
Astăzi începe pe terenul Progresul F.B/ 
concursul international de tenis

piat de noț cel mai bun jucător»- 
romîn Gheorghe Vizinu.

..Jancso are foarte multă drep
tate. Turneul nostru internațional • 
©sțe îa fel de puternic ca cel dis 
putat săptămîm trecută la Buda
pesta. Publjcul bucureștean va 
avea în plus satisfacția s-o revadă 
pe Gazdicova (Mișkova) unadm- 
tre cele mai valoroase jucătoare din 
Cehoslovacia. In afara ei, de un 
mare succes se va bucura — după 
părerea mea — evoluțiat tai Janc
so care este un jucător*dejniari 
perspective internaționale., El ara 
un serviciu foarte puternic, un 
smash- necruțător, vjne perma
nent la fileu, iar întreaga sa tac
tică de joc este bazată pe tnuFfâ 
fantezie. La Budapesta jocul de 
cea mai mare valoare spectaculară 
l-a furnizat împotriva polonezului 
Licis care de asemenea va parti
cipa la acest concurs".

La jucătorii cehi și polonezi ca
re participă la lumeții nostru 
am remarcat schimburile de 
mingi făcute de Skonecki, Krajcik 
și Piatek.

Și acum ctteva cuvinte despre 
programul de astăzi și mîine :

Programul jocului da tenis ore 
se desfășoară începînd de astăzi 
dimineață (ora 9,30) pe terenurile 
Progresul F. B. este următorul: 
Lenart — E. Crimea; Licis — 
Schmidt; Kalona — M. Sorin; 
Krajeik — Grunwald; Radzio— 
Georgescu; Mihailov — Serester; 
Gheorghici — D Viziru

Biletele și abonamentele cu 
reducere (valabile pe toată 
rata competiției) se găsesc de 
vînzare Ia agenția centrală Pro
nosport din calea Victoriei nr 9, 
la chioșcul specia! din str. Ion 
Vidu nr. 11, și la casele stadio
nului Progresul F. B. din str- 
Dr. S*aicovici.

„Trebuie să vă spun de la început 
că revăd cu multă plăcere Bucu- 
reștiul" — ne-a mărturisit cunos. 
cutul jucător maghiar de tenis 
Jancso pe care l-am întîlnit ieri 
pe terenurile Progresul F.B.

„De București mă leagă amin
tirile primelor mele concursuri in
ternaționale. Eram atunci la înce
putul activității mele sportive.

Drept să vă spun nu cred că 
publicul bucureștean a rămas 
cu o amintire prea ., grozavă în 
'legătură cu jocul meu. Acum 
cînd am fost invitat să particip la 
acest concurs internațional la 
București am primit ca o deose
bită bucurie fiind acum preocupat 
să „prezint" publicului dumnea
voastră un alt Jancso, mai matur. 
mat bine pregătit tehnic și tac
tic"

Discntind mai departe cu recen
tul cîștigător al marelui concurs 
internațional de tenis de la Buda
pesta. care anul acesta a evoluat 
în turneele internaționale de la 
Moscova, Sofia, Berlin, Praga și 
Hamburg, i-am cerut părerea și 
asupra întî’nirilor mternaționale 
care încep astăzi.

„Sînt convins că acest concurs 
din capitala Romîniei va fi foarte 
aprop'at ca valoare de cei de la 
Budapesta. Cît despre jucătorii 
roiHÎni cred că ei vor fi și mai pe
riculoși avînd acum și avantajul 
terenului și al spectatorilor. Dintre 
jucătorii oaspeți vreau să-i scot în 
evidență pe Skonecki, Krajcik iar 
d hit re jucătorii romîni pe Gheor- 
ghe Viz'ru. oare a lăsat o bună 
impresie ta Budapesta. Cît des
pre jucătorii maghiari îi las pe 
spectatori și pe ziariști să-șt 
spună părerea...".

Chiar în acei moment s-a apro-

du-

Cei trei adversari — in același timp și buni prieteni — au întrerupt 
puțin jocul, fiindcă o mică glumă . chiar în timpul antrenamentului 
este întotdeauna bine venită. De la stingă la dreapta : Jancso, Gh. 

Viziru și f\atona

wFIEXANULATĂ SENTINȚA ILEGALĂ
Înfierez sentința 
tribunalului din 

Karlsruhe !
Cu un sentiment de adinei re

voltă am luat cunoștință de hotă- 
rirea tribunalului din Karlsruhe, 
— unealtă docilă a guvernului de 
ta Bonn, — privind interzicerea 
activități] Partidului Comunist 
din Gerntan'a!

Consider cu totul arbitrară a- 
ceastă măsură care stăvilește do
rința fierbinte a poporului ger
man de a realiza, intr-un viitor 
cit mai apropiat, unificarea tării 
și dezvoltarea unor relații de bu
nă vecinătate și prietenie cu toa
te țările.

lată de ce, alături de toți oa
menii cinstiți din lumea întreagă, 
care doresc pacea și luptă pentru 
promovarea unui spirit de frăție
tate între toate națiunile. înfie
rez cu hotărîre această sentință 
samavolnică și-mi manifest con
vingerea că. în urma protestelor 
întregului popor german, decis 
să-și creeze o viată cît mai feri
cită, ferită de spectrul nenorocit 
al războaielor, ea va fi anulată I

Ne alăturăm oanunilor 
muncii din Germania

Măsurile represive luate de 
guvernul de la Bonn fac par e 
din manevrele cercurilor reac
ționare și ele umple de mî- 

toti oamenii cinstei, 
pronunțată de 

din Karlsruhe. 
Partidul Comunist

nie pe 
Sentința 
bunalul_ 
.are
Germania a fost in erzis, este 
ilegală și ea a provocat indig
narea mea Ș» a tuturor cole
gilor mei de sport.

Mi-a amintit această sentin
ță. izvorîtă din minți încărcate 
de doctrina fascistă, de zilele 
negre ale ocupației hitleriste, 
de mizeria pe care am 
rit-o cu ani în urmă

tri- 
Drin 
dki
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41 echipe dm trei continente 
încep astăzi la Paris lupta 

pentru tittariie aondiale de volei
PARIS 29 (prin telefon de la 

. trimisul nostru). In ajunul zKei 
de 30 augest — ziua deschiderii 
oficiale a campionatelor mondiale 
de voie»—au ioc .repetiții generale" 
în cele trei săli ale Institutului 
N»ț tonal SportnrSor ți Edu
cației Fizice „Cartierul general* 
ai campiouateier. Cu toată stră
duința organizatorilor ce.-e trei 
săli se dovedesc insofkîente față 
de numărul echipelor care doresc 
să se antreneze. Mai mult chiar, 
sosesc pină la Vincennes, la 
aproape «0 km. de Paris, sute de 
parizieni curioși să vadă cu o 
clipă mai de vreme pe cei mai 
buni jucători de volei ai lumii. 
Cele mai anturate echipe sînt 
formațiile Uniunii Sovietice — 
actuale campioane mondiale — 
Cehoslovaciei, Rominiei și Bulga
riei. De altfel antrenamentele a- 
cestor echipe au produs o mare 
senzație prin durata și intens«ta- 
tea cu care

Toată lumea 
reprezentativa 
S.U.A.

au fost efectuate, 
discută despre 
masculină a 

dar rnmeni nu poate să 
afirme ceva precis în privința va
lorii voleibaliștilor amerkani ân- 
trucit ei nu au făcut pină acum 
nici un antrenament. Din cele 
aflate pină acum se pare că cel 
mai valoros jucător este un îno
tător renumit al Americii, Al. 
Kuhn. Note de inedit prezintă e- 
chipele Braziliei. Cubei și Portu
galiei, prezente pentru prima oară 
la campionate.

Foarte simpatizați sînt jucătorii 
reprezentativelor R. P. Chineze. 
Jocul lor spectaculos, variat, ra
pid, a cucerit pe toți cei care au 
asistat ia antrenamente.

Nu este de mirare că un subiect 
care face înconjurul sălilor de an
trenament. și care este la „ordi
nea zilei" în autobusele Vincen-

DE LA KARLSRUHE!
Partidul Comunist din 
Germania continuă și va 

continua să trăiască !

Jucătorul bulgar Boris Gh.uderov — pe care îl vedeți în fotografia 
noastră, destrămînd blocajul jucătorilor poonezi in cursul meciului 
disputat anul trecut la campionatele europene — se arată într-o formă- "i 
deosebită și anul acesta, la campionatele mondiale. Cel puțin ața -au - 
arătat-o antrenamentele făcute în capitala Franței. în ajunul campio

natelor, de naționala Bulgariei
nes—Paris este: cine vor ’ fi' cajh- 
pionii? Răspunsul este deosebit 
de dificil din două motive. Intîî 
pentru că o {^niicipare așa de 
numeroasă n-a mai fost înregis
trată nicicind și în al doilea rind 
pentru că forma și valoarea re
prezentativelor au evoluat și e'e 
in ultimii ani.

