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DECLAR ATI A
C C. al P.M.R. cu privire la interzicerea Partidului

Comunist din Germania

Mitingul de protest ai cetățenilor Capitalei împotriva 
interzicerii Partidului Comunist din Germania

Partidul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare și 
întregul popor romîn au aflat cu adincă indignare 
despre actul samavolnic, cu totul ilegal al autorită
ților vest-germane de interzicere a Partidului Comu
nist din Germania și protestează cu energie impo- 
rtriva acestui atac brutal, care lovește în cele mai 
elementare drepturi și libertăți ale poporului german.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
amintește că actuala interzicere a Partidului Comu
nist din Germania repetă fapta sinistră petrecută cu 
S3 de ani în urmă. Se știe că baia uriașă de singe 
în care bitlcrismui a scăldat Germania și Europa 
întreagă a fost precedată de interzicerea Partidu
lui Comunist din Germania. Cele mai reacționare 
r 'rcțtri imperialiste vor să decapiteze c'asa munci
toare din Germania vestică, pentru a putea trece 
apoi la lichidarea tuturor libertăților democratice, 
Ia intensificarea și mai fățișă a pregătirilor de 
război. Așa au procedat hitleriștii în trecut. Pe 
același d-um pășesc astăzi cercurile guvernante din 
Germania de vest.

Experiența istoriei arată că scoaterea în afara legii 
a Partidului Comunist pune în pericol și celelalte 
partide și organizații muncitorești și democratice: 
partidul social-democrat, sindicatele, organizațiile de 
tineret. Nici un om cinstit nu poate rămîne pasiv 
față de po’itica cercurilor guvernante vest-germane, 
îndreptată împotriva clasei muncitoare, a interese
lor naționale ale poporului german, împotriva cau
zei păcii. Experiența proprie a clasei muncitoare din 
Romînia — care și-a făurit unitatea sa în lupta îm
potriva regimului burghezo-moșieresc și a fascismu
lui, pentru crearea și consolidarea puterii populare 
— confirmă adevărul că în fața atacului fascist 
clasa muncitoare are datoria să-și uneasca forțele. 
Sîntem ferm convinși că unirea muncitorimii ger
mane, strîngerea în jurul său a tuturor forțelor de
mocratice va izbuti să împiedice prăvălirea Germa
niei occidentale pe drumul fascismului și al războiu
lui.

Cercurile reacționare conducătoare din R.F. Ger
mană au interzis Pariidul Comunist deoarece el 
slujește cu devotament interesele clasei muncitoare 
și ale poporului german și este forța cea mai hotă- 
rîtă în lupta împotriva remilitarizării, împotriva 
prefacerii Germaniei In focarul unui nou război. 
Partidul Comunist a fost interzis pentru că el se 

pronunță hotărît împotriva războiului și mobili
zează masele populare din R.F- Germană la lupta 
pentru unificarea pașnică a Germaniei, pentru pace 
șl democrație.

Că acestea, șl nu altele, sînt motivele reale ale 
interzicerii Partidului Comunist se vede din întreaga 
politică pe care o duce guvernul vest-german. Puțin 
timp înainte de interzicerea Partidului Comunist din 
Germania, cercurile guvernante din Germania occi
dentală, sub oblăduirea forțelor imperialiste din vest, 
a« decretat serviciul militar general obligatoriu; ele dez- 

, voltă rapid producția de armament, cre'c din nou un 
.Wehrmacht revanșard, avînd în frunte foști gene- 
ra’i hitlerîștî. Interzicerea Partidului Comunist din 
Germania este menită să netezească drumul acestei 
armate a agresiunii către un nou măcel mondial.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
consideră măsura fascistă de interzicere a Partidu
lui Comunist din Germania drept un act de înăs
prire a încordării internaționale, o provocare la 
adresa forțelor păcii și progresului omenirii. Sfidînd 
popoarele lumii, militarismul fascist încearcă din 
nou să-și ridice capul. Măsurile represive antide
mocratice ale autorităților vest-germane sînt în con
tradicție flagrantă cu hotărlrile istorice luate de 
puterile din coaliția antihitîeristă cu privire la or
ganizarea Germaniei după război ca un stat demo
cratic și iubitor de pace.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
condamnă cu toată energia acest act agresiv al 
cercurilor reacționare din R.F Germană și-1 consi
deră drept o dovadă a faptului că aceste cercuri nu 

vor o unificare pașnică a Germaniei, ci o unificare 
prin forță, pe calea războiului.

Planurile nesăbuite ale cercurilor reacționare nu 
au sorți de izbindă. Nu odată au dat greș încercă
rile reacțiumi de a lichida partidele de avangardă 
ale clasei muncitoare. In țara noastră interzicerea 
Partidului Comunist d:n Romînia in timpul regimu
lui burghezo-moșieresc n-a putut împiedica pe comu
niști să mobilizeze și să conducă lupta maselor 
muncitoare pentru libertate, democrație și socialism.

Partidul Comunist din Germania a fost interzis 
și în timpul stăpînirii hitleriste. Cu toate acestea, 
eroicul partid al comuniștilor nu numai că nu a 
pierit, cî, în ciuda jertfelor și a sacrificiilor sufe
rite, a stat în fruntea forțelor democratice germane 
în lupta împotriva hitlerismului. pentru adevăratele 
interese naționale ale poporului german, în vreme 
ce din Hitler și regimul lui s-a ales preful și pulbe
rea

Astăzi situația este cu totul diferită de cea din 
1933, fascismul precum și militarismul japonez au 
fost zdrobite. Numeroase țări din Europa și Asia eli
berate de sub jugul fascist au pășit pe calea socia
lismului- Țările socialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică și China populară formează sistemul socia
list mondial și reprezintă o putere uriașă, de neîn
vins. Există, se dezvoltă și se întărește Republica 
Democrată Germană, primul stat muncitoresc-țără- 
nesc din istoria Germaniei, stat care nu urmărește 
cuceriri imperialiste și războaie de cotropire, ci 
realizarea năzuințelor naționale ale poporului ger
man, realizarea pașnici a unității întregii patrii 
germane, colaborarea și prietenia cu toate popoarele 
lumii. Se lărgește tot mai mult zena păcii, care 
cuprinde pe lingă țările socialismului țări ca India. 
Indonezia, Egipt și altele. Astăzi, forțe'e democra
ției și socialismului sînt mai puternice ca orieînd.

Poporul romîn în frunte cu eroica sa clasă mun
citoare, alături de toate forțele iubitoare de pace din 
lumea întreagă, se ridică cu hotărire împotriva ac
tului ilegal și antipopular al autorităților vest-ger
mane. Poporul nostru nu poate uita cît a avut de 
suferit de pe urma militarismului german și a fas
cismului și de aceea înfierează cu cea mai adincă 
revoltă sentința fascistă de la Karlsruhe. Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn își exprimă 
ferma sa convingere că nici o fărădelege, nici o 
măsură teroristă nu vor putea opri gloriosul Partid 
Comunist din Germania să-și facă datoria față de 
clasa și poporul său, să mobilizeze masele populare 
în lupta împotriva militarismului german, pentru 
pace și democrație.

Partidul Comunist din Germania a fost „interzis". 
Dar nu există forță în lume să poată nimici parti
dul din rîndurile căruia s-au ridicat mii și mii de 
eroi care și-au jertfit viața pentru libertatea și feri
cirea poporului german. Partidul Comunist nu poate 
fi nimicit, deoarece el este parte componentă a cla
sei muncitoare germane, avangarda -*ei  care apără 
cu fide'itate interesele vitale ale poporului german.

In numele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor 
patriei noastre, al întregului popor al Republicii 
Populare Romine, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn trimite un sa’ut fierbinte comu
niștilor germani, tuturor patrioților care se opun 
samavolniciei fasciste. în lupta pentru o Germanie 
unită, democratică, iubitoare dc pace, poporul ger
man, clasa muncitoare germană, partidul ei comu
nist se pot bizui pe solidaritatea frățească a clasei 
muncitoare din Romînia, a partidului său, pe sim
patia întregului popor romîn.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
își exprimă încrederea că Partidul Comunist din 
Germania va găsi în mijlocul poporului forțe capa
bile de a continua și a intensifica fupta sa, în 
numele libertății, democrației și păcii.

Trăiască Partidul Comunist din Germania!

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romi»

Vineri după-amiază a avut loc 
la Arenele Libertății un mare mi
ting- în cadrul căruia mii de ce. 
tățeni ai Capitalei și-iau exprimat 
protestul energic împotriva sama
volnicei măsuri a autorităților 
vest-germane. care au interzis 
Partidul Comunist din Germania.

La masa prezidiului au luat 
loc tovarășii:

Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar a! 
comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Petre Drăgoescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., consilier 
la Ministerul Invățămîntului, An. 
ton Vlădoki, președintele Sfatu
lui Popular al Capitalei, Acad. 
Horia Hulubei, directorul Insti
tutului de fizică nucleară al A- 
cademiei R.P.R.. laccv Coțovea. 
nu. membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Al. Buican, vicepreșe
dinte al Institutului Romîn pen
tru Retațiile Culturale cu Strai, 
nătatea, ing. M'hai Marin, secre
tar al Consiliului Central al 
Sindicatelor dn R P.R., Petre 
Gheorghe secretar al C.C. a4 
U.T.M., Jr. Elena Vîlcoci. mem
bră a Prezidiului Comitetului Fe
meilor Democrate, deputat in 
Marea Adunare Națională, Dra- 
gomir Stavre, muncitor fruntaș 
la Complexul C.F.R. „Grivița Ro- 
ște“. Anton Schmidt, directorul 
întreprinderii I.O.R.

Mitingul a fost deschis de tov. 
dr. ELENA VÎLCOCI.

A luat cuvîntul tov. FLORIAN 
DANALACHE.

Un pu'ernic val de protest a 
cuprins inimfle oamenilor muncii 
șl ale întregii opinii publice de
mocratice împotriva samavolni-

cei hotărîri a tribunalului de Ia 
Karlsruhe cu priivre la interzice
rea Partidului Comumst din Ger< 
mania —a spus vorbitorul

'Acest act constituie una dna 
cele mai odioase înscenări judi
ciare din cite a cunoscut istoria 
u'time'or decent

La fel ca în 1933, cînd h't'a- 
riștii au pornit la devast.rea oc- 
ganizații'lor' Partidului Comunist, 
la urmărirea sabatică a coma*  
nlștflor. la deportarea și întemni
țarea comuniștilor, iar apoi aa 
venit la rind social.democrații, li
beralii, catolicii, tot așa astăzi în 
Germania occidentală au început 
crunte represiuni în masă.

Interzicerea Partidului Coran 
nist din Germanii ocr:'.er.talL
face parte dn programul cercu
rilor revanșarde și al cercurî’-or- 
Imperialiste agresive îndreptat:
împotriva Partidului Comunist
din Germania af at în avangarda 
forțelor care se împotrivesc cw 
hotărîre refacerii militarismuluă 
german. intensificării cursei 
înarmărilor, pregătirilor unei not 
agresiuni. Militariștilor și re
vanșarzilor vestgermani nu 1*  
convine lupta consecventă a Par
tidului Comunist din Germani*  
pentru unificarea Germaniei p® 
baze pașnice și democratice.

