgrad 
participarea la „Cupa orașului Buce 
rești" cu prima reprezentativă feminin 
sau cu cea de tineret.

• Federația de specialitate di 
R.F.G. și-a alcătuit programul mecit 
rilor internaționale pe care reprezenta 
tiva masculină le va susține în viitori 
sezon. La 16 decembrie este prevăzut! 
la Dortmund, o partidă cu echipa R.I 
Romîne.

FOTBAL PE GLOB
In cadrul semifinalelor „Cupei Americ 

de Sud" la fotbal, Independiente a învin 
cu 2-0 la Buenos Aires formația brazilic 
nd Santos. învingători și în primul jo 
(3-2), fotbaliștii argentinieni s-au califice 
pentru finala competiției, urmînd să s 
întîlnească cu cîștigătoarea jocului Nacic 
nai (Uruguay)—Colo Colo (Chile). Uruguc 
yenii au cele mai mari șanse de a ac 
în finală, deoarece au cîștigat prin-' <6 
cu 4-1, iar returul îl susțin acasă la 1 
iulie.

Finala „Cupei Americii de Sud" se v 
disputa în două „manșe", la 5 și 12 ai 
gust. Noua deținătoare a acestui trofe 
urmează apoi să întîlnească în două jocu 
pe Internazionale . Milano, cîștigătoare 
„Cupei campionilor europeni". Cele dou 
partide sînt programate la 9 septembr: 
înti-un oraș al echipei învingătoare a „Ci 
pei Americii de Sud" și respec.tiv la 1 
septembrie la Milano.

★
® Intr-un joc amical de fotbal dispi 

tat la New York, Steaua Roșie Belgrad 
terminat la egalitate ; 1-1 cu Guimaraf
Lisabona.
• Rezultate din „Cupa Rappan’ : F.<

Malmoe—Panionios Atena 5-1 ; V.S. Kos 
ce—S.K. Wiener 3-2.

gl Echipa de fotbal „Farul" Constant 
care întreprinde un turneu în R.P. Bulg* 
ria, a întîlnit în orașul Tolbuhin formaț: 
locală Dobrugea. Victoria a revenit ga 
delor cu scorul de 3-0 (1-0).

și sport
numai în ajutorul sportivului și nicii 
dată să nu acționeze împotriva sanăti 
ții lui.

Pînă atunci, să notăm cu satisfaci 
că sînt destui oameni de știință cai 
nu mai trebuie convinși să nu culei 
gă din retorte droguri pentru dopa 
Dimpotrivă, ei înșiși se străduiesc i 
găsească medicamente ușurind sarcir. 
organismului in efort. Se anunță c 
lotul de sportioi englezi care se pregi 
tesc pentru l.O. vor fi tratați preveni, 
cu alfa-lecitină, un medicament no 
care ajută respirației. Alfa-lecitir, 
— secreție din mucoasa căilor respir, 
torii — pare să aibă o importanță de, 
sebită în stimularea schimburilor g, 
zoase din alveolele pulmonare.

Mai mult oxigen pentru plămlni, m 
mulți centimetri și secunde de record 
Este posibil. Și nu poate decit să i 
bucure cînd știința acționează în f 
voarea sportului, iar laboratoarele pr 
duc medicamente pentru sportioi și t 
contra lor.

— V. —
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