Se poate insă prevedea cine 
sînt principals pretendenți la cele 
dcuă titluri: în campionatul mas
culin lupta se va da între repre
zentativele Uniunii Sovietice, Bul
gariei, Cehoslovacei, j 
Poloniei, Romîa'ei și 
rezervele amintite) iar 
pioaatHl feminin între

ȘTEFAN ON1SIE
din echipa de fotbal a C.C.A

suie- 
cînd 

șleahta de guvernanți aHați la 
frîneie țării s-a vîndut ideilor 
negre, ca și sufletul lor. ale ce
lor ce purtau drept simbol cru
cea încîrligată. Noi nu mai 
permitem reeditarea acestor 
acte. De aceea ne alăturăm oa
menilor muncii din Germania 
care, demascînd uneltirile răz
boinice ale guvernanților dela 
Bonn, cer anularea imediată a 
sentinței tribunalului de l’ 
Karlsruhe.

Actul ilegat săvîrșit împotri
va Partidului Comunist din 
Germania nu va putea dăinui, 
împotriva lui se rid că milioa
ne și milioane de oameni

GH. VIZIRII 
maestru al sportului

Hotărvea samavolnică a tri
bunalului din Karlsruhe prin 
care interzice activitatea Parti
dului Comunist din Germania a 
umplut de indignare inimile oa
menilor muncii de pretutindeni. 
Oare conducătorii actuali ai gu
vernului de la Bonn nu-șt dau 
seama că prin această nesocoti
tă decizie, pășesc pe un drum ce 
a dus la faliment un alt regim de 
tristă memorie, cel nazist ? Oare 
măcar acest considerent na a 
fost suficient de clar pentru a 
determina pe conducătorii efe
meri ai R.F. Germane să nu pur
ceadă la sentința prin care Caută 
să aducă la tăcere glasul poporu
lui german ?

Acest glas al conștiinței ger
manilor cinstiți nu poate fi insă 
interzis, nu poate fi «mutit prin- 
tr-o simplă trăsătură de con
dei. Și acest glas va fi cu 
atit mai puternic și plia de 
forță cu cit ne voin alătura 
cu totii protestului îndrep
tățit împotriva celor ce vor. prin 
fascizare si militarizare, să adu
că iarăși la ruină harnicul popor 
german. Nu I Partidul Comunist 
din Germania, partidul care 
luptă pentru bună starea po
porului, pentru o Germanie uni
tă. liberă și democratică conti
nuă si va continua să trăirscă !

MIRCEA ANASTASESCU 
maestru al sportului

Iugoslaviei, 
S.UA (cu 

in cjun- 
echipete

Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, 
Poloniei, Bulgariei și Romîniei. 
Pot insă interveni cu multe șanse 
în această dispută pentru primele 
locuri reprezentativele R.P. Chi
neze, Franței și Braziliei

Marți dimineață a avut ioc șe
dința tehnică a campionatelor. In 
cadrul ei au luat cuvîntul Paul 
Libatid — președintele Federației 
Internaționale de Volei și Dr. 
Jacquet — directorul Institutului 
National ai Sporturilor și Educa
ției Fizice. Ambii vorbitori au in
sistai asupra imoortawțeî acestor 
campionate, priuarie care reunesc

(continuare in pag. a 2-a)

NE AȘTEAPTĂ UN MECI GREU LA SOFIA!...
— Fotbaliștii bulgari au făcut o serioasa 

verificare a echipei in- jocul cu polonezii

1
D eiurni campumatul« categoriei A Iți consumă astăzi a

sa 'dopă. după care t>a fi întrerupt timp d.- două săptămlru 
pentru a face loc tradiționalelor partide dintre reprezentativele A, 3 
și de juniori ale R.P. Romirte și R.P. Bulgaria. Cum se șii aceste 
intilniri vor aoea loc la 9 (B și juniori) și 10 septembrie țA).

Tripla ..confruntare' dintre fotbaliștii romini ți bulgari stirnește 
același mare interes ca in totdeauna, mai ales după frumoasele aice 
tarii obținute recent de echipele bulgare asupra reprezentativelor 

ijK poloneze A și B. Și desigur că sportivii noștri sini dornici să cu- 
jț/ noastă amănunte în legătură cu aceste două meritate succese ale 
fu fotbaliștilor bulgari. Sîntem în măsură să le satisfacem dorința. 

SE mulțumită unui redactor al ziarului nostru, JACINT MAINOL1V. 
p care a avut prilejul să asiste la jocul dintre echipele A. la Wro- 
m claw, lată relatările telefonice ale redactorului nostru :

„Jucătorii bulgari au practicat 
un fotbal de calitate. Au fost 
permanent mai iuți, ajungînd

-3»

primii la balon și cîștigînd ma
joritatea „duelurilor" Cel mai 
bun compartiment ai echipei lor a 
fost atacul; apărarea însă, a ' ‘
mai puțin pusă la încercare 
înaintașii po’onezi. Macanții 
gări n-au ținut deloc mingea 
au pasat în mod regulat în 
dîacime. căutind drumul cel 
scurt pe poartă. Tactic, ei au fo-

fost 
de 

bul- 
și 
a- 

mai

losit varianta cu centrul retras 
(Panaiotov), iar ceilalți jucînd 
înainte și în continuă schimbare 
de locuri, ceea ce a produs, de
rută în rîndurile apărătorilor po
lonezi 
acțiuni 
marcat 
stingă 
extrem 
mos cu

In urma unei asemenea 
cu schimb de locuri s-a 
golul victoriei. Interul 

Colev. ajuns pe post de 
stingă, a combinat Iru- 
interul dreapta Diev. ar

(continuare in pag. a 3 a) j|

S.UA


T)upă campionatele de yachting ale R.P.R.
Confirmarea unui echipaj consacrat 

și afirmarea unui echipaj tinăr
Pentru prima dată campkxia- 

■telc de yachting ale R.P.R. s-au 
desfășurat în acest an în între
gime la Constanța. Acest lucru 
a făcut ca popularitatea de oare 
se bucură yachtingul să crească 
în njod considerabil și a contri
buit la stabilirea unej ierarhii 

:mai juste a sportivilor respectivi. De 
data aceasta nu au mai 'fost a. 
vantajați concurent» care „cu
noșteau lacul" cum se întîmpla 
pe Snagov sau Herăstrău.

Campionatul de star a revenit 
pentru a patra oară echipajului 

-Gh. Lungu —• Mircea Dumitriu 
(Energia), care a dovedit astfel 

— dacă mai era necesar — că 
este cel mai bun echipaj de star 
a] nostru. Campionii au condus 
în clasament din prima pină hi 
ultima regată fiind talonați de 
echipajul N. Calcan — N. Na- 
vasart (COA—Marina). Trebuie 
remarcat că între cele 18 staruri 
care au luat parte la campionat 
exista o diferență sensibilă din 

.punct de vedere al calității, ceea 
»ce i-a handicapat pe unii concu
rent! valoroși, cum sînt V. Cos. 
iescu, Ion Georgescu, etc.

Campionatul de snaip a avut 
desfășurare palpitantă, atit din 

punct de vedere al evoluției da. 
; samentului, cit și al luptei in 
timpul regatelor. Cei 38 de con- 
curenți au luptat din toate pute
rile pentru un loc cit mai bun. 
Favoritii campionatului s-au com
portat sub așteptări, fie din pri
cina unei proaste manevrări a 
ambarcațiunilor pe vînt tare, fie 
din cauza unei reglări defectuoase 

-a ambarcațiunii. In lupta pentru 
primul loc au rămas în cele din 
urmă echipajele N. Cnk«i—Fătu

Campionatele mondiale de volei
(Urmare din pag. I)

asupra contribuției pe care
•tochipe din trei continente ca ți 

' " . ele
trebuie s-o aducă la cauza priete
niei între sportivii diferitelor 
țări, ia cauza păcii.