Hotărîrea tribunalului de 1*  
Karlsruhe privind interzicere*  
Partidului Comunist din Gerina— 
«ia, la fel ca și a’te hotărîri a-*  
semănătoare din istorie, nu est®, 
e dovadă de forță ci exprimi, 
tocmai adiaca s’ăbiciune și tea
ma inițiatorilor ei. Acest act est»

(Continacre în pag. a 8-a) '!

Atleții și atletele noastre evoluează azi și mîine 
pe stadionul Colombes din Paris

PARIS 31 (prin telefon de U 
trimisul nostru spacial). —

După o călătorie destul de lungă 
cu avionul echipele de atletism 
ale țării noastre au ajuns în ca
pitala Franței joi seara după ora 
23. La sosire am fost întîmpinați 
de reprezentanții Federației Fran
ceze de Atletism, de ziariști și de 
alți iubitori ai sportului din Pa
ris. De asemenea, în capitala 
Franței ne-a întîmpinat și o... 
temperatură puțin obișnuită pen
tru atleții și atletele din echipele 
noastre. La Paris timpul esle 
foarte friguros — mai ales in 
comparație cu căldurile caniculare 
de la noi — și în plus plouă 
aproape tot timpul.

De altfel chiar astăzi după- 
aniiază (n.r. ieri) am putut con
stata că temperatura scăzută, ca și 

ploaia rece ca de toamnă vor con
stitui un serios impediment pen
tru sportivii noștri. La antrena
mentul eîectuat chiar pe stadio
nul Colombes, care va găzdui și 
concursul, atleții și atletele din 
echlpe'e R. P. Romîne s-au miș
cat destul de bine dar au fost 
mult incomodați de pista grea 
cu care nu mai erau obișnuiți. 
Tn genera] antrenamentul nu s-a 
putut desfășura în cele mai bune 
ccndițiuni datorită ploii și frigu
lui. Cu toate acestea în sinul echi
pei noastre domnește o bună at
mosferă, întrecerea cu echipele 
Franței (masculin și feminin) și 
cea cu echipa feminină a Aus
triei fiind așteptate cu multă în
credere.

întâlnirile atletice programate 
pentru mîine și duminică (n. r- 
azi și mîine) au trezit un viu 
interes, cu toate că în momen
tul de față la Paris se desfă

șoară o altă mare întrecere spor
tivă : Campionatele Mondiale d» 
Volei. Toate ziarele apărute as
tăzi (n.r. ieri) subliniază impor
tanța acestor maciuri atlartax. 
echilibrul dintre echipele parti
cipante, accentuîndu-se în special 
pe faptul că pentru atleții și atle
tele dip echipa Franței e’e v«r~ 
constitui un serios examen pre— 
olimpic. Rezultatele și comporta
ră lor în acest concurs vor fă 
luate drept criterii de bază Îb>- 
alcătuirea lotului olimpic francez: 
pentru Melbourne.

In acest sens vom sublinia fap— 
tul că nici pînă astă seară (n.r_ 
ieri seară) la ședința tehnică nuu 
au putut fi cunoscute echipele re
prezentative ale Franței, aceast® 
pentru că între Federația de spe
cialitate franceză și cluburile atle
tice s-au născut serioase d'ver— 
gențe. Majoritatea cluburilor, 
in special PUC, s-au aratat total, 
nemulțumite de felul în care atE 
lost selecționate echipele Fran
ței. Datorită acestui lucru pînă. 
în ajunul concursului noi nu ane 
putut cunoaște exact echipele vii
torilor noștri . adversari, așa cit, 
sîntem în imposibilitate de a !•» 
comunica cititorilor ziarului nos—
iru.

Astăzi 
Paris și 
lelism a 
va întîlni — ,în același timp — 
noi — cu echipa Franței, precum ', 
și formația feminină a Austriei ota 
care vom disputa im mec.’ para-, 
lei cu cel cu reprezentativa Fran—f 
țel ț

întrecerile încep mîine (n.
astăzi) la ora 16, ora F 
pe stadionul Colombes.

ROMEO VILARA

(n.r. ieri) au sosit 
echipa masculină de 
R. F. Germane care

ț
Ir 

at—‘s
-se
cii'

rc ții.

Pari suluri
• I

i .7 ț

labă o imagine ae la un antrenament al echipei Franței; David &
Lissenko executlnd un schimb de staled



O finală absolvi tă cu note bune, dar numai de concu renți...
La încheierea campionatului republican de poiiatkn 6.HA.

' In articolul publicat In numărul 
anterior al ziarului nostru, consi: 
deram ca bine inspirată alegerea 
orașului Turda, în ce privește 
găzduirea finalei campionatului 
republican de poliatlon G.M.A. 
Spunînd aceasta, ne-am referit la 
cadrul genera] în care au avut 
loc întrecerile și în special la 
starea satisfăcătoare a bazelor 
sportive folosite cu acest prilej. 
Dar. despre întrecerile de la Tur
da mai trebuie spuse, c.lteva lu
cruri.
CONCURENȚII: BUNA PREGĂ

TIRE ȘI ÎNSUFLEȚIRE...
încă de la prima probă a apă

rut evident faptul că participant»

Pină cind?
O clipă stadionul a amuțit; apoi, 

aplauzele au răsunat spontan, zgo
motos. Pasionantul „duel" dintre 
cele două mari favorite ale probei 
(săritura în lungime din cadrul 
campionatelor republicane de atle
tism), Ana Șerban și Ingeborg 
Knobloch, luase sfîrșit dar învin
gătoare ieșise o a... treia atletă: 
Gabriela Betlul

Poate că în momentul în care a 
îmbrăcat tricoul de campioană, a*  
colo, pe podium, o clipă gîndul ei 
s-a îndreptat către orașul în care 

a copilărit și unde a făcut primii 
pași în atletism. Brăila, orașul 
de pe malul bătrînului fluviu. De 
aici s-au ridicat multe elemente de 
valoare, astăzi fruntașe ale spor
tului feminin din țara noastră, ca 
Maria Albuleț-Pogorevici, cam

pioană republicană la șah, Zamfi- 
rița și Gabriela Bellu, prima, com
ponentă a lotului republican de 
Laschet iar sora ei, proaspătă cam
pioană, Georgeta Mogoș, Letitia 
Bardaș... Acum însă, sportul femi
nin a fost neglijat. Un număr tot 

mai mic de tinere practică sportul. 
In campionatul orășenesc de volei 
au fost înscrise doar... 2 echipe 
(Energia T.U.G. și Progresa*!).  In 
întreprinderi în care muncesc sute 
si sute de tinere (Fabrica de Con
fecții. Uzinele Metalurgice Pro
gresul și altele) sportul nu și-a 
făcut multi prieteni.

Si totuși nu se poate afirma că 
nu se face sport. Arătam doar că 
în campionatul orașului au fost 
înscrise două echipe de volei. U- 
neori se mai joacă și handbal! Dar 
mifte jucătoare care figurează în 
echipele de volei, joaca în același 
timp și... handbal (Constanța Dia- 
conescu, S. Malinovschi și Maria 
Ciutacu — colectivele sportive E- 
nergia T.U.G. și Progresul).

Lipsa de inițiativă și înțelegere 
a colectivelor sportive se reflectă 
și în munca școlilor sportive de 
tineret (atletism și ciclism) în care 
sînt angrenate foarte puține tinere. 
La ciclism, de exemplu, nu este în
scrisă nici-o fată.

Comisiile raionale pe ramură de 
sport privesc și ele nepăsătoare 
situația sportului feminin în ora
șul B răila. Pînă cind?

N. Costin, corespondent 

au fost însuflețiți de dorința de a 
oferi spectatorilor turdeni prilejul 
de a fi apreciați pentru pregătirea 
lor multilaterală. Și dacă în arti
colul precedent am relevat numai 
cîteva elemente cu reale perspecti
ve pentru unele discipline, folosim 
acest prilej pentru a completa lis
ta acestora. Este vorba de Ecate- 
rina Alexandrescu (Ploești) ta 
gimnastică, Olga Jaba (Timișoa
ra) la greutate, și Rohrich Die
ter (Timișoara) la 1500 m. Bine 
îndrumate în activitatea lor spor
tivă aceste tinere Ș« talentate ele
mente pot realiza performanțe ta 
măsură să le impună atenției foru
rilor noastre de specialitate.

„.IAR ORGANIZATORII, LIPSA 
DE INTERES ȘI DE INIȚIATIVA

In același articol semnalam fap
tul că participanții s-au bucurat 
numai ta parte de grija comtte- 
tulai de organizare și a organelor 
locale. Din capul locului vrem să 
precizăm că sub aspect organiza
toric nu poate exista nici o scuză, 
Jntruoft de la începutul anutuî se 
știe eă Turda va fi „teatnd" În
trecerilor finale ale acestui cam
pionat. Comitetul alcătuit în sco
pul rezolvării tuturor problemelor 
legate de finală avea printre al
tele sarcina de a populariza dt 
mai pe larg acest eveniment spor
tiv și de a asiguîa participanțHor, 
condiții bune de cazare șl de hra
nă. Ce a făcut în realitate acea
stă comisie?...

Fropagandistic, „munca" s-a re
zumat numai la cîteva afișe răs- 
pîndite în unele puncte ale orașu
lui. In ziua festivității de deschi
dere se mai alerga după... stea
guri, iar fanfara n-avea să apa
ră decît la festivitatea de... închi
dere a întrecerilor.

La școala de metalurgie, unde s-a ...asigurat cazarea concu- 
renților Ia finala campionatului republican de poliatlon 

G.M.A., saltelele au fost umplute cu paie ude

— Grăbește-te să nu scăpăm probele/
— Ție-fi convine că n-ai prea dor mit. dar vezi că eu trebuie mai 

tntîi să mă usuc /...

N-a existat un interes corespun
zător nicf pentru cazare. Tovară
șul Gh. Bardossy — căruia îi re- 
vefiea în mod direct misiunea de 
a rezolva această problemă — 
„prins" ta vtrtejul altor preocu
pări a lăsat s-o rezolve alții, ta 
această privință, alegerea unei 
școli în plină reparație ca și În
ghesuiala în care au trebuit să 
stea ooncurenții nu constitue o 
„realizare". Să adăugăm la a- 
ceasta și faptul că saltelele, um
plute cu paie ude a făcut aproape 
imposibilă odihna celor ce trebuiau 
să se refacă aici, după trecerea 
unor probe programate la inter
vale relativ scurte și care, firește, 
oereau un efort destul de mare.

In sfîrșit, și asigurarea hranei 
a constituit o lacună de ordin or
ganizatoric. Presupunindu.se că 
organizatorii nu știau cum trebuie 
alcătuită și pregătită hrana pen
tru un lot sportiv. I.E.B.S.-ul a 
trimis un salariat al său în per
soana tear. Munteanu, un om cu 
o experiență îndelungată în acea
stă direcție, dar ale cărui indi
cații prețioase au fost în general 
Ignorate Iată de oe considerăm 
eă directorul T.A.P.L. Tru’d a nu 
s-a achitat conștiincios de îndato. 
rirHe sale, încredînțtad rezolvarea 
acestei probleme unui responsabil 
de restaurant lipsit de inițiativă 
și ceea ce este mai regretabil, 
uneori chiar rău voitor.

Intrucît s-ar putea ca oraștMuî 
Turda să i se mai ofere prilejul de 
a găzdui o competiție sportivă de 
proporții mai largi, credem că 
este de datoria celor ca-re au gre
șit, prin lipsa lor de interes și de 
inițiativă, să facă ta viitor totul 
pentru a șterge impresia proastă 
pe care au lăsat-o și anula repu
tația de gazde neprimitoare pe 
care și-au format-o.

T. STAMA

„Ciclo-plim băreții”
Nu de puține ori am semna

lat, în coloanele noastre, că la 
startul probelor cicliste pentru 
categoriile a 111-a, neclasificați, 
semicurse ți juniori, lotul partl- 
cipanților este îngrijorător de 
redus față de numărul total de 
biciclete pe care îl posedă sec
țiile de ciclism ale asociațiilor 
fi colectivelor sportive.

Cum se poate una ca asta? se 
va întreba, cu legitimă mirare, 
cetățeanul neavizat. Mai ales că 
zilnic, li este dat să vadă pe 
străzile orașului tineri pe bi

ciclete — multe dintre ele noi, 
nouțe — purtînd prinsă de ca
dru tăblița cu numărul de con
curs al ciclistului respectiv.

Și, cu toate acestea, la star
tul probelor nu se prezintă, de 
cele mai mu'te ori, nici jumă
tate din acești posesori de bici
clete, aparținînd colectivelor fi 
asociațiilor.

Dacă, cetățeanul surprins de 
cele afirmate de noi, s-ar dfice 
într-o duminică dimineață spre 
Snagov, spre ștrandul Mihăi- 
lești — Argeș, spre Comana, 
ori spre orice alt punct turistic 
din împrejurimile Capitalei, 
ar rămlne surprins văzînd nu
mărul mare de tineri pe ase
menea bicic'ete. Aceștia, neso
cotind nostul pentru care li s-a 
încredințat bicicleta, preferă să 
se plimbe în zilele de concurs, 
să facă cicloturism... particular.

Și, între timp, bieții antrenori 
fac toi felul de prelucrări în șe
dințele săptămînale (la care 
plimbăreții, bineînțeles, absen
tează strategie). Sau, dacă vin, 
anunță că participă, dar, fireș
te, nu se prezintă la concurs, 
căci au altceva mal plăcut și 
comod de făcut, decît să gonea
scă pe arș'ță in cadrul întrece
rilor. Antrenorii, exasperați, le 
trimit convocări prin aiți cicliș
ti, uneori adrese, destui de dras
tice, chemlndu-i la ordine. Dar, 
pas de pune mina pe acești 
plimbăreți! Unii din ei. trec pe 
la sediul secției de ciclism, in
vocă diferite motive și promit

COMUNICAT
Comisia centrală de ciclism a- 

nunță că înscrierile pentru cam- 
piomtiil de mare fond al R.P.R. 
se primesc, pe bază de tabele în
tocmite de asociații, în care se 
va preciza numele participanți- 
lor (cicliști, antrenori și conducă

că se vor' ține de treabă. Pro 
misiunile! rărnln, firește, simple 
promisiuni. Aș\a au făcut V. 
Covanciuc (Voința), T. Visarion 
(Energia), N. Calai (Progresul 
F.B.) și mulți al ți începători 
ca ei, care uzețază materialul 
colectivului sau asociației mai 
mult pentru plimbări, partid- 
ptnd ha curse doar de cîteva ori 
pe an

Din păcate, însă, și o serie 
de alergători mal „răsăriți", ca- 
tadixesc foarte rar să „onoreze*  
startul probelor cu prezența 
lor

De pildă. B. Rosenberg (Vo
ința), I. Spanțoveanu, I. Ber
bece® și Dan Tone (Știința), 
D. Doncu și Ef. Niță (Ener
gia), Ion Baciu (Flamura fo 
șie). Dan Marin (Recolta) fi 
alții și alții (ne-ar Irebui prea 
mult spațiu pentru a înregistra 
numele tuturor), dețin de multe 
luni biciclete de fond și nu an 
participat decît la două stan cel 
mult trei probe. Despre nivelul 
comportării acestora, mai bine 
să nu vorbim t

Ce este de făcut?
Să răspundem noi, dină nn 

exemplu sugestiv lată, condu 
cerea secției de ciclism a colec
tivului sportiv Locomotiva 
P.T.T., (desigur sătulă de pre
lucrări, adrese și tot soiul de 
convocări), pe unde prinde 
vreun asemenea plimbăreț din 
oadrul secției respective ti ia 
bicicleta, fără nici un alt co
mentariu, prevenindu-l că, dacă 
In termen de cîteva zile, nu de
pune la magazie echipamentul 
și restul de materiale ce-l mai 
are asupra lui, va suporta rigo
rile legilor în vigoare. La fel 
s-a procedat și la Locomotiva 
Gri vița Roșie..

Ce ar fi dacă și celelalte sec
ții cicliste ar proceda la fel. 
Cu siguranță că ar dispare 
„plimbăreții ,și ar crește In 
același timp numărul partici- 
panților la concursuri.

EMIL IENCEC

tori), pînă în ziua de 3 septem
brie a. c., dată după care nu »e 
mai primesc înscrieri sub nici un 
motiv. Aceste tabele se vor de- 
pune La Inspecția de Ciclism, din 
C.C.F.S. București, strada Vasile 
Conta nr. 16, Et. VI.

Desfășurarea primei ediții a 
Spartachiadei de vară a 
Tineretului a marcat o eta

pă încununată de succes pe dru
mul dezvoltării activității spor
tive de masă din țara noastră. 
Principalul obiectiv al acestei 
competiții—atragerea spre practi
carea diferitelor discipline spor
tive a unui număr cît mai mare 
de tineri și tinere, de la orașe 
și sate — a fost în general ,a- 
tins. Fără a uza de cifre statis
tice, putem afirma că la primele 
întreceri ale Spartachiadei s-a 
prezentat un număr de concurenți 
care depășește cu mult cifra par- 
iicipanților la competițiile de 
masă desfășurate în anii trecuți.

Aceasta constitui*,  firește, un 
real cîștig al mișcării noastre 
sportive. Trebuie amintit tot o_ 
dată că marele interes pe care 
La stîrnit organizarea Sparta
chiadei s-a oglindit și în faptul 
că în toate regiunile țării s-au 
întreprins valoroase acțiuni de 
îmbogățire a numărului bazelor 
sportive și de atragere a tinere
tului spre practicarea sportului. 
Sînt demne de relevat, în această 
privință, realizările tineretului din 
regiunea Baia Mare, unde au 
fost amenajate în vederea Spar
tachiadei 225 noi baze sportive; 
în R.A.M. numărul bazelor a

După prima
crescut cu încă 79; în regiunea 
Oradea — cu 71 ș.a.

In scopul popularizării Sparta
chiadei, în multe regiuni echipele 
sportive orășenești s-au deplasat 
în comune și sate susținînd în
treceri demonstrative, dînd tot 
odata ajutor practic pregătirii 
concursurilor locale.

Succesul cu care s-a încheiat 
prima ediție a Spartachiadei de 
vară a tineretului nu corespunde 
însă sub toate aspectele posibili
tăților existente în țara noastră 
și cerințelor dezvoltării și întă
ririi mișcării noastre sportive. Cu 
excepția unor întreceri disputate 
în cadrul finalelor de la Bucu
rești, majoritatea întrecerilor des
fășurate în etapele preliminare au 
purtat amprenta unei pregătiri 
superficiale, situîndu.se la un ni
vel tehnic foarte scăzut. Firește, 
unor sportivi începători nu H se 
pot cere performanțe de valoare. 
Totuși, la finale mai ales s-a ob
servat că în timp ce unii sportivi 
au obținut rezultate promițătoare 
(A. Harghel—13,01 m. la arunca
rea greutății juniori; Ane! iese 

Drbtlef — 10.8 sec. la 80 m. plat; 
A. Drăgan — 6,32 m. la săritura 
în lungime etc.), mulți finaliști 
au vădit lipsuri tehnice elementa
re.

Or, era de așteptat, ca cel pu
țin la iinalele competiției să-i

ediție a Spartachiadei de vara
vedem întrecîndu-se pe cei mai 
reprezentativi sportivi neclasifi
cați ai regiunilor. Ce a determi
nat această slabă comportare a 
finaliștilor? In primul rînd, mun
ca defectuoasă — în ceea ce pri
vește pregătirea tehnică — ce se 
desfășoară în cadrul colective’or. 
De altfel, superficialitatea pregă
tirii tehnice și organizatorice din 
colective s-a manifestat chiar de 
la începutul competiției. Deși des
fășurarea primei etape a Sparta
chiadei prevede un termen de 
cîteva săptămîni, majoritatea co
lectivelor au tărăgănat pregăti
rile, ajungînd în situația să or
ganizeze întrecerile în ' ultimele 
zile ale termenului respectiv. In 
felul acesta, în ritmul unei munci 
ta asalt, desigur că nu se puteau 
obține rezultate bune. Iată doar 
cîteva exemple care ilustrează 
cele arătate mai sus: în cadrul 
etapei interraionale desfășurate la 
Tecuci, ta ziua de 29 iulie, s-au 
înregistrat unele rezultate tehnice 
sub mediocre, iar la o serie de 
probe atletice concurenții ...au 
abandonat. Dintre sutele de tineri 
și tinere de Ia uzinele „Ianos 
Herbatc" Cluj, pînă în ziua de 
19 mai participaseră la întrecerile 
Spartachiadei doar... 22 concu
rență.

Un alt aspect negativ care s-a 
manifestat în cadrul finalelor îl 

constituie goana după succese prin 
folosirea unor mijloace necorecte.

In loturile regiunilor Galați, 
Constanța și Timișoara au fost in
cluși — contrar prevederilor re-’ 
gulamentului competiției — îno
tători cu clasificare; în echipa de 
handbal a orașului București a 
fost introdusă o jucătoare clasL- 
ficată, iar formația de v^lel a 
regiunii Suceava s-a prezentat, 
de asemenea, cu un jucător cla
sificat Cîteva regiuni (Baia Mare 
etc.) n-au prezentat la finale e_ 
chipele de oină câștigătoare ale 
fazei regionale — cum era firesc 
ci... adevărate selecționate.

Asemenea fapte nu aduc decît 
prejudicii mișcării , sportive de 
masă, ele fiind socotite drept în
cercări de a obține o glor.ie fără 
merite.

Desigur că aceste incorectitu
dini au fost sezisate la timp de 
comisia centrală de organizare a 
Spartachiadei, care a aplicat 
sancțiunile cuvenite celor în cau
ză.