S-au tras apoi la sorți seriile 
campionatelor: lată-le:

CAMPIONATUL MASCULIN: 
Seria I: U.R.S.S., Turcia, R.P.D. 
Coreeană; S. II: Cehoslovacia R. 
D. Germană. S. III: Bulgaria, 
Austria, S. IV: Romînia. Italia. S.

i

(CCA—Marina), Alex. Horoveanu
— Dan Pavel și Vasile Coștesqi 
—Dan Viesoescu (ambele AVSAP
București). Pină în ultima regată, 

echipajul marinarilor a deținut 
conducerea în clasamentul gene
ral, tatonat fiind de echipajul 
Horoveanu — PaveL Acesta a luat 
un start bun in ultima regată și, 
controiînd toată cursa, a reușit 
să obțină titiul. Victoria tînărului 
echipaj de la AVSAP București 
se datorește unei comportări con
stante de-a lungul celor 5 regate, 

unei tactici bune și unei per
fecte îngrijiri a ambarcațiunii. 
Pentru victoria echipajului Horo
veanu — Pavel trebuie evidenția
tă și secția de yachting a AVSAP 
București care, deși înființată 
anul acesta, a reușit să obțină 
victorii importante și să ocupe 
locuri fruntașe și în campionatul 
de snaip prin echipajul campicn 
și echipajele iui Costescu (locul 
3) și Mill» (locul 5). O men
țiune specială merită echipajul 
Mircea Băiceanu — Nahabedian 
(FI. roșie Constanța), care a 

ocupat un merituos loc 4, îna
intea unor echipaje de certă va
loare. Nu pu‘em încheia această 
scurtă trecere în revistă a cam. 
pionate’or de yacht:ng a’e R.P.R. 
fără a sublinia organizarea care, 
de data aceasta, a avut mai pu
ține lipsuri, datorită sprijinului 
care i-a fost acordat de către For. 
fele Marinei Militare și AVSAP 
De asemenea, juriul — unul din 

cele mai corn pe ten 'e din cite au 
funcționat ia ultimele concursuri
— s-a achitat bine de sarcina 
deosebit de dificil pe care a 
avut-a.

V: Ungaria, Olanda. S. VI: Fran
ța, Luxemburg, Israel, S. Vii: 
S.U.A, Belgia. S. VIII: R. P. Chi
neză, Brazilia, India. S. IX: Iugo
slavia. R.F. Germană, Portugalia, 
S. X: Polonia, Cuba.

Primeie c-asate din fiecare se
rie se calif că în turneul final.

CAMPIONATUL FEMININ: Se
rial: U.R.S.S., S.U.A., Israel, Lu
xemburg. S. II: Polonia, R. P. 
Chineză, Austria, R.F. Germană, 
S. III: Cehoslovacia, Olanda, Bel
gia, S. IV: Bulgaria, Franța, R.

Echipajul Alex. Horoveanu (dreapta) — Dan Pavel
(A.V.S.A.P.- București)

Sîmbata și duminica

Echipa feminină de baschet Gwardia Varșovia 
evoluează în Capitală

Peste două zile vom putea ur. 
mări una dintre cele mai valo
roase echipe feminine de baschet 
din R.P. Polonă, Gwardia Var
șovia, clasată pe locul doi în cam. 
pionatul țării prietene. Jucătoarele 
poloneze vor întîlni simbătă sea
ra echipa Știința Ministerul In. 
vățăm'ntului iar duminică seara 
echipa Energia Constructorul Bucu
rești.

Ambele întîlniri se anunță deo
sebit de ,,tari“. Baschetul polonez

D. Germană. S. V: Rom inia. Bra
zilia, R P.D. Coreeană.

Primele două echipe clasate în 
fiecare serie se califică in tur
neul final.

Campionatul incepe astăzi și el 
se desfășoară în 3 săli: Coubertin 
(pe 3 terenuri). Palais des Sports 
și Japy. Echipa noastră feminină 
joacă mîine cit Brazilia și sîmbătă 
cu R.P.D. Coreeană. Echipa mas
culină va întîlni mîine Italia. Du
minică începe turneul final.

CONSTANTIN FAUR 

și-a cîștigat un mare renume in 
Europa.Recentele performanțe ale 
reprezentativei R.P. Polone Ia 
campionatul european ca și suc
cesele repurtate de echipele de 
colectiv poloneze în turneele din 
Belgia și Franța au confirmat 
acest lucru.

Miercuri la prînz și-a anunțat 
sosirea în Capitală și echipa mas
culină Cerveno Znaine (Russe, R. 
P. Btdgaria). Ea va întîlni tot 
sîmbăiă și duminică formațiile 
bucureșfene Locomotiva P.T.T. și 
Știința Ministerul Invățămîntului.

Programul complet al întîlniri- 
lor de baschet de stmbătă și du- 
mnica este următorul: sîmbătă 

Cerveno 
(mascu- 

Varșo-

1 septembrie ora 19: 
Zname-Locomotiva P.T.T. 
lin); ora 20,30: Gwardia 
via-Știința Ministerul lnvățămîn- 
tului (feminin). Duminică 2 sep
tembrie ora 19; Cerveno Zname. 
Știința Ministerul invățămîntului 
(masculin); ora 20.30: 
Varșovia-Energia
București. Jocurile vor avea 
pe terenul Știința Institutul 
ridic.

Gwardia 
Constructorul 

loc
Ju-

Se apropie campionatele 
republicane de tir

Ne aflăm în pragul campio
natelor republicane de tir. Cea 
mai importantă competiție inter
nă marchează anul acesta o eta
pă hotăritoare in pregătirea 
-fruntașilor tirului din țara noas
tră care vor avea de susținut 

peste puțină vreme o seamă de 
confruntări internaționale. Fără 
îndoială, întrecerile din cadrul 
celei de a XV I-a ediții a J. O 
st u în centrul pregătirilor 
intense efectuate de viitorii 
noștri reprezentanți Pen
tru a vă pune in temă cu pre
gătirile organizatorice și teh
nice care se fac în vederea cam
pionatelor R.P.R. dăm cuvîn- 
tid:

VICEPREȘEDINTELUI CC. TIR.
AUREL DOBRESCU

„Ediția din acest 
an a campionatelor 
republicane de tir 
constituie o serioa
să preocupare pen
tru comisia centra
lă de specialitate. 
Pentru a se asi
gura acestor în
treceri un nivel 
cât mai ridicat au 
fost fixate stan- 
darduri de pârtiei, 
pare, invitațiile
făcîndu-se numai aceior trăgă
tori care prin performanțele lor, 
s-au dovedit a fi la înălțimea va
lorii tirului în țara noastră. Co
misia de organizare, a elaborat 
planurile și a pus in aplicare o

competiției. In ceea ce pri
măria" disputelor, sînt eloc- 
uliimele performanțe rea- 
de către ti. Herșcovici, lo- 

Ștetan

serie de importante măsuri me
nite să asigure o desfășurare nor
mală 
vește 
verile 
lizate 
sif Sîrbu, C. Antonescu, 
Petrescu, Gh. Lichiardopol, Marin 
Dochiliță, Zoltan Deac, lulius
Piptea, Silviu Tibacu, Anca Ghir- 
chescu, Maneta Juverdeanu, ș.a.“

...Șl MAESTRULUI SPORTULUI

POVESTITORUL: Asistăm la o 
•ședință în care sînt prezente 5 
persoane (eroii scenetei-Critica*): 
directorul, primul adjunct, al doi
lea adjunct, un ziarist și sub
semnatul. Mai interpretează: un 
.antrenor și un șef de secție.

Atmosferă plăcută, tovărășeasca.
Se sună primul gong.

DIRECTORUL: Tovarăși, ne 
bucurăm că ați venit aci pentru 
/problemele care preocupă de fapt 
și direcția noastră ca și ziarul 
■dvs. Ne vom spune pe rlnd pă
rerea.

PRIMUL ADJUNCT: Tovarăși, 
ieste cazul ca ziarul să critice. 
‘Dar nu așa cum a făcut-o pină 
azi: la generat, cu duhul b/inde- 
țtt... Nu, fraților! Tare și Incepind 
de sus. Chiar cu noi.

AL DOILEA ADJUNCT: Am în
tocmit șl un dosar pe care l-am 
Intitulat: „TÂMIIEREA". Știți ce 
cuprinde? Articole pline de laude, 
ridicări tn slavă ale reprezentan
ților noștri la tir pentru con
cursurile de la Copenhaga și Hel
sinki. Și apoi? Apoi tăcere com
pletă asupra tnfrîngerii de la Bu
dapesta.

'PRIMUL ADJUNCT: Sau ce 
s-a petrecut cu canotorii de la 
caiac-canoe: articole entuziasman- 
te pentru întrecerea din R.D.G., 
liniște totală privind proastele re
zultate de la Budapesta.

AL DOILEA ADJUNCT: Antre
norii de stat și inspectorii fac de 
nutte ori greșeli dar nouă ne în
fățișează situații nereale, roze. 
Vrem să ne aiutați prin critică 
îi să surprindeți aceste greșșli 
tenlru a le îndenărta.