Acum, la încheierea primei e- 
diții a Spartachiadei, se poate 
întări concluzia că tineretul din 
țara noastră manifestă un inte
res crescînd față de activitatea 
sportivă. De aceea, organelor în 
drept le revine sarcina de a.și 
spori eforturile în direcția unei 
mai bune organizări a activității 

sportive de masă. Se cere fca, 
în primul rtad colectivele și cer
curile sportive să asigure o con
tinuitate în activitatea maselor 
de sportivi, să le creeze condițiile 
necesare pentru ridicarea nivelu
lui lor tehnic prin antrenamente 
regulate și' metodice. Din rîndu-’ 
rile sutelor de mii de tineri și 
tinere care au participat la pri
ma ediție a Spartachiadei de 
vară mișcarea noastră sportivă 
așteaptă o nouă promoție <te 
sportivi fruntași.

Faptele pozitive ca și consta
tările negative remarcate cu pri
lejul acestei competiții constituie 
învățăminte demne de reținut în 
vederea viitoarelor ediții ale Spar_ 
tachiadei. Este necesară, în 
mul rînd, desfășurarea rinei șl 
mai sistematice acțiuni de popu
larizare în masă a competiției, 
făcută din timp și sub forme 
variate, sugestive; atenta indrar 
mare a colectivelor sportive și 
sprijinirea acestora prin tehnici» 
eni de specialitate; antrenarea 
maselor largi în participarea Ia 
întreceri, dar mai ales, pregăti
rea acestora pentru a obține re
zultate tehnice bune.

Strădania pentru a oferi tinere» 
tului condiții optime de a lua 
parte la competițiile de masă co
respunde cu îndeplinirea unor nâ- 
zuinți ce au același țel: un ti
neret puternic, sănătos, gata pen
tru muncă și apărarea patriei.

PETRE DAVID

Presupunindu.se
situ%25c3%25aendu.se


Concursul Internațional de Tenis
L Juhasz l-a întrecut pe Skonecki, St. hghelescu pe Sikorski și V. Serester pe C. Caralulis

Halterofilii în luptă ota
recordurile

IANCSO (R. P. V.)
Văzut de MATTY

Terenurile de tenis Progresul FB 
au găzduit joi dimineață primele 
joouri din cadrul concursului inter
național la care participă repre
zentanți ai R. Cehoslovace, R. P. 
Polone, R.P. Ungare, R.P. Bulga
ria precum și cei mai buni jucători 
din țara noastră. Joi după amiază 
aceleași terenuri au găzduit și pri
mele... surprize. Firește pentru noi 
partea plăcută a acestor surprize 
o constituie faptul că ele au fo6t 
furnizate de tineri jucători roniîni.

In partida cu renumitul jucător 
polonez, W. Skonecki, tinărui L. 
Juhasz a realizat un joc și un re
zultat excelent, jucînd cu multă 
pondere, calm și o tactică potrivită. 
L. Juhasz și-a adjudecat victoria 
în două seturi (6—2, 7—5) eti- 
minînd încă din turul II pe 
din favoriții întrecerii. Tot atîta 
satisfacție ne-a procurat și victo
ria lui St Angheiescu în mer ii 
cu Sikorski (R.P.U.), un alt fa
vorit al 'concursului. După <v în 
primul set reprezentantul nostm 
nu și-a găsit cadența, în seturile 
următoare el a realizat un joc tac
tic superior (mingi scurte, la fileu, 
care l-au obligat pe adversar să 
răspundă din poziții dificile) și și-a 
apropiat o prețtoasă victorie. Scor 
final: 4—6, 6—3, 6—4.

După terminarea partidei St An
gheiescu ne-a declarat: „Deși în 
ultimii doi ani n-am participat la

IUHASZ (R. P. R)
i Văzut de NEAGU

Această felicitare este adresată 
echipei masculine de handbal din 
Sibiu nu pentru vreo performan
ță strălucită și nid pentru vreo 
comportare ieșită din comun. 
Faptul care determină elogierea 
echipei sibiene poate părea la în
ceput mărunt, însă el are o im. 
portantă semnificație, mai ales 
acum, ta actualul stadiu de dez
voltare a handbalului masculin 
din țara noastră.

Dar mai bine să lăsăm faptele 
să vorbească. De ia un timp în
coace era evident că în sînui 
formației Voința se petrecea ceva. 
Jocuri în care această echipă era 
considerată ca favorită se termi
nau cu victoria surprinzătoare a 
adversarului. Chiar și atunci tind 
reușeau să părăsească terenul în
vingători sibieniî nu se arătau 
demni de reviumele pe care îl 
aveau. Pentru că — nu trebuie 
să uităm — într-un timp Voința 
Sibiu se număra printre cele mai 

întîlniri internaționale, m-am stră
duit să fiu Ia înălțimea valorii în
trecerilor. Socotesc aceasta o do
vadă că tenisul nostru are sufi
ciente cadre pentru a depăși actua
lul său nivel destul de scăzut".

Proaspătul campion republican de 
juniori V. Serester a repurtat și ei 
în prima zi a întrecerilor interna
ționale o victorie de prestigiu. El
l-a  întrecu: pe rutinatul C. Carsiu- 
lis cu scorul de 3—6» 6—3, 6—2. 
In partida de ieri V. Serester a de. 
încastrat că este In plin progres. 
C. Caralulis ni s-a părut oiirsV, 
incapabil să susțirfă în condîțiSe 
actuale, jocuri dificile.

Alte rezultate interesante înregis
trate în ziua 1-a: Serester-Mihaî- 
lov (R.P.B.) 6—4, 6—I. D. Viziro- 
Ghecrghiev (R.P.fi) 6—1. 6—O;
ELENA ROȘIANU.STETINOVA 
(R. Ceh.) 6—3, 7 — 5; Lenart 
iR.P.U.)—Radzio (R.P.P.) 6 — 2, 
6—2; I.icis (R.P.P) - Năstase 
6—3, 6—4; Cobzuc — Dimitrov 
ÎRJ’.B.) 6—4, 6—2: Zacopceanu — 
Neeeas (R. Ceh.) 3—6, 3—6.

MARIN VIZIRII L-A ELIMINAT 
PE LICIS

Pnnctele de atracție ale zHet 
de ieri au fost partidele dintre 
Maria Viz iru-Ucis (R.P.P.) și 
Iancso (R.P.U.)-Neceas (R. Ceh.). 
Pe terenul central unde s-a des

BRAVO VOINȚA SIBIU!
bine echipe masculine de hand
bal de la noi.

Frămin'area din ultima perioa
dă de timp devenise un lucru cu
noscut celor care urmăreau în
deaproape rezultatele formației. 
Cauzele acestei situații? Unii gă
seau tot felul de motive care de 
care mai._ obiective, dar alții — 
din păcate mai puțini — au „vă
zut" adevăratele elemente care au 
generat situația precară a echi. 
pe? Realitatea era că unii jucă
tori ai echipei, care se considerau 
senatori de drept în formație, 
au început să neglijeze antrena
mentele, să manifeste o atitiuB. 
ne de atotștiutori față de obser
vațiile pe care le primeau. Antre
norul Wilhelm Kirschner la în
ceput a tăcut și a „înghițit" atitu
dinile acestor jucători, dar apoi 
dîndu-șî seama că mergînd mai 
departe pe acest drum echipa va 
continua să ,.înoate" pe la jumă. 
tatea clasamentului devenind dsn

fășurat meciul dintre Marin Vizi- 
ru și Licis (învingătorul lui Gh. 
Vizam la turneul de la Budapesta) 
afluența spectatorilor a fost deo
sebită. Marin Viziru și-a pus în 
joc toate resursele reușind o vic
torie de merit în fața unui adver
sar puternic. Scorul final: 7—5,
8—6, 3—6, 7—5. Iancso, obligat 
de adversarul său — tînărul Ne- 
ceas, a desvăluit publicului toată 
gama posibilităților sale tehnice. 
Servicii puternice, atacuri irepro
șabile, stopuri executate cu o 
înaltă măiestrie și fantezie în con
ducerea jocului, iată cîteva din 
elementele principale ale jocului 
prestat de Iancso care au încîntat 
pur și simplu pe spectatori. Ținâ
nd Neceas a fost un partener de 
valoare care a folosit deseori ace
leași arme. Scorul partidei : 6—I, 
6—3, 1—6, 10—8 în favoarea lut 
Iancso. O victorie frumoasă a cu
cerit și T. Bădin la Lenart 
(R.P.U.) 7—5. 6—4, 6—2 ; alte 
rezultate : Piatek-Rakossi 6—1, 
8—10. 6—2, 7—5; Gh. Viziru-St 
Angheiescu 6—2, 6—3, 6—3 ; 
Krajcik-Serester 6—3, 6—1, 6—2; 
Katona-Bardan 7—5, 6—0, 6—3; 
Gh. Cobzuc-Juhasz 6—2, 6—3, 
6—3.

H. NAUM

formație fruntașă una oarecare, 
a luat primele măsurL

Ei bine, pentru aceste măsuri 
noi felicităm conducerea echipei 
șf pe antrenorul respectiv. Ii fe
licităm pentru că în loc să ape
leze la tot felul de compromi
suri, așa cum procedează alte for
mații, au luat o hotărîre ener
gică: promovarea cu curaj a ele. 
mentetor tinere. In ultimul joc 
din campionat, cel de la Bucu
rești cu Dinamo 6, în formația sL 
biană au apărut nu mai puțin de 
șase juniori: Helmuth Zikeli, Mir
cea Pantazopol (doi tineri foarte 
dotaȘ), Gheorghe Diring, Valen

tin Paleanschi, Gerhardt Schus
ter și Wilhelm Wagner.

Și spre satisfacția tuturor „puș
tii" de la Sibiu s-au comportat 
excelent, fiind la un pas de a 

realiza o prețioasă (ar fi fost 
prima îl!) victorie în deplasare. 
Iată pentru ce am felicitat echipa 
sîbiană. Nu este așa că o merită?

CALIN ANTONESCU

La sfîrșitul lunii septembrie# 
halterofilii noștri vor avea de 
susținut o dublă întâlnire în com
pania reprezentativelor R.P. Bul-» 
garia și R. D, Germană. Cunos- 
cînd valoarea ridicată a haltei 
rofililor din cele două țări, re
prezentanții noștri se pregătcso 
de mai multă vreme cu toată 
seriozitatea. Pe „parcurs", halte
rofilii din lotul R. P. R. susțin 
diverse probe de control. Lua. 
din acestea se va desfășura rrai- 
ne, începînd de la ora 10.30, îi*  
sala Floreasca, sub forma unui 
concurs pentru stabilirea de nof 
recorduri la categoriile semimij*  
locie șl mijlocie. In centru! a-*  
tenției se află Atila Vasarhely 
(semimijlocie) L. Baroga și Mj. 
Gusbeth (mijlocie). Alături de eî_ 
vor concura alți sportivi fruntaș?», 
ca E. Delcă, Fr. Goschler, An*  
ghel Lucian și Isac Sterian. ..V

AEROMODELIȘTH ROMINI 
ÎN R. P. F. IUGOSLAVIA

După cîteva confruntări interi» 
naționale susținute în ultimiil 
ani (Varșovia, Moscova, Buda*  
pesta), aeromodeliștii romîni se- 
găsesc acum în fața uneia dintrer 
cele mai grele întîlniri. E vorba: 
de campionatul european de: 
motomodele, al cărui start se dâ: 
astăzi de pe aeroportul de lai. 
Subotițe—Palik (R. P. F. Iugo*  
slavia). întrecerea celor mai buni 
motomodeliști din Europa, se a— 
nunță foarte disputată, atît din 
cauza condițiilor tehnice deose
bite, cît și pentru faptul că la 
startul probelor vor fi prezenți 
cei mai buni aeromodeliști da pe 
continent.

După terminarea campiouatu’ui,. 
concurenții vor participa și la 
un concurs amical de hidromo— 
dele, (organizat de Federația 
Iugoslavă de Aviație).

Delegația aeromodeliștilor ro— 
mini este alcătuită din Ștefan 
Purice, Otto Hintz, Anania Mol— 
doveanu și George Craioveanu..

STETINOVA (R. Cehoslovacă)
Văzută de MATTY Cifre, clasamente, concluzii, după desfășurarea campionatelor republicane de atletism:

CIUPAROV (R.P.B)
Văzut de MATTY

ȘT. ANGHELESCU (R, P. R.)
Văzut de NEAGU

Cu toate ca a trecut mai btoe 
de o săptămînă de la desfășura
rea ultimei probe din cadrul cam
pionatelor R.P-R. de atletism din 
acest an, totuși întrecerile dîrze 
și performanțele bune realizate la 
multe probe au rămas încă proas, 
pete în mintea iubitorilor acestei 
activități.

Aceasta este normal fiindcă ia 
campionatele republicane atlețri 

luptă cu toate forțele și ambiția 
pentru rivnitul titlu de campion 
al țării, iar antrenorii urmăresc 
ca eievii lor să obțină la aceste 
concursuri o formă sportivă ridi
cată. Dacă Ia aceasta mai adău
găm că în acest an campiona
tele au fost și un prilej pentru 
selecționarea lotului care ne re
prezintă la întîlnirile atletice 
de la Paris, putem afirma cu si
guranță că aceste campionate s-au 
bueurat de toată atenția din par
tea atlețikxr noștri.

Țmînd seama de toate acestea, 
am răsfoit fo«te de concurs și 
privind și la celelalte ediții ale 
campionatelor republicane, cu a- 
jutorul cifrelor, mediilor șî clasa
mentelor, am încercat să apre
ciem stadiul actual de dezvoltare 
al atletismului nostru și să tra
gem cîteva concluzii utile.

In mod cert, campionii din a- 
oest an au realizat în general 
performanțe mai ridicate decît în 
ceilalți ani. Astfel, din 29 probe 
individuale disputate la campio
nate, în 16 probe campionii au 
obținut cele mai bune perfor
manțe realizate vreodată la cam. 
pionatele R.P.R. Cifre valoroase 

s-au realizat la înălțime femei, 
400 m.g., detnifond și fond, atît 
la femei cit și la bărbați. In spe
cial se remarcă progresul înre
gistrat de campionii probelor de 
800 m. femei și 800 m-, 1500 m. 
și 5000 m. bărbați.

In lista celor mai bune 10 per
formanțe din acest an, la fiecare 
probă au fost îmbunătățite to 
urma campionatelor 59 perfor
manțe.

Rezultate mai slabe decît ta 
ceilalți ani au realizat cîștigă- 
torii probelor de sprint (femei și 
bărbați) 10.000 m., suliță (femei 
și bărbați). De altfel, și la cele
lalte concursuri de anul acesta 
la probele sus amintite perfor
manțele s-au menținut la un ni
vel destul de scăzut, ceea ce tre
buie să atragă atenția, în primul 
rînd, antrenorilor care se ocupă 
de atleții fruntași.

Dacă ca performanțele câștigă
torilor, în mare, putem fi mulțu
miți, nu același lucru se poate 
spune despre media primelor 6 
performanțe de la fiecare probă 
a campionatelor. Din 28 probe in
dividuale (marșul nedisputîndu-se 
pe același teren nu a fost cal
culat) în 14 probe media prime
lor 6 performanțe este mai slabă 
decît media realizată la campio
natele de anul trecut de la Cluj, 
la o probă egală, iar Ia 13 pro
be este mai bună decît anul tre
cut.

Probele la care această medie 
este în regres fața de anul trecut 
sînt: 200 m, 400 m, 1500 m, 
10.000 in, 3.000 m obstacole, 110 

m.g. lungime, înălțime, tripta- 
saK și greutate (bărbați) și 100 
m, 200 m., 400 m. și suliță (fe
mei).

Interesant este că, deși cîști-
Prima performanță

1955 1956

1500 m. 3:54,6 3:49,8
3000 m. 9:12,0 9:05,2
Triplu salt 14,17 m 14,88 m
Greutate 14.89 m 15,86 m

Aceasta arată că avem probe 
unde în afară de 1—2—3 atleți 
cu performanțe mai ridicate în 
rest există un „gol" în ceea ce 
privește valoarea atleților. Tre
buiesc analizate adînc cauzele 
care au dus la această situație (Va urma)

Aspect dintr-una din seriile cursei de 100 m. femei, a campionatelor 
republiapjie de atletism, pe care Ioana Luță (Locomotiva) o ciștigU 

,Jalonată" de Bora Coplndeanu (Știinja).

gătoriî la unele probe au obținuț: 
performanțe mai ridicate decît ta-, 
campionatele din alți ani, totuși»» 
media primelor 6 performanțe,, 
este mai slabă. De pildă:

Media primelor 6 performanța

1955 1956
>

4:00 20 4:00,80
9:33,43 9:34,50
13,873 13,818
14 322 13,943

spre a lupta cu eficacitate pen*  
tru remedierea ei. Existența a_ 
tleților de valoare medie este uni 
continuu stimulent și îndemn aii 
campionilor, care își văd supre
mația amenințată.



La siartul campionatelor 
republicane de tir

Campionatul republican de box pe echipe
Formații, pregătiri, perspective...

,T Astăzi și mîine — două zîle de
jBiarj emoții pentru participarițu 

kla campionatele republicane de 
.-.tir: luni dimineață se va da 
.„startul” în primele întreceri! 'Aa- 
-trenamentele au luat sfîrșif și 
"timpul scurt care a mai rămas 
pînă atunci va fi folosit pentru 
’retaare și, mai ales, pentru.- 
pronosticuri.

. Intr-una din zilele trecute, am 
-primit la redacție vizita maestru, 
lui sportului Petre Cișmigu, cel 

•care răspunde de pregătirea tră
gătorilor (la probele de armă) 

Ș>din lotul olimpic. Bine înțeles, 
«discuția noastră a gravitat tot în 
(Jurul aceluiași subiect: campiona- 
i’tele republicane, lată ce ne-a 
-spus Petre Cișmgiu:

„Luni începe pe poligonul Tn- 
-Bari cea mai mare competiție a- 
Buală a tirului nostru: campio
natele republicane. O bună orga
nizare a acestor campionate va 
da posibilitate trăgătorilor să ri
dice valoarea întreceri'or la un 
înalt nivel tehnic. In comparație cu 
campionatele de anul trecut, 
cred că anul acesta, la majorita
te! probelor, noii crmpioni vor 
depăși performanțele cu care și-au 
adjudecat titlurile vechii cam
pioni. Mă refer în special la pro
bele olimpice, la care pregătirea 
trăgătorilor noștri a ridicat mutt 
n’velul mediu al performanțelor. 
Maeștrii sportului și deținătorii 
titlurilor de campioni R.P.R. vor 
trebui să depună eforturi serioase 
pentru a cuceri sau a-și menține 

I vnult invidiatele titluri de frun- 
I tași ai probelor respective. Nu 
1 -văd nici un trăgător care să fie 
; -»igur că va cuceri primul loc.

'Aceasta, datorită faptului că la 
«ctualele campionate vor fi pre- 
aenți in număr mare trăgătorii

Sâ cîștigâm în deplasare ? Da !
Bar sâ jucam corect pe teren propriu !

" Recent am primit la redacție o 
J telegramă. Acesta n-ar fi un 
( fapt neobișnuit pentru o redacție, 
I unde zilnic factorul poștal des

carcă o geantă plină.
telegrama cu pricina — tri

misă de echipa mascu.ină de 
’• handbal Energ'a Reșița cuprinde 

doar șase cuvinte: „ȘTIM SA 
‘-JUCAM ȘI IN DEPLASARE-, 
j: Jucătorii reșițeni, criticați nu cu 
; mult t'mp înainte în ziarul nostru 
‘ pentru faptul că au căpătat o 
I „specialitate" în a cîștiga numai 
^jocurile susținute pe teren propriu 
i ți în a le... pierde pe toate cele 
disputate în deplasare, au vrut 

leă ne amintească — după meciul 
Inul reușit duminica trecută cu 
! C.C.A. — că știu să joace nu nu
mai pe teren propriu. Noi sîntem 
desigur bucuroși pentru buna 
comportare a echipei reșițene. 
Var, problema jocurilor în depla
sare și acasă nu este rezol
vată prin telegrama trimisă și 
nic; prin vreun rezultat meritoriu 
realizat în deplasare.

Dacă ziarul nostru a ridicat a- 
ceastă problemă a făcut-o NU 
pentru ca unele echipe obișnuite 
■ă cîștige numai pe teren pro
priu să rea'izeze victorii și în 
deplasare, ci pentru că există unii 
activiști în domeniul handbalului, 
unii antrenori și jucători care au 
început să capete convingerea că 
ATUNCI CIND JOACA ACASA 
NU POT PIERDE. Și pentru ca 
să nu piardă sînt gata să recur
gă la orice mijloace îngăduite și...
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nut un rezultat de egalitate în 
deplasare este un fapt care — 
repetăm — ne bucură. Noi am vrea 
însă Ca la Reșița să nu se pe
treacă lucruri ca acelea întîm- 
plate recent la Cisnădie. Deci te
legrama care ne-a- bucura și mai 
mult fie că o primim de la Reșița 
sau din oricare altă parte a ță
rii, ar fi aceea care să sune ast
fel: „ȘTIM SA JUCAM CORECT 
Șl SPORTIV Șl ACASA!”. Asta, 
da.

C. A.
★

Programul focurilor de tnîine 
este următorul:

Categoria A masculin: Făgăraș: 
Energia — Dinamo 6; Timișoara: 
Energia — C.C.A.; Sibiu; Vo
ința — Știința Iași; Ploești: E- 
neirgîa — Știința Timișoara; Re
șița: Energia — Dinamo Orașul 
Stal'n; Cisnădie; Flamura roșie— 
Progresul Arad;

Categoria A feminin: București: 
Știința I.C.F. — Progresul Tg. 
Mureș; Sibiu: Flamura roșie — 
Știința Ministerul Invățămintu- 
lui; Codlea: Recolta Avîntul — 
Progresul Orașul Stalin; Buhuși: 
Flamura roșie — Știința Tim:- 
șoara; Reșița: Energ'a — Flamura 
roșie U.T.T.; Sighișoara; Flamura 
roșie — Flamura roșie Steagul 
roșu București.