PRIMUL ADJUNCT: Uite un 
•xemplu: antrenorul Ștefan Pe- 
rescu a știut că Silviu Cazan 
•sie accidentat dar nu ne-a spus 
l aceasta s-a văzut de abia în 
oncursul de la Helsinki.
AL DOILEA ADJUNCT: Sau un

SCENETA DE SCURT METRAJ
alt aspect: acela al educației și 
pregătirii extra sportive. Mulți 
sportivi fruntași nu citesc sufi
cient. Concret: scrimerele din lo
tul republican, deși li s-a oferit 
posibilitatea să învețe englezește 
pentru a se descurca mai bine la 
Melbourne, refuză acest lucru, și 
In afară de scrima nu vor să Știe 
aproape de nimic altceva.

DIRECTORUL: Ne veți ajuta 
tovarăși, dacă veți critica situații 
de acest gen. Puteți da și nume, 
chiar dacă este vorba de oameni 
din conducere.

ZIARISTUL: Așa vom face. 
Chftar în pagina pe care o pre
gătim pentru săptămîna viitoare, 
vom ataca aceste probleme. Bună 
ziua

nor... Și apoi tu știi, chestii mici, 
ce să le mai scormonim...

ZIARISTUL: Bine tovarășe,
am să comunic șefului de secție.

POVESTITORUL: Apoi redacto
rul trece în biroul celui de al doi
lea adjunct

GONG

POVESTITORUL*: 
apariției ziarului, cînd pagina 
gata încheiată, redactorul cu 
cina se prezintă la primul 
Junct.

In preziua
era 
pri- 
ad-

ad-
cu

2IARISTUL: Tov. director 
junct, miine apare pagina 
chestia de haltere de care vorbi
răm la ședință.

PRIMUL ADJUNCT: Măi băie. 
te, lăsați-o baltă.

ZIARISTUL (intrigat): De ce? 
PRIMUL ADJUNCT: Păi să 

vezi: de fapt în chestiile astea 
cu sănătatea nici doctorii nu știu 
adesea ceva precis, dar un antre-

ZIARISTUL : Bună ziua. Tova
rășe, mîine apare „chestia" m 
scrimerele. Are și o caricatură. O 
Să fie strașnic!

AL DOILEA ADJUNCT: Mă 
frate, mă. Ce v-a venit să vă 
„luați" tocmai de ele? Nu știți 
cum stnt fetele? Emotive! Au să 
plingă cifld or vedea 
peste 3 săptămîni au 
ternațional. De ce să 
Gtndifi-vă ce urmări 
un articol la ziar. Și 
ricatură! Scoate-fi-l. Asia e păre
rea mea...

ZIARISTUL: Bine tov. direc
tor. Am să văd ce vor zice șeful 
de secție șt colegiul de redacție. 
Știți, ziarul e făcut și în afară de 
asta avem și noi opinia noastră 
O să vedem. La revedere,

articolul si 
concurs in
ie agităm? 
poafe avea 
încă cu ca-

i

GONG
s E

La redacția ziarului.
ZIARISTUL: Șefule stăm prost.

Am fost la C.C.F.S. Uite ce a 
zis cutare și cutare (îi scutim pe

cititori de rezumat. Ei cunosc dis
cuțiile).

POVESTITORUL: Șeful secției 
nu este de acord și pune mîna pe 
telefon chemîndu-1 pe director.

ȘEFUL SECȚIEI: Alo. tov. di
rector ? Uite așa și așa și așa. 
Va’ să zică una vorbim la ședință 
și alta după...

DIRECTORUL: Tovarășe, păre
rea mea este să apară ambele mu- 
terHile. Pe răspunderea mea. No
roc!

GONG
9

POVESTITORUL: Apariția zia
rului — un eveniment obișnuit. 
Redacția a trimis însă un om la 
centrul de antrenament al 
merelor să vadă ce impresie 
produce critica

Antrenorul de haltere s-a 
nifestat singur, fără a fi supra
vegheat. Iată ce a declarat el 
public •

ANTRENORUL : Am să aflu eu 
cine este acest E. V. Am să-i în
moi oasele, personal. Am zis !

H. HERSCOVICI

,,Vă interesează 
desigur să aflați 
rezultatele — vor. 
besc de cele înscri
se pe ținte — cu 
care vor lua sfîrșit 
întrecerile cam
pionatelor republi
cane. E hazardant 
să dau un pronos
tic privind 
probă în

asigur pe dvs. 
ziarului „Sportul 
ele se vor ridica peste 

celor din anii trecuți și

fiecare 
parte, 

și pe 
popu-

însă vă 
cititorii 
Iar'* că 
nivelul 

scri_ g că, î<n multe probe, vom avea sa- 
va ziisfacția unor performanțe de va-

> loare. Eu am, firește, datoria să 
ma- S reconfirm valoarea celor 1178 p. și 

a comportării de pe poligoanele din 
Copenhaga și Helsinki. Vă rog să 
fiți siguri că atit 
mei de întrecere,

1 să realizăm ede
i late și chiar noi

Peste trei zile s-a primit un te
lefon și din tabăra scrimerelor:

eu, cit și colegii 
ne vom sirădui 

mai bune rezul- 
recorduri..."

„Ce fac dom'le aici? Cit mat \ 
stau? Fetele astea nu citesc nici > a lotului 
măcar .Sporiul popular".

GONG

Concurs de verificare

la tenis
de juniori 
de masă

■

Au interpretat:Au interpretat: directorul: S. 
BARANY — directorul Instruirii 

primul adjunct' 
al doilea

din C.C.F.S.;
VANGHELE CHIOSE;
adjunct: GH. BUNESCU, antreno
rul: ȘTEFAN PETRESCU — an
trenor de stat pentru 
ristul: R. VILARA:

EM.

'Lotul de juniori la tenis de mașă 
va participa vineri 31 august, 
la orele 18, la un concurs de 
rificare în vederea selecționării 
cătorik>r și jucătoarelor care 
vor reprezenta la campionatele 

ha’tere- zia- ( ternaționale de juniori ce vor avea 
povestitorul - / ,oc ,a Paris mtre 26-30 «P1*"1’ 

iu:. ' brie. Concursul de verificare se va 
VALER1U’ desfășura în sa'a Floreasca.

de 
ve- 
ju-
ne 
in.



NOUTĂTI PUGILISTICE
Ce e nou în box ?
Iată o întrebare cu care ne asaltează zilnic numeroși pasionați 

ai „sportului cu mânuși" I Să încercăm a răspunde cît mai lapidar 
posibil, dar și cit mai.. consistent.

• Componenții lotului olimpic (Mircea Dobrescu, Emil Cișmaș, 
Gheorghe Hat, Constantin Dumitrescu, Nicolae Linca ți Gheorghc 
Negrea) s-au bucurat anul acesta de o vacantă agreabilă. Prima ju
mătate au petrecut-o pe litoral, iar cea de a doua, este acum în 
curs de... desfășurare la Poiana Stalin. Odată reintorși in Capitală, 
cei șase pugiliști, cărora li se vor mai adăuga o serie de alte ele
mente de frunte ale boxului nostru, vor începe pregătirile in vederea 
unor viitoare inltniri.

• Un mare eveniment pugilistic: la mijlocul lunii septembrie 
începe cea de a doua ediție a campionatului republican de box pe 
echipe! Anul acesta, la această interesantă competiție urmează să 
participe șapte echipe și anume : Dinamo, Casa Centrală a Armatei 
Energia, Voința, Locomotiva, Flamura roșie și Progresul + Știința. 
Este bine să remarcăm de la bun început faptul că pigiiiștii de li 
Energia (a căror formație rezultă din contopirea secțiilor de box 
de la Metalul, Constructorul ți Flacăra) se prezintă cu șanse 
foarte mari în lupta pentru titlu-

• Antrenorul Mielu Docu'.escu, mai grăbit se pare decit colegii 
săi, ne-a vizitat zilele trecute la redacție, anunțîndu-ne lotul pe ca*e 
îl va prezenta în campionat sub culorile asociației Locomotiva. Cu 
excepția maestrului sportului Petre Zaharia, precum și a cîlorva 
boxeri mai cunoscuți, printre care se numără Gh. Tomescu, Alexan
dru Ghiță, Marin Spătaru, Nicolae Cirlă și Petre Ruptureanu, loco- 
motiviștii vor arunca în hiptă aproape numai elemente tinere și de 
real talent. Notăm printre cei care vor susține cu acest prilej „bă
tălia afirmării”: Aurel Morăruș, Ion Botez, Cezar Popoacă, Saul 
Avram, Ion AHenei, Constantin Bîlă, Ștefan Cojan și alții. O rein
trare în perspectivă : Nicolae Herman, la categoria grea

• Tot antrenorul Mielu Doculescu ne-a împărtășit și o altă 
veste care merită să vadă lumina tiparului: este vorba de centrul 
de antrenament al colectivului Locomotiva 1CCF, creat prin stră
duințele consiliului central al asociației Locomotiva, pentru atragerea 
în box a elementelor tinere din raionul Gh. Gheorghiu-Dej. Antre
norul șef este Mielu Doculescu. El va fi ajutat de un colectiv 
priceput din care fac parte: Mihail Fulea, Dinu Dobre, Vasile 
Boanță, Gh. Neamțu, Andrei Valentin și Andrei Costescu.