Categoria B masculin : Cluj: 
Știința — Locomotiva G.N.; Tir- 
goviște: Energia — Progresul O- 
dorhei; Galați: Știința — Știința 
I.C.F.; Sibiu: Erterg'a —' Recolta 
Jimbolia; Reșița; Energia T.C.M. 
— Recolta Variaș; Bacău: Pro
gresul — Dyiamo Tg. Mure%. '” i

care s-au pregătit cu conștiincio
zitate și care, firește, aspiră la 
performanțe de seamă. Lotul tră
gătorilor tineri care s-au afirmat 
in ultimul t<mP (C. Antonescu, 
St Petrescu, Th. Dumitrescu, T. 
Jeglinski, Gh. Fforescu, M. 
Cristea ș-a.), pornește în con
curs cu aceleași pretenții — jus
tificate — ca și trăgătorii consa- 
crați. Un obiectiv pentru fiecare 
trăgător cred că ar trebui să fie 
acela de a-și depăși recordurile 
personale Pină la J. O. n-au mai 
rămas decit trei luni. Actualele 
campionate se desfășoară deci și 
sub semnul luptei pentru atinge
rea și depășirea standardurilor 
și mai ales pentru realizarea unor 
noi recorduri republicane. Urea tu
turor concurențelor succes deplin in 
lupta pentru cucerirea titlurilor de 
campioni R.P.R.”.

In prima zi a întrecerilor se 
va desfășura și proba de pistol 
precizie 60 focuri, probă ia care 
de curînd s-a afirmat un nou 
specialist: Silviu Tibacu (cei mai 
bun rezultat al său 541 p. reali
zat la 26.VI1I.1936). Fără îndo
ială, insă, prima șansă aparține 
maestrului sporluiui Iulius Piep- 
tea, deținătorul recordului repu
blican (549 p) și care în acest 
an a realizat cea mai bună per
formanță: 547 p.

Iată acum programul zilei I
Ora 8,30—9,15: festivitatea de 

deschidere.
Ora 10—12: proba de armă li

beră calibru redus, med englez 
(b).

Ora 10: talere aruncate dm 
șanț, manșa l-a (100 t.).

Ora 10—13: pistol precizie, W 
focuri.

Ora 13—15,15: armă liberă, ca
libru redus, meci englez (f -ț- j-).

neîngăduite. Și lăsîndu-i deoparte 
pe reșițeni să amintim cele pe
trecute la meciul Flamura roșie 
Cisnădie — C.C.A., disputat în 
prima etapă a returului campio
natului categoriei A la Gisnădie, 
fapte care nu onorează pe gazde. 
Astfel — constatarea a fost fă
cută chiar de observatorul spe
cial delegat de com’sia centrală— 
echipa oaspe nu a putut benefi
cia de cabinele terenului din 
Cisnădie decît cu 15 m'nute îna
inte de începerea meciului. Mai 
mult, tov. Al. Oțeleanu, preșe
dintele colectivului sportiv Fla
mura roșie Cisnădie, și-a permis 
să evacueze pe observatorul spe
cial de pe teren și î<i plus a in- 
c'tat în tot timpul meciului jucă
torii colectivului său la tot felul 
de brutalități și acte nesportive. 
Minut de minut, pe teren jucăto
rii echipei Flamura roșie Cisnă
die, (și bine înțeles că nici cei de 
la C.C.A. nu au stat cu„mîinile 
în sîn”) au comis fault după 
fault. Lucrurile-au culminat cu 
eliminarea def'nitivă de pe twen 
a jucătorilor Spann (Flamura ro
șie Cisnădie) și Sauer (C.C.'A.). 
In afară de aceasta o altă serie 
de jucăitori s-au făcut vinovați de 
brutalități (Bota — Flamura ro. 
șie —, Schu'er, Telmann — 
C.C.A. —) fără ca arbitrul Cor
nel Senchea. care recent a fost 
sancționat pentru acest lucru, să 
intervină energic. Iată pentru evi. 
tarea căror situații a scris ziarul 
nostru și iată ceea ce am dori noi 
să iui mai vedem pe terenurile de 
handbal.

. Că echipa din Reșița a objti-

Pînă la „startul” primei compe
tiții pugilistice oficiale a sezonu
lui de toamnă (campionatul repu
blican pe echipe) au mai rămas 
— cu precizie... calendaristică —■ 
numai două săptămîni. La 16 sep
tembrie, sunetul cu rezonanțe me
talice al gongului, familiar ori - 
cărui spectator obișnuit al meciu
rilor de box, va chema Ia între
cere 7 echipe reprezentative de a- 
sociații (Dinamo, campioana de a- 
nul trecut, Energia, Flamura ro
șie, Locomotiva., Voința, ProgresutA- 
Știința și Casa Centrală a Arma
tei).. De fapt, la „apel” vor răs
punde, în prima etapă,, numai 6 
formații, deoarece, din cauza nu
mărului impar de echipe parti
cipante, una (care este de data a- 
ceasta Energia) va fi nevoită să- 
stea.

Cum e și firesc, puținele zile 
care au mai rămas pînă la 16 sep
tembrie sînt folosite de antrenorii 
de box din asociații pentru defini
tivarea loturilor și, desigur, pen
tru punerea la punct a pregătirii 
pugiîiștilor. Antrenorul Gheor
ghe Axioti „dirijează”, aju
tat de Anton Oșca și, In cu
rînd, de Ludovic Ambruș, antre
namentele boxerilor de la Flamura 
roșie. Lotul este deocamdată des
tul de restrîns, cuprinzînd ca 
„nume sigure” doar cîteva : Du. 
mitru Mîțu (aflat, după spusele lui 
Axioti, în formă de zile mari). 
/lie Gheorghe (proaspăt transterat 
de la Dinamo), Iosif Demeter, 
Radu Bojic, Petre Popescu și A’1- 
colae Niță. Demn de remarcat este 
faptul că în formație vor figura și 
numeroase elemente tinere, prin
tre care Mircea Ghencea, Nicolae 
Dică, Gavrilă Farkaș (al treilea 
dintre frații Farkaș din Timișoara 
care se afirmă în box!), Nicolae 
Ene și Dumitru Niculescu.

Să vedem acum ce noutăți a- 
vem~ dm taberele „corifeilor”: Di
namo și Casa Centrală a Arma
tei. Dinamoviștii se „regrupează” 
după vacanță și anunță un lot 
redutabil, în măsură să reediteze 
performanța de anul trecut Și 
pentru că aci tui poate fi vorba 
de o „selecționare” a numelor 
reprezentative, vă dăm în între
gime configurația lotului dinamo- 
vist: Marin Cristea, Puiu Ni
colae, Ștefan Dumitrache (mus
că), Constantin Gheorghiu, Toma 
Constantin, Andrei Farkaș (co
coș). Ștefan Văcaru (pană), Ma
ximilian Biedl, Stan Bogoi (semi- 
ușoară), Mihal Trancă, Pavel Lna. 
che. Ion Stanciu (ușoară),Nicolae 
Linca, Constantin lordache (semi- 
mij’.ocie), llie Dragnea, Petre De
ca (mij'.ocie-ușoară). Dumitru 
Gheorghiu, Ion Pintea (mijlocie), 

Ghețu Velicu, Octavian Cioloca 
(semigrea) și Dumitru Ciobo- 
taru, Eugen Fiiresz, Vasile Mariu- 
țan (grea). Nu este de loc ex
clus ca antrenorii dinamoviști 
Ion Popa și Constantin Nour să 
recurgă, pentru a-1 înlocui une
ori pe Ștefan Văcaru, la solu
ția trecerii lui Toma Constantin 
în limitele categoriei pană. O 
soluție interesantă și care merită 
să fie încercată! După oum se ve
de, lotul asociației Dinamo cu
prinde singurii grei de valoare 
pe care-i avem la ora actuală.

Reprezentanții Casei Centrale a 
Armatei, învinși anul trecut „de 
o mustață” în cursa pentru titlu, 
desfășoară la rîndul lor febrile 
pregătiri, cu convingerea că Ia 
ediția 1956 a campionatului titlul 
nu le va mai scăpa! Militarii 
vor arunaa în luptă un lot în 
care figurează: Mircea Dobrescu, 
Toma llie, Vasale Vintilă (mus
că), Victor Șchiopu. Nicolae Mîn- 
dreanu (cocoș).” Emil Cișmaș, Du
mitru Bogiadis, Ștefan Bogdan, 
Andrei Olteanu. Veri țel Stotano- 
vici (pană). Gheorghe Fiat, Va

După ,,finalele” de la Lugoj: 

Energia Sibiu, (la sărituri) și Progresul Buc.
(la polo) s-au prezentat bine pregătite 

și... au ciștigat
in afara probelor de înot — ale 

căror rezultate le-am analizat re
cent în ziarul nostru — programul 
finalelor campionatului republican 
de natație rezervat juniorilor și des
fășurate la Lugoj a cuprins și în
trecerile tinerilor săritori de pe 
trambulină, precum și desfășurarea 
turneului final de polo pe apă.

Și anul acesta, la sfîrșitul celor 
două zile de concurs al săritorilor 
(cu coeficient impus și liber), ju
niorul G. Banu (Energia-Sibiu) a 
reușit să-și întreacă partenerii, acu- 
mulînd un punctaj superior limitei 
prevăzute (80 p.) pentru’acordarea 
titlului de campion. Un lucru este 
cert: sibianul a atins în momentul 
de față o anumită valoare. In fata 
lui se deschide de acum o nouă e- 
tapă. de cizelare a calităților, pe 
care o va parcurge dacă va da do
vadă de conștiinciozitate. Altfel 
munca rodnică de pînă acum a an
trenorului său Norbert Hâtzag va 
fi irosită. In drum spre titlu. G. 
Barm a suportat un „asalt” mai vi
guros decît în ediția precedentă. 
Bucureștenii, dintre care s-a des
prins Aurel Breja, prezenți la Lu
goj cu 5 săritori din totalul 'de 9 
participanți (A Breia A. Rottman, 
P. Decuseară, G. Baican, toti de la 
Recolta. M. Condovici — Progre
sul), după un început oeva mai ti
mid au revenit „tare*  în ziua a 
doua a întrecerilor. Rottman, de e- 
xemplu, a „săltat” de la locul VI Ia 
locul III, îar Decuseară de Ia locul 
VII la locul IV. Atît ei cît și co
legii lor bucureșteni au „acuzat” 
insuficienta adînoime a apei. (n.n. 
Ia Ștrandul Tineretului, unde se an
trenează, adîncimea bazinului de
pășește 5 m, fiind prielnică pentru 
execuții la o înălțime mai mare). 
La sfîrșitul celor două zile de con
curs, clasamentul primelor trei 
locuri arată astfel: 1. G. Banu (E- 
nergia-Sibiu) 84.47 p., 2. A. Breja 
(Energia-Buc.) 80,08 p„ 3. A. Rott
man (Recolta-Buc.) 74.72 p

Pe trambulina ștrandului din Lu
goj, în proba rezervată fetelor, s-au 
prezentat numai 2 concurente; Ha- 
nflore Gabany și Elka Schneider, a- G. NICOLAESCU

lată „obiceiuri" pe oare am vrea ca jucătorii noștri fruntași ae 
handbal să le uite. Foto'grafia este de la jocul C.C.A.-Flamura roșie 
Cisnădie, din tur, disputat la Bu curești, și demonstrează cum un 
jucător de la Flamura roșie faultează clar, cu intenție, pe Bulga-

- ------ ... ru (C.C.A.).
—- -------- - (Foto ; 1. Mil 1A1CA)

sale Czegeli, Pavel Rînjea (semî- 
ușoară), Grigore Ion, Francase 
Ambruș (ușoară). Șerbu N’eacșu, 
Dobre Pavel (semimijlocie), Va
sile Tiță (mijlocie-ușoară) șt 
Gheorghe Negrea (semigrea). Da
că boxerii din lotul olimpic (Do
brescu Cișmaș, Fiat și Negrea) 
nu vor fi autorizați să participe 
Ia întîlnirile de campionat, din 
cauza programului special de pre
gătire, Casta Centrală a Armatei 
se va prezenta serios handicapa
tă, In sfîrșiit, Voința va alinia o 
tormație puternică din rindurîle 
căreia nu vor lipsi Ludovic Am
bruș, Dumitru Adam, Ion Zlă- 
taru. C. Gherasim, I. Militaru, 1. 
Sohwartz, Manon Florescu, M 
Miclăuș și Costel Stoian. Antre
nori: Petre Mihai, Sandu Ion șl 
N- Buză.