• In cadrul intîlnirilor sportive internaționale romîno-bu’.gare, 
a avut loc la Giurgiu meciul de box Giurgiu-Russe. Din echipa bul
gară au făcut parte pugiliști de valoare ca maeștrii sportului Ilia 
Caramajbracov și Bori.slbv Andreev și Borisov Velikov și Aritoi, 
campionii repub icani ai R.P. Bulgaria. Echipa noastră, formată din 
boxeri de la Asociația Energia și-a adjudecat victoria cu scorul de 
9 3.

lată rezultatele tehnice. Cat. muscă: R- Rusef (Russe) b.p. N. 
Nicolaie (Giurgiu). Cat. cocoț: Gh. Predescu (Giurgiu) b.p. N. 
Mannof (Russe) . Cat. cocoț: Borisov Velikov (Russe) b.p. N. Za- 
goreanu (Giurgiu). Cat. pană: Chiru Florea (Giurgiu) b. p. Stefan 
Nenef (Russe). Cat. semi ușoară: Al. Călărașu (Giurgiu) b.p. Ari- 
tof (Russe). Cat. ușoară : după o luptă foarte îndîrjită, Dănilă Done 
(Giurgiu) l-a depășit la puncte pe Ilia Caramajbracov (Russe). Cit. 
semi mijlocie: Toma Tudor (Giurgiu) b.p. Anatolii Ivanov (Russe). 
Cat. mijlocie ușoară: Dumitru Rizea (Giurgiu) b.p. Hristo Anghelov 
(Russe). Cat. mijlocie: Borislov Andreev (Russe) cîștigă prin k.o. 
rep. Il-a în fața lui Simion Gh. (Giurgiu).

Reuniunea s-a disputat pe stadionul Popa Șapcă din Giurgiu 
în fața a peste 3-500 de spectatori. Intîlnirea-revanșă va avea loc 
la 9 septembrie la Russe.

FOTBAL • FOTBAL. • FOTBAL > FOTBAL • FOTBAL

INTILNIRILE DINTRE ECHIPELE BUCUREȘTENE DOMINĂ ETAPA DE AZI 
A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A

Etapa de astăzi din campiona tul categoriei A prezintă un interes 
special: pe de o parte programează două partide ir.ter-bucureștene. a- 
șteptate cu legitimă nerăbdare de amatorii de fotbal din Capitală, iar 
pe de alta cele cinci jocuri care se dispută sînt foarte importante ca 
întrecere pentru clasament și — mai ales — pentru selecționare. E- 
tao3 constituie pentru mulți jucăto ri selecționabili ultimul criteriu de 
verificare înainte de meciurile cu fotbaliștii bulgari.

Jocurile disputate duminică au deschis perspective frumoase etapei 
de azi. Rapoartele observatorilor speciali la meciurile de Ia 
rești. Arad și Oradea subF 
care a caracterizat comportarea gen erală a echipelor, 
faptului că în joc era o „miză" foa rte importantă pentru 
ele. In afară de aceasta, rapoartele scot în

Bucu- 
iază nota de corectitudine și sportivitate 

in ciuda 
fiecare din 

evidență și preocuparea 
jucătorilor pentru practicarea unui fotbal cit mai bun. Unrl au reușit 
mai mult (Progresul Oradea — 
Locomotiva București), alții mai 
puțin (la Arad și București). Cert 
este că au existat străduințe in a- 
ceastă direcție și aceasta constitu:e 
un fapt pozitiv, pe care-1 dorim re
editat in importanta etapă de as
tăzi Iar faptul că aceste jocuri 
constituie un criteriu de selecție, 
poate stimula și mai mult pe ju
cători în realizarea unor spectacole 
fotbajist'ce de calitate. Fotbaliști ca 
frații Băcuț frații Mtinteanu. 
Dungu, Toma, Zavoda II, Bodo O- 
zon, Ctliaeiu, Ene 1, Brinzei, Tă- 
nase. Szakacs I, Constantin. Copil, 
Filo te. Georgescu, Nicușor, Pereț. 
Neacșu etc. se pot impune 
comportare bună, pentru 
nare.

Dintre jocuri, pe primul 
situează cele de la București și O- 
rașul Stalin. Partidele din Bucu
rești se dispută astfel:

Stadionul Republicii, ora 17: Lo
comotiva București — CC.A

Stadionul Dinamo, ora 17: Dina
mo București — Progresul Bucu
rești.

Direcția Fotbal a programat ast
fel partidele din cauza căldurii si 
ținînd seama de necesitățile lucră
rilor de

Toate

prinlr-o 
selectio-

plan se

selecționare
cele cinci partide intere-

Duminică se dă startul in cursa de mare fond
la înot: Brăila —Galati

Dunun’cg se va desfășura pe 
distanța dintre porturile dunărene 
Brăila și Galați, una din cele 
mai importante competiții de na- 
taț e din țara noastră: campiona
tul republican de mare fond. La 
băieți traseul măsoară 21 km. iac 
la fete 11 km. In cursul zilei de 
sîmbătă concurenții vor avea po
sibilitatea să facă recunoașterea 
traseului. Organizatorii au invitat 
la concurs primii 20 de înotători 
și primele 10 înotătoare clasați în 
această ordine în ediția de anul 
treout.

Iată care sînt clștigătorii ulti
melor ediții: 1951: fete: Lia Ne- 
gariu (Spartac Lugoj), băieți: 
Bella Iordachi (Metalul Cluj) ; 
1952: fete, Valeria Rusu (Cons

tructorul București); băieți: Bella 
Iordachi (Știința Cluj); 1953: 
fete, Lucia Cucu (Știința Cluj); 
băieți. Eugen Csordas (Dinamo 
București); 1954: fete. Lucia Cucu 
(Progresul); băieți. Gheorghe Co- 
cuban (Dinamo Bucureș'i): 1955 
fete, Gabriela Mangezus (Progre
sul); băieți, Gheorghe Cowuban 
(Dinamo).
DE ACI SE VA RELUA MTINE 

CAMPIONATUL CAT. A LA 
POLO...

C.C.A. 7 7 0 0 50:15 14
Progr. Tg. Mureș 7 6 0 1 46:11 12 

Știința Cluj 7 4 1 2 23:30 5

5
6
5
1

ETAPA l-A A RETURULUI PRO
GRAMEAZĂ MHNE NUMAI

Dinamc Buc. 
Progresul Buc 
Energia Oradea 
FI. rcșie Timișoara 
Locom. Cluj

DOUĂ MECIURI
La Cluj studenții din localitate 

primesc replica echipei Energia 
Oradea Intr-o partidă în care au 
primi șaoîsă, deși în prima parte a 
campionatului cele dottă formații 
au terminat neoecis (3—3).

Cea de a doua partidă se des. 
fășoară Ia Tg. Mureș și va opune 
echipei locale Progresul pe texti- 
l'ști' din Timișoara. Mureșenii sînt 
favoriții acestei întîlniri, întruclt 
și în partida desfășurată în de
plasare ei au întrecut cu Ușurin
ță pe Flamura roșie (7—3).

- Știința București și Energia (Me 
talul) Cluj au cîștigat cele două 
serii ale categoriei B de polo pe 
apă.

SERIA
Energia Cluj 
Voința Timișoara 
Voința Oradea 
Locom. Timisoara 
Știința Timișoara 
El. roșie Lugoj

In seria a II-a

LA
1» 9 0 1 70:15 16
10 6 1 3 50:32 13
10 6 1 3 36:56 11
10 3 2 5 56:54 6
10 2 3 5 24:40 7
10 0 1 9 12:51 l 

au mai rămas
de disnutat cîteva restante. Ori
cum cîștigătoarea seriei este Știin
ța București, care și-a jucat toate 
meciurile fără să piardă vreunul.

Depunerea buletinelor pentru 
concursul Special se mai poate 
face azi 30 august cel mai tîrziu 
pînă la ora 12 Ia toate agenți'e 
Pronosport dn Capitală.

Premiile speciale atribuite bu
letinelor cu „0“ rezultate de la 
concursul nr. 32 din 12 august 
a.c. au fost repartizate astfel:

Motocicleta ..I.F.A." de 350 
cmc. atribuită participantului cu 
‘■ele mai multe variante cu „0“ 
rezultate a revenit lui PANOV- 
SCII1 VACILE din P. Neamț str. 
Vtc‘o"iei 31 ca"e •> ovut 64 va
riant^ cu „0‘ rezultate.

C^ono sport
Motocicleta „I.F.A. “ de 350 

cmc. atribuită prin tragere din 
urnă a revenit participantului 
PREPELIȚA V'ASILE din Tîrgo- 
viște Cartierul C.F.R. nr. 77.

Cele două- excursii în U.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev—Moscova au 
revenit partfcfipanților BURETEA 
CONSTANTIN din Buzău str.

Cegczi (Dinamo Orașul Stettin) dovedește o deplină sportivitate' 
fi prețuire a adversarului eoitind ciocnirea cu portarul Cimpeanu 

(Dinamo Bacău) care îi plonjează curajos in picioare.
ești — Progresul Oradea — o re
vanșă care urmează să confirme 
buna formă
Locomotiva
Arad — un 
(numeroase rezultate de egalitate), 
care se va disputa la Arad, la ale
gerea timișorenilor, al căror teren 
este suspendat

Așteptăm din partea celor 10 e- 
chipe multă străduință pentru un 
fotbal de calitate, dinamic, bărbă
tesc, dar corect, în limitele unei 
sportivități care stă bine unor spor
tivi fruntași.

(Dinamo Bacău) care ti 
sează deopotrivă lupta pentru pri
mul loc și pentru evitarea ultimelor 
locuri. Cel mai interesant se anun
ță Locomotiva București — C.C.A 
care anticipează un spectacol pa-, 
sionant Aceleași pretenții se ridică 
însă, șj față de celelalte întî'niri : 
Dinamo București— Progresul Buc. 

— un joc echilibrat, în ciuda locu
irilor diferite ocupate de cele două 
echipe ; Dinamo Orașul Stalin — 
Știința Timișoara — o întîlnire in
tre două formații tinere, dintre care 
Știința are de apărat un loc de 
prestigiu : Energia Flacăra Plo-

a ambelor echipe — și 
Timișoara — FI. roșie 
meci cu veche tradiție

Ne așteaptă un meci greu la Sofia!...
(Crmare din pag. 1) 

flat pe postul de inter stingă și 
a șutat fulgerător de la 14 ni. 
aducind victoria echipei sale. Ac
țiunea a fost foarte rapidă și 
precis desfășurată, astfel că apă
rătorii polonezi, deși superiori 
nnmericește, nu au putut inter
veni. De altfel. Colev a fost 
„creierul” atacului. El posedă o 
tehnică individuală excepțională 
și este înzestrat cu multă putere 
de pătrundere. Exagerează uneori 
însă, în jocul individual, ceea ce 
permite apărării adverse să inter
vină cu succes. Atacanții trag 
destul de frecvent și precis: 9 
șuturi pe poartă (2 goluri și 2 
bare) și 15 alături sau peste (po
lonezii : 8 pe poartă și 9 alături 
sau peste).

In apărare, omul de bază este 
stoperul Manolov. în general, 
toți apărătorii sînt masivi, însă 
rapizi în acțiuni- Portarul Naide- 
nov a apărat cu siguranță, mai 
greu la mingile pe jos, și go'ul 
primit nu i se poate reproșa. In 
formă bună s-a arătat mij'ocașul 
dreapta Boșkov. care a colaborat 
cu succes cu debutantul Kovacev.

După meci am stat de vorbă 
cu antrenorul de stat bulgar

Știri, r
• Intilnirile de campionat Știința 

lași-Progrcsul C.P.C.S. și Ener
gia SL Roșu Orașul Stalin-Știința 
București au fost aminate, primul 
din cauza pregătirilor reprezenta
tivei de juniori, căreia Progresul

Cuza Vodă 72 și IONIȚA ION 
din Brăla str. Grivița nr. 492.

Cele două excurs'i în U.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev—Moscova — 
Leningrad au revenit participanți- 
lor TANZER IOS1F din Reșița 
str. Berzova 2 și CIOARA IOSIF 
din Arad, str. Eminescu 10.

Excursia în R.P. Bulgaria a 
revent participantului I.UPU 
GHEORGHE din București str. 
Doagă 7.

Excursia în R.P. Polonă a re
veni', participantului VATAFU 
GHEORGHE din ADJUD Reg. 
Bacău C,F,R.

STOIAN ORMANDG1EV, care 
mi-a spus următoarele: „Jucăto
rii noștri au respectat indicațiile, 
tactice, reușind să înscrie punc
tul victorios in momentele critice 
(patru minute înainte de sfirșitul 
partidei). Meciul acesta a con
stituit cea mai bună verificare a 
echipei noastre pentru intilnirea 
cu Rominia. Consider jocul cu 
echipa romină drept greu. De 
multă vreme, noi nu am reușit 
să ciștigăm un med cu rominii, 
cel mult am făcut rezultat egal."

Arbitrul maghiar Harangozo 
mi-a subliniat că victoria bulga
rilor este meritată și a adăugat: 
„Echipa bulgară a practicat un 
joc bărbătesc, dar fair. Bulgarii 
au o formație omogenă, care — 
față de cum juca acum doi ani 
— se prezintă intr-un progres 
real, mai ales din punct de ve
dere tehnic. Cei mai buni mi s-au 
părut Colev, Boșkov și Manolov. 
Partida Bulgaria — Rominia se 
anunță extrem de interesantă și 
deschisă oricărui rezultat. Pînă 
acum, rominii aveau avantajul 
unei tehnici superioare, dar in 
prezent bulgarii au evoluat în a- 
ceasta privință, astfel că echipa 
romină va trebui să lupte serios 
pentru victorie"-

z u 11 a t e
îi dă jucători, a doua pentru că 
echipa din Orașul Stalin a ple
cat în U.R.S.S. și la 31 august 
va susține primul meci la Odes-a,

• Partida Energia Cîmpina-Fl. 
roșie Bacău se va disputa la Plo- 
ești, terenul din Cîmpina fiind sus. 
pendat
• O restanță de ,,A“ a fost fi. 

xată: Energia Minerul Petroșani- 
Dinamo Bacău la 9 septembrie, 
dată liberă în calendarul intern
• Biletele pentru jocurile Loco

motiva București-C.C.A. și Dinamo 
BiKswești-Progresuil București se 
găsesc în vînzare la agențiile Pro. 
nosport din ca'ea Victoriei 9 ți 
bd. Dinlcu Golescu, la „Dinamo", 
în Giu'lești, la Stadionul Republicii
(str. Hașdeu), la agenția C.C.A. 

și la chioșcul special din str. I. 
Vid» (vizavi de Minister)»! Agri
culturii). .

Epigramă
In „Informația Bucureș

ti ul uV\ R. Negoescu scrie 
ci, în meciul cu Galata- 
saray „Dinamo—București 
a reușit să-și creeze un 
prețios handicap (N.R.?!?!) 
de 2 goluri".

Clnd și-un cooil cunoaște-acest 
cuvint, 

tar tu, mă rog. U intelegi pe 
dos, 

Vezi, asta însemnează... han
dicap 

(Și nu e chiar așa de... pre
țios (...) 

JACK BERAR1U

Lotul reprezentativ de juniori 
pentru meciul 

cu fotbaliștii bulgari
In vederea partidei cu juniorii 

R. P. Bulgaria dc la 9 sep
tembrie la Sofia, a fost alcătuit 
următorul lot de jucători:

Portari: Sfetcu, Comaniță, Lang, 
fundaș dreapta: Codreanu; stoper: 
Ioniță ș< Olteanu; fundaș stingă: 
Mureșan I; Mijlocaș dreapta: Je
nei, Popescu Oct„ Mureșali 11; 
mijlocaș stingă; Schweillinger și 
Bărbulescu; extremă dreapta; De
liu și Noian ; inter dreapta : Raab 
și Haiagian; centru: Mateianu și 
Nunu; inter stingă: Czako; extrem 
sting; Renie și Văcaru.

DE CE?-..
...din cele 3 terenuri existente 

în Bacău nici unul nu poate fi 
amenajat pentru a găzdui 
jocuri de categoria A? — se în
treabă iubitorii de sport din 
Bacău. Terenul „Libertății" tre
buia să fie complet amenajat 
la data de 1 mai. potrivit anga
jamentelor luate, dar nu-i gata 
nici astăzi. Forurile competen
te nu au de spus nimic în a- 
ceastă privință ?

...nu toate echipele organiza
toare de categorie A nu iau mă
suri de ordine ca Progresul O- 
radea ? Duminică, la jocul cu 
Locomotiva București, pe teren 
a domnit ordine perfectă, în in
cinta terenului ne intrînd nici o 
persoană care nu avea calitate 
oficială. Se cuvin subliniate e- 
forturile pe care le face colecti
vul orădean în această privință.