Și acum, ea ultim amănunt, 
programul primei etape: C.C.A.— 
Locomotiva, Dinamo — Progre
sul + Știința șî Flamura roșie— 
Voința.

MARIUS GODEANU

niîndouă sibience. Prima pe care 
ne-o inchipuiaim în progres, li rând 
cont de evoluția ei de-a lungul anu
lui trecut, ne-a deziluzionat. Ea a 
apărut gîtuită de o emoție nefireas
că stadiului ei de pregătire. In 
schimb, Elka Schneider este înzes
trată cu reale calități care ne în
dreptățesc să-i acordăm pentru vi
itor creditul nostru. Clasamentul 
final: 1. E. Schneider (Energia-Si
biu) 37,61 p., 2. H. Gabany (Pro- 
gresul-Sibiu) 34,20 p.

Din păcate și cu prilejul acestor 
întreceri am încercat același senti
ment de nemulțumire- la finalele 
campionatului de la Lugoj s-au pre
zentat numai sportivi din București 
și Sibiu Și ceea ce este mai trist 
este faptul că colectivele noastre 
sportive țfăcînd excepție Recolta-*  
București și Energia-Sib'u) con
tinuă să privească cu nepăsare a- 
ceas'tă ramură din spcrtul natației.

Și această lacună a revenit acum la 
întrecerea tinerelor elemente, sin
gurele capabile (dacă simt încu
rajate) să contribuie la remedie. 
rea situației.

★
La turneul final de polo pe apă 

al juniorilor au participat cete 3 e- 
chipe calificate cu puțin timp înain
te la întrecerile zonale: Progresul- 
București, C.C.A.. Locomotiva-Bucu- 
rești. Locomotiva-București, califi
cată mai mult., prin capriciile sor
ților, a jucat rolul „figurantului”, 
fiind întrecută la scor de C.C.A. 
18—0) și Progresul (6—1). cele 
două echipe care și-au disputat fi
nala. Fără să se ridice la nivelul 
„finalei” de anul trecut (Progresul- 
Buc. — Voința Tg Mureș), jocul 
a.fost interesant și s-a terminat cu 
victoria la limită a echipei Progre
sul 2—1 (2—0).

învingătorii, fără să exceleze în 
individualități, au tost mai aproa
pe de ceea ce înseamnă o „echipă” 
de cit adversarii lor Meritul apar
ține antrenorului Th. Angelescu 
oare. în ultimii ani a reușit să for
meze multe elemente tinere.
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Ploeștenii au tras de 45 de ori la poartă 
dar n-au marcat decît două goluri I

ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI- 
PROGRESUE ORADEA 2-0 (1-0).

Stadion: Energia.
Timp: torid.
Spectatori: peste 15.000.
Arbitru: Octavian Comșa (Craio

va),
ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI: 

Roman — Pahonțu, Marinescu, 
Topșa — Neacșu, Pereț—Zaharia, 
D. Munteanu, Drăgan, A. Mun- 
teanu, Bădulescu.

PROGRESUL ORADEA: Gebner 
— Vărzan I, Carica^. Kiss II-Cuc, 
Vlad, — Toth, C. Barta, Mesza- 
ros, Koszegi, Kiss I.

Au marcat: Bădulescu (min. 32) 
și Anton Munteanu (min. 73); ra
port comere: 8—5 pentru Energia.

PLOEȘTI, 30 (prin telefon). — 
Gazdele au avut inițiativa in majo
ritatea timpului, au jucat mai legat. 
In viteză, cu schimburi de locuri și 
mai ales au tras des la poartă (45 
șuturi, dintre care 14 pe poartă și 4 
in bară). Forma exoepțională a 
portarului orădean ca și imprecizia 
în șuturi a înaintașilor ploeșteni 
(în spec'al a Iui Dragan, care a 
ratat șase ocazii clare de gol între 
minutele 46 și 61) au făcut ca sco
rul să nu ia proporții. Cu toate a- 
cestea meciul a fost destui de viu 
și în unele momente echilibrat, a- 
cest lucru datorîndu-se în bună 
parte și Progresului Oradea care —

C. C. H, a învins întîi căldura 
și apoi pe Locomotiva...

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
C.C.A. 2—4 (1—8)

Stadion: Republicii.
Timp: deosebit de călduros 
Spectatori: peste 38.800.
Arbitru: Mircea Cruțescu, bun.
C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apol- 

zan, V. Dumitxescu-Onisie, Ivă- 
nescu-Cacoveanu, Constantin, Ale- 
xandrescu, Zavoda I, Tătara.

LOCOMOTIVA: Dungu-Dodea-
nu, Stancu, MacrI-Bodo, Ferenczi- 
Copil. Seredai, Filote, Georgescu, 
Semenescu.

Au marcat: Filote, (min. 38), Ca- 
coveanu (min. 49), Georgescu (min. 
55), Onisie (min. 65), Tătara (min. 
76). Constantin (min. 82).

Era greu de închipuit că — 
chiar cu u<n punct de atracție ca 
acest tradițional Locomotiva — 
C.C.A. — stadionul Republicii va 
fi luat cu asalt pur și simplu joi 
după amiază de miile de amatori 
de fotbal ai Capitalei.

A fost un joc specific de cam
pionat, o luptă epuizantă din pri
mul și plnă în ultimul minut. O 
evoluț e foarte interesantă a sco
rului: 1—0 Locomotiva, 1—1, 2—1 
Locomotiva, 2—2, 3—2 C.C.A. 4—2, 
a complectat cu nota ei de inte
resant și palpitant această verita
bilă întrecere de campionat

Echipa C.C.A. a obținut o vic
torie care se datorește în primul 
rînd pregătirii fizice superioare pe 
care a avut-o. In vreme ce Loco
motiva abia a terminat meciul, ju. 
că tor: i de la C.C.A. au avut re
surse să forțeze în momentul cînd 
adversarul a slăbit vizibil și să ob
țină nn 4—2 mult mai ușor’ și cu 
mai puține emoții decît părea la 
un moment dat. Fiindcă au exis
tat nerioafe în care militarii au 
cedat pasul și unul dintre aceste 
„goluri" — la situația de 2—1 
pentru Locomotiva — putea să pe- 
cethrască soarta joculub Depășind 
momentele acestea grele echipa 
C.C.A. a forțat decis în finiș și— 
după ce a obținut eg al a rea prin- 
tr-un efort personal al lui Oni

Programul fotbalistic este asigurat de o interesantă etapă 
la B, C și juniori

Mîine. aienția tuturor iu bit ori
lor fotbalului va fi concentrată 
asupra campionatelor Categoriilor 
B, C șl juniori, în... absența 
campionatului categoriei A (între
rupt pentru 17 zile). Desigur că 

toți fotbalișt i din categoriile mai 
mici trebuie să aprecieze „mono. 
po’ul“ de care se bucură. In con
secință ei au datoria șă facă totul 
pentru ca să nu simțim — în 
special din punctul de vedere al 
caJităț’i — lipsa din arenă a echi
pelor „mari".

Se pare însă că însuși progra
mul — prin jocurile pe bare le 
prevede pentru etapa de mâine r- 
vine în ajutorul fotbaliștilor 
noștri. In categoria B— seria 
— Energia Mstailul Reșița 
mește vizita echipei Energia Met. 
Uzinele de Tractoare din Orașul 
Stalin. Deși cunoscuți -'pcn.ru 
modul cum șt’u să profite de a- 
vaniajul terenului reșițenii au o 

mai ales la începutul partidei — a 
adoptat un joc ofensiv obligînd pe 
interii Energiei să joace retras, 
să contraatace in aceste mo
mente doar pe aripa stingă și 
centru prin Bădulescu și Dră
gan. Renun-țînd la acest sistem, 
gazde’e au atacat mai des și mai 
variat în repriza a doua, susținute 
fiind și de cei doi mijlocași și au 
supus la un adevărat bombarda
ment poarta apărată de Gebner. In 
această perioadă Progresul a ata
cat sporadic, prin surprindere, dar 
destul de periculos, fiind în special 
remarcate acțiunile lut Toth

Cele două goluri ale învingăto
rilor au fost marcate astfel: în min. 
32 Zaharia execută o lovitură libe
ră de pe partea dreaptă a terenului 
trimițînd la Anton Munteanu care 
o prelungește pe sus lui Bădulescu 
pentru ca acesta să înscrie cu 
capul: 1—0. In min. 73 Neacșu 
deschide de pe centru pe Anton 
Munteanu care cu un șut fulgeră
tor, la păianjen de la aproximativ 
20 m. pecetluiește scorul partidei:
2—0. Ploeștenii au ratat și o lovi
tură de la H m„ prin Neacșu.

Ion Oprescu, Ion nizoitl 
corespondenți

sie — a înscris cu ușurință și fan
tezie cele două goluri ale unei vic
torii, repetăm, meritată în special 
pentru finalul de joc, pentru pre
gătirea fizică superioară. In schimb 
Locomotiva care — oa să între
buințăm expresia unui coleg de 
redacție — a început jocul ca un 
expres și l-a terminat ca un per
sonal—a fost mult mai „sensibilă" 
Ia temperatura deosebit de ridicată 
(+36 grade). Fiindcă atlta timp 
cit au ținut-o puterile ea s-a luptat 
de la egal cu C.C.A și — ceva mai 
mult — a avut momente (începu
tul reprizei a doua) de adevărat 
asediu la poarta lui Toma. Situa
țiile avu'e nu s-au soldat însă cu 
goluri și după aceea a venit „că
derea" care a decis învingătorul.