Miine încep campionatele europene masculine 
academicde canotaj

BLED 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). —
Vineri, zeci de schituri vor brăz

da din nou lacul Bled. De data 
aceasta, pe pistele lacului se vor 
întrece canotorii participanți la 
campionatele europene. Vineri și 
sîmbătă se vor disputa probele 
eliminatorii și recalificările, iar 
duminică întrecerile finale care 
vor desemna și campionii euro
peni din acest an. Despre valoa
rea întrecerilor ca și despre greu
tatea cu care se poate ocupa un 
loc fruntaș vorbește de la sine 
faptul că la acest campionat vor 
lua startul peste 600 de canotori. 
La proba de simplu sînt înscriși 
canotori din 17 țări, iar la cele
lalte probe vor participa î-n me- 
die 12—16 echipe. Interesant este 
de arătat că pentru a se califica 
în finală echipajele 
cîștige 
seriile 
acum, 
probe, 
despre

La simplu reprezentantul 
tru Al. Ferenczi va 
seria a Il-a în care se va întîlni 
cu doi mari favoriți al probei: 
Ivanov (U.R.S.S.) și Vlasici (R. 
P.F. Iugoslavia). Alături de a- 
ceștia se anunță ca adversari 
puternici francezul Bussel și ce
hul Reich Deși sarcina lui Fe
renczi este grea, el păstrează to
tuși șansa de a se califica pentru 
finală, eventual în ziua a. doua. 
Pe baza rezultatelor anterioare și 
a constatărilor de la antrena-

trebuie să 
din 

despre 
noștri.

locul într-una 
de vineri și sîmbătă. 
cîteva amănunte 
despre canotorii 
adversari și... favoriți:

nos-
concura în

mente, diferiți specialiști și co
mentatori socotesc că primele lo
curi vor fi ocupate de Kocerka 
(R.P. Pol.) Ivanov (U.R.S.S.), 
Vlasici (R.P.F. Iugoslavia) și 
Mestang (Olanda).

Canotorii romîni vor concura și 
la 4 plus 1, probă în care echipa 
noastră va fi formată din cano
torii Științei I.C.F. București.

In serie cu noi vor evolua și 
canotori din: Turcia, Finlanda, 
Germania, R.P.F. Iugoslavia.

Și aici s-au făcut... pronosti
curi: 1. R.P.U., 2. U.R.S.S., 3.
Finlanda. 4. Suedia. Cu deosebit 
interes este așteptată de către 
delegația noastră evoluția echi
pajului de 4 f. cîrmaci (alcătuit 
din componenții echipei 
București) care deține 
camp:on european. Anul acesta 
la proba de 4 f. cîrmaci participă 
canotori din 14 țări. Se consi
deră că formațiile ce'e mai în
dreptățite Ia un loc fruntaș sînt 
cele ale R.P. Romine. Finlandei, 
R.P. Ungare, Germaniei și Dane
marcei. Tot 14 țări vor fi repre
zentate Și în clasica probă de 8 
plus 1, unde un număr de 7—8 
ectfpe sînt de o valoare foarte 
apropiată. Printre acestea este 
socotită și formația noastră.

Dinamo 
•stiul de

RADU URZ1CEANU

după echipele U.R.S.S. Germa-
niei. Franței, Danetnarcei. Sue
diet.

La probele de 2 fără ckmad,
2 plus 1 și dublu vîsle, noi nu 
vora participa.

înapoiat in țarăLotul feminin s-a
teri dimineață a sosit în București lotul ieminin de canotaj al țârii 

noastre care ne a reprezentat la campionatele europene de la Bled. 
(R.P.F. Iugoslavia). La sosire, una dintre componentele echipei noastre, 
maestra sportului FELICIA URZ1CEANU — strocul echipajului de 
8+1—ne-a declarat: ,Am participat plnă acum la două din cele trei 
edițit ale campionatelor europene dar pot să afirm că cele desfășurate 
în pitoreasca localitate iugoslavă au fost mai dificile decit cele ante
rioare. Numărul mult mai mare de echipaje și. mai ales valoarea apro
piată a ambarcațiunilor au făcut ca lupta pentru primele locuri să 
ceară din partea concurentelor maximum de efort. Sînt mulțumită că 
echipajul din care fac parte a obținut un prețios loc II, la mică dife
rență de valoroasele canotoare sovietice și a contribuit astfel hotăritor 
la situarea reprezentativei romîne pe locul II în clasamentul general 
dotat cu Cupa .Moara de vînt", înaintea unor loturi reputate, cum sînt 

' cele ale R. P. Ungare, Germaniei și altele'.

Selecționata de rugbi a Bucureștiului 
a susținut ieri

un meci de antrenament 
pe stadionul Tineretului

Ieri după-amiază iubitorii spor
tului cu balonul oval au văzut la 

‘„lucru" rugbiștii care alcătuiesc 
’selecționata orașului București ce 
va întreprinde peste puțin timp 
un turneu în Anglia. Jocul desfă
șurat în compania echipei Dinamo 
IX nu a satisfăcut însă nici pe 
departe așteptările spectatorilor 
aflați în tribunele stadionului Ti
neretului

Selecționata nu a corespuns 
deși avea în față un adversar 
ușor de trecut. Nu a corespuns 
fiindcă pachetul de înaintași a 
jucat dezorganizat, “*,Ui
dintre componenții _. 
partiment luau prea des acțiunile 
pe cont propriu. De 
țiunile colective —

iar mulți 
acestui com-

asemenea ac-
___ bine inițiate 

în faza de început — și care ar 
fi putut duce la realizarea unor 
situații favorabile, nu au fost 
susținute de către toți jucătorii. 
Celălalt compartiment — linia 
de trei sferturi — valoros prm 
componența Jucătorilor care-l al
cătuiesc, nu a reușit decît rare 
ori sâ înjghebeze atacuri peri
culoase Cauza acestei stări de 
fapt constă In atacurile prea la
terale efectuate de jucătorii liniei 
de trei sferturi. In încheiere 
buie să menționăm că mulți 
tre jucătorii care au evoluat 
pe stadionul Tineretului nu 
puși încă la punct cu o corectă 
execuție a procedeelor tehnice.

Astfel stînd lucrurile ar tre
bui ca în scurta perioadă de timp 
care a mai rămas pînă la tur
neul din Anglia să se insiste asu
pra remedierii lipsurilor de care 
au dat dovadă selecționații In a- 
ceastă partidă.

tre- 
din- 
iert 
sînt

Ca și la cea de a doua eâifie a campionatelor europene (Snagov 1958), echipajul nostru de 8+1 <a 
ocupat și la Bled locul 2, intreclnd o serie de echipe valoroase

Cir destinația Moscova

Echipa de șah a R.P.R.
Miercuri dimmeața a părăsit 

Capitala plecînd cu avionul Ia 
Moscova echipa selecționată de 
șah a RP.R. care va participa la 
campionatele mondiale pe echipe 
ce vor avea Ioc în capitala Uniu
nii Soviefce. Lotul șahiștilor 
romîni este alcătuit din dr. O, 
Troianescu, V- Cioc ii tea, I. Băla
nei, M Radulescu. T. Ghițescu și 
B. Soos.

★
Echipa de șah a R.P. Bulgaria 

a plecat spre Moscova pentru a 
lua parte la întrecerile celui de 
al XII-lea campionat mondial de 
șah pe echipe. Din formația șa
hiștilor bulgari fac parte Pîdev- 
ski, Minev, Kolarov, Peev, Țvet- 
kov și Milev.

★
La 27 august a plecat cu a- 

vionul spre Moscova echipa de 
șah a Argentinei care va parti
cipa Ia cel de al 12-lea campio
nat mondial de șah pe echipe.

I
atletice de la Paris ;înaintea meciurilor

Ecouri din capitala Franței
„Nu fi supărat! Calmează-te.- 

Peste cîteva zile vei avea posi
bilitatea să te.....răzbuni" la meciul
cu Germania și Romînia". Cu a- 
ceste cuvinte, Rudnitska — proas
pătul recordman al Franței la 
proba de. 110 m. garduri (14,3 sec.) 
— l-a consolat pe Dohen, celălalt 
„hurdler" de valoare al Franței 
după înlrtagerea suferită de acesta 
în concursul de la Dijon. Și Roud. 
nitska avea pentru ce să-și con
soleze prietenul, deoarece concursul 
de ia Dijon, ca și cel de la Poi
tiers, au fost așteptate cu multă 
nerăbdare și emoție de atlețji fran
cezi. Motivul? Comportare^ lor la 
aceste întreceri care inchei.au un 
scurt cantonament preolimpic, era 
determinantă în alcătuirea forma, 
tîâlor reprezentative ale Franței 
pentru întîkiirile atletice de la 
sfîrșitul aceste; săptămta , consti
tuind totodată o primă 
a speranțelor atletice 
pentru Melbourne.

Era firesc deci ca și 
ne intereseze aceste concursuri, 
deoarece — așa după cum pre
cizam mat sus — majoritatea pro. 
tagoniștilor de la Dijon și Poi. 
tiers vor fi adversarii atleților și 
atletelor noast-e.

Presa de specialitate franceză 
a scos în mod spec al în evidență 
recordurile realizate cu acest pri
lej de SUlon (4,36 m. la săritura 
cu prăjina), de Husson (58,56 m. 
la aruncarea ciocanului, de Roud. 
nitska (14,3 sec la 110 m. garduri) 
și de ștafeta feminină 4X100 m. 
care a încheiat parcursul în 46,1 
sec. Acestea sînt performanțele 
„cheie" ale întrecerilor sus amin
tite, și în comentariile lor ziariș
tii francezi au afirmat că realiza
torii acestor performanțe vor fi, 
fără îndoială, probabilii cîștigători 
ai probelor respective din con
cursul de sîmbătă și dumini
că de la Paris. O impresie deo
sebită a făcut aruncătorul de cio
can Husson, care așa cum precj-

conturare 
franceze

pe noi să

zează ziarul „I’Equpe*, progresea. 
ză încet dar_. sigur. In acest sens 
intîlnirea lui cu aruncătorii romîni 
este așteptată cu mult interes.

Nume mai puțin cunoscute de 
noi și care s-au afirmat cu prile
jul concursului de la Poitiers sînt 
ale alergătorului de 400 m. gar
duri Mange și aruncătorului de 
disc Guesdon. Ambii au făcut în 
ultimul timp progrese evidente, în 
așa fel îneît le-a fost acordată în. 
crederea de a reprezenta Franța în 
meciul cu Germania și Romîn'a.

O problemă serioasă a fost aceea 
a selecționării alergătorilor de 
400 m plat, deoarece Degats și 
Haarhoff —cei mai în formă atleți 
francezi la această probă — con
stituiau o... incertitudine. Primul a 
declarat că este foarte obosit după 
ultimele concursuri, iar ce! de al 
doilea anunțase mai demult că do
rește să se specializeze în proba de 
800 m In această situație, indife
rent de rezultatele realizate î-n 
concursurile de selecție, în ech;pa 
Franței la proba de 400 m. plat 
a fost menținut Haarhoff și in
trodus Martin du Gard, iar la 800 
m. s-a apelat la specialistul Djian 
și la debutantul Guillernion

Intr-o formă bună s-au prezen
tat la Dijon sprinterii și în spe
cial Lissenko la bărbați și Cathe
rine Capdevielle la femei.

Acestea ar fj ultimele „ecouri* 
în legătură cu concursurile de se
lecție de la Poitiers și Dijon. In 
ceea ce privește echipa noastră, 
ziarele franceze — după cum ne-a 
comunicat telefonic redactorul 
nostru Constantin Faur — consa
cră coloane întregi comentariilor. 
Este și normal dacă ne gîndim că 
anul trecut, spre surprinderea spe. 
cialiștitor francezi, echipele noas
tre au învins pe cele ale Franței. 
Deci întrebarea pe care și-o pun cu 
toții este aceea dacă francezii își 
vor lua anul acesta revanșa. Răs
punsul va fi cunoscut numai du
minică seara...

a părăsit ieri Capitala
Din deiegaiția șahiștilor argenti
nieni fac parte Najdorf. Panno, 
Bolbocian și Sanginetti. De ase
menea urmează să plece spre 
Moscova si marele maestru Pil- 
nik.

(Agerpres)

Meciul de șah Botvinik - Smislov, 
in martie 1957 la Moseeva

In Capitala Uniunii Sovietice 
continuă lucrările celui de al 27- 
lea Congres al Federației inter
naționale de șah. In ședința din 
27 august participanții ta Congres 
au hotărît ca meciul turneu pen
tru titlul moadiat de șah dintre 
Vasifi Smislov și actualul cam
pion al lumii Mihail Botvinik sâ 
se desfășoare la Moscova cu în
cepere de la 5 martie 1957.

Campionatele europene se vor 
desfășura la Viena cu participa
rea echipelor reprezentative ale 
Uniunii Sovietice, Iugoslaviei. 
Cehoslovaciei și R.F. Germane.

Întrecerile pentru titlul de cam
pion mondial individual, vor avea 
loc după următorul sistem: în 
1957 se vor desfășura 9 turnee 
zonale, cîștigătorii urmînd să joa
ce într-un turneu interzonal ce 
va avea loc în 1958 în Iugoslavia. 
Turneul final, care va avea drept 
scop desemnarea 
titlul mondial se 
1959 în S.U.A.

O nouă performanță 
de peste 80 metri 
la aruncarea suliței

Aruncătorul polonez de suliță, 
Andrzej Walczak, a obținut cu 
prilejul unui concurs desfășurat 
la Wroclaw un rezultat excelent 
— 81,20 m.

Walczak este al doilea aruncător 
polonez de suliță care < ’ 
performanță de peste 80 
prezent el ocupă locul 4 pe lista 
celor mai butii aruncători de su
liță din lume.

obține o
0 m. In

INFORMAȚII
• in prezent se desfășoară la 

Viena Congresul Federației inter
naționale de gimnastică. La a- 
cest congres participă și o dele
gație din țara noastră alcătuită 
din S. Lichtig, vicepreședinte al 
comisiei centrale de gimnastică 
și prof Adina Stroescu.

candidatului la 
va desfășura In

SPARTAK MOSCOVA ȘI-A 
CONSOLIDAT POZIȚIA DE 

LIDER

Pe stadionul central „V. I. Lenta" 
din Moscova s-a disputat la 28 
august întîtnirea de foibal dintre 
echipele Spartak și Lokomotiv 
Moscova contînd pentru campio- 

a 
în

natul Uniunii Sovietice. Jocul 
luat sfîrșit cu scorul ae 2—I 
favoarea echipei Spartak.

In urma acestui rezultat, fotba
liștii echipei Spartak continuă 
conducă în clasament cu 27 punc
te din 18 meciuri, fiind urmați de 
Dinamo Moscova cu 25 punc'e din 
19 meciuri juca e.

PRESA POLONEZA DESPRE 
MECIUL R.P. POLONA — R. P. 

BULGARIA

Presa poloneză comentează pe 
larg rezultatul meciului dintre 
echipele reprezentative de fotbal 
ale R. P. Polone și R.P. Bulgaria 
care a luat sfîrșit cu scorul de 
2—I în favoarea fotbaliștilor bul
gari.

Ziarul „Przeglad Snortowy" își 
intitulează articolul „Criza echipei 
naționale poloneze continuă". „Fot
baliștii bulgari — scrie ziarul 
spre deosebire de polonezi care 
decepționat, au fost mai repezi 
au demonstrat o bună condiție 
zică și o tehnică remarcabiă.

an 
$i 

fi- 
In

• Luni dimineața a părăsit 
Capitala plecînd la Stockholm de

part icipa 
Fedena- 

handbal, 
din Pe. 
Comisiei

I. Kunst

legația romînă care va 
ia ‘lucrările congresului 
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mod special 
rul Manolov 
și Kolev. Din echipa poloneză cel 
mai bun a fost portarul Szymko- 
wiak.

„Trybun» Ludu" subliniază că 
echipa Bulgariei a lost bine suda
tă, a aplicat tactica cea mai nime
rită de joc și toți jucătorii s-u ară
tat într-o excelentă formă.

Ziarul „Sztandar Mlodych" scoa
te în evidență faptul că Infringe- 
rea echipei de fotbal a R.P. Polo
ne, a treia în acest an, a demon
strat că metodele de antrenament 
folosite trebuie imediat schimbate.

s-au remarcat stope- 
și înaintașii Mija nov

FOTBALIȘTII SOVIETICI IN
AFGANISTAN

Pe stadionul „Gâzi” din Kabul 
s-a desfășurat la 27 august 1b- 
tîlizirea internat onală de fotbal 
dintre ectrpa sovietică Pahtakor 
și echipa Universității din Kabul. 
Fotbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 5-0.

La întîlnire au asistat regele 
Afganistanului Muhammed Zahir- 
Sah, primul ministru Muhammed 
Daud și membri ai guvernului.

După terminarea meciului, re
gele Afgan:stanului s-a întreținut 
cordial cu fotbaliștii sovietici. tJ 
și-a exprimat încrederea că și 
de acum înainte asemenea tntiî- 
niri sportive vor contribui Ia în
tărirea legăturilor prietenești în
tre cele două țări.
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