Și-acum meciul, în cîteva rînduri: 
se începe extraordinar de „tare" și 
în primul minut la ambele porți 
se pefrece cîte o acțiune clară de 
marcare (Seredai și Tătaru); apoi. 
Locomotiva mai insistentă atacă 
mult mai periculos (minutele 5-24); 
în continuare este rîndul echipei 
C.C.A. să preia inițiativa și să-1 
pună la grea încercare pe Dungu. 
In perioada de dominare a milita
rilor „cada" golul Locomotivei 
(prin Filote). După pauză, C.C.A, 
egalează neașteptat de repede (Ca- 
coveanu) dar Locomotiva — reve
nită în atac —ia d:n nou condu
cerea (Georgescu — la o greșală 
a lui Toma). Urmează minute de 
dominare ale feroviarilor, dar 
C.C.A. „scapă" fără nici un gol 
primit și încet — încet începe 
să-și... „judece" adversarul. Golul 
lui Onisie provoacă demoralizare în 
echipa Locomofvei care nu mai 
poate menține r'tmul jocului și se 
lasă dominată. Golurile lui Tătaru 
și Constants au fost urmarea pe
rioadei de netă superioritate a 
echipei C.C.A. care termină meciul 
incomoarabil mai puțin uzată de 
cît adversara ei.

EFTIMIE IONESCU

misiune deosebit de g'ea în fața 
fotbaiiști'or din Orașul Stalin 
care alcătuiesc o echipă de luptă. 
Un meci important se dispută la 
Câmpia Turzii unde Energia Met. 
primește vizita Recoltei Avîntul Re. 
ghin. Dar „capuiT de a'iș“ al eta
pei este deținut de întîlnirea Re
colta Avîntul Tg. Mureș—Energia 
Minerul Lupeni, două dintre e- 
chipele cu pretenții la cîștigarea 
titlului seriei. Echipa din Tg. Mu
reș benef’ciază de jucători mai 
rutinați, un!L dintre ei cu ștate în 
categoria 'A (Joszi, Kajlik, Va- 
karcs etc.) dar formația din Lu- 
peni a „îngenunchiat" pînă acum 
multe echipe pr'n elanul și dîr- 

care joacă în fața ori- 
adversar. Celelalte meciuri 

ale seriei sînt . Progresul S-atu 
Mare—Energia Metalul Hunedoa
ra, Progresul Sibiu—Locomotiva 
Cluj, Locomotiva Arad—Energia 
Flacăra Med'aș.

După toate probabilitățile, lupta . dintre Filote și Apolzan pa fi câști
gată de... mingea care sa stre curat printre cei doi jucători ! Fază 

din meciul Locomotioa-C C A
(Foto: L MIHAICA)

C.C.A. a revenit pe primul loc 
în campionatul categoriei A

CLASAMENTUL
1. C.C.A.
2. Știința Timișoara

15— 9—2—4—38:18
16— 8—4—4—27:18

20
20

3. Energia Flacăra Ploești 15—6—6—3—25:14 18
4. Flamura roșie Arad 15—7—4—4—26:20 18
5. Dinamo Bucure;ti 14—8—2—4—22-21 18
6. Locomotiva București 15—5—6—4—33:21 16
7. Energia Min. Petroșani 12—5—3—4—17:16 13
8. Dinamo Orașul Stalin 15—5—3—7—22:23 13
9. Progresul București 16—5—3—8—23:28 13

10. Locomotiva Timișoara 16—2—9—5—13:23 13
11. Progresul Oradea 16—5—3—8— 16:32 13
12. Știința Cluj 14—3—4—7—12:23 10
13. Dinamo Bacău 15—3—3—9—13:30 9

ETAPA VIITOARE. 16 septembrie

FLAMURA ROȘIE ARAD — DIN A.MO ORAȘUL STALIN 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI 
ȘTIINTA CLUJ — LOCOMOTIVA TIMIȘOARA
ȘTIINȚA TIMISOARA — ENERGIA MINERUL PETROȘANI 
DINAMO BACĂU — ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI
C.C.A. — DINAMO BUCUREȘTI
La 9 septembrie se dispută restanta: ENERGIA MINERUL PE
TROȘANI — DINAMO BACĂU

Un joc anost la Arad
FLAMURA ROȘIE U.T.A. — LO
COMOTIVA TIMIȘOARA 3-1 (1-1) 

Spectatori 6.OT0.
Timp frumos, cu puțin vint. 
Arbitru. Petre Badea (Orașul 

Stalin),
Au marcat, Jenney (min. 3). 

Lengyel (min. 3«), Petchowschi 
(min. 32) — din 11 m„ Jurei 
(min. 85).

Raport de cornere: 4—2 (3—1)
pentru Flamura roșie U.T.A.

FLAMURA ROȘIE U.T.A.: Hor. 
vath-Szucs, Dușan Farmati-Ca- 
paș, Jenney-Jurcă, Smărăndescu, 
Mateon, Petchowschi Boitoș.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA : 
Franciscovici-Corbuș, Ivanenco, 
Bodo-Lengyel, Scorțan-Bărgăoa- 
nu, Tigăniuc. Glămeanu, Avasili- 
chioaiei. Bădeantu

Despre această partidă sînt foar
te puține lucruri de spus, deoarece 
ambele echipe au prestat un joc 
sub posibilitățile lor, anost, încet. 

Iată cum s-au marcat cele pa
tru puncte ale meciului. Abia în
cepută partida și la un atac al 
Flamurei roșii, Smărăndescu lan
sează în adîncime pe Jenney. A- 
cesta face o cursă scurtă și de la 
10 m. trage puternic pe jos în
scriind. După- o scurtă perioadă de 
dom nare a echipei arădane, oas
peții revin în atac. In min. 30 el 
beneficiază de o lovitură de colț la 
care Lengyel, profitînd de neaten
ția portarului Horvath, egalează 
din apropiere.

In seria II.a două dintre me. 
ciuri sînt amînate: Știința Iași— 
Progresul CPCS București și E- 
nergia Metalul „Steagul Roșu" 
Orașul Stalin-Știinfa Buc. Din pro. 
gramul etapei semnalăm jocul Ener
gia Flacăra Moreni-Energia Flacăra 
„1 Mai" Ploești. Șansele sînt sen
sibil egale în această partidă în
tru cit și Energi-a Moreni face 
parte dintre formațiile „specia
liste" în partidele pe teren pro
priu. In restul etapei sînt progra
mate întîlnirile: Locomotiva Con
stanța— Locomotiva Iași-. Flamura 
roșie Buirdujen1—Dinamo Bîrlad, 
Energia Flacăra Cîmpina—Fla
mura roșie Bacău (se joacă la 
Ploești), Progresul Focșani— 
Dinamo 6 București.

In campionatul categoriei C se 
dispută etapa a IV-a»a returului 
iar în ce! de juniorj a Vil a eta
pă din retur, ...

Pînă în ultimele 10 minute nu 
este nimic deosebit de semnalat. In 
min. 82 Boitoș trage puternic la 
poartă, Franciscovici respinge și 
Petchowschi reia. Fundașul Bodo 
plonjează și reține mingea cu mî- 
na. Lovitura de 11 m. este transa 
formată de Petchowschi. Cu 5 mi
nute înainte de fluierul final Boi. 
toș combină cu Jurcă și ultimul 
trage plasat, pecetluind scorul.

St. Weinberger, corespondent

Un meci
DINAMO BUC. — PROGRESUL 

BUC. 2—3 (2—1)

Stadion Dinamo: bun.
Timpul: caniculă.
Spectatori: peste 10.000.
Arbitru: D. Schulder, mai puțin 

sigur ca deobicei.
Au marcat: Ene (min. 26), An

gliei (min. 39), Costea (min. 42), 
Cruțiu (min 75) și Ozon (min. 77). 
DINAMO: Uțu-Băcuț I, Băcuț II, 

F. Anghel,—Călinoiu. Nunweiller— 
V. Anghel, Nicușor, Ene, Voica, 
Suru.
PROGRESUL: Cosma-Gref, Bratu, 

Soare — Ciocea, Știrbei — Crutiu, 
Smărăndescu, Ozon, Costea, P. 
Moldoveanu.

O redare chiar foarte sumară, 
a acestui meci, e elocventă. In 
primele 20 minute de joc, iniția
tiva a avut-o mai mult Progre
sul dar apărarea masivă a dina- 
moviștilor a funcționat de așa 
manieră încît acest avantaj te
ritorial nu a adus Progresului 
decît o satisfacție platonică. Dim
potrivă, conira-atacurile echipei 
Dinamo au fost mai clare, mai 
periculoase și s-au și soldat, de
altfel, cu două goluri, care pă
reau să pecetluiască soatta me
ciului, mai ales că replica Pro
gresului slăbea yăzînd cu ochii. 
Un șut al lui Costea, de la 20 
metri, un picior (a fost impo
sibil de identificat al cui), care 
a schimbat oarecum direcția 
mingii și iată că pe tabela de 
afișaj a apărut un 2—1, care 
făcea, din nou, din rezultatul fi
nal al meciului, o problemă des
chisă.

A urmat o repriză de luptă, 
de un dinamism rar întîlnit. Pro
gresul a dezlănțuit o ofensivă în
drăcită, trănsformînd literalmen
te poarta lui Dinamo într-o ce
tate asediată. Apărarea dinamo.. 
viștilor, sigură _ în intervenții 
în prima repriză, a fost atît 
de mult surprinsă de iureșul mi-

Dmamo Orașul Staiwi a Dominat 
și Ștunta Timișoara a... egalat

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—1 (1—8)

Stadion: Tineretului. 1
Timp: foarte călduros.
Spectatori: 10.000.
Arbitru :P. Kroner (București), 
Au marcat: Ristin (min. 9), Di- 

nulescu (min. 72).
DINAMO ORAȘUL STALIN: 

Stamate — Moarcaș, Lazăr, Se- 
re$, — Hidișan, Szakaci II — Mi
hai, Bădulescu Szakaci I, Cegezi, 
Ristin.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Fain — 
Sbîrcea, Brinzel Florescu — Co- 
Jereanu, Tănase — Lazăr, Mazăre, 
Ciosescu, Dinulescu și Boroș.

--------------- ---------------
ORAȘUL STALIN 30 (prin tele

fon). — Gu toate că dinamovițtii 
din Orașul Stalin au dominat in 
repriza I-a și o bună bucată de 
timp din cea de a doua, rezultatul 
de pe teren este just dacă ținem 
seama de puternica revenire a echi
pei timișorene în ultima parte a 
meciului. Jocul — început într-un 
ritm vioi — și-a p'erdut din spec
taculozitate datorită faptului că 
unii jucători (în special Szakaci II, 
Moarcăș, Florescu) s-au complăcut 
într-un joc dur. Vom adăuga faptul 
că aspectul tehnic al partidei a fost 
în mod serios influențat de starea 
total necorespunzătoare a terenului 
de joc (denivelat plin cu gropi). 
Și acum iată un scurt film al me
ciului:

Chiar din primele minute gazde
le asaltează poarta lui Pain și în 
min. 9 Mihai face o cursă spectacu
loasă pe extremă la capătul căreia 
pasează precis lui Ristin. Extrema 
stingă a echipei din Orașul Stalin 
reia frumos cu capul și înscrie. în
curajați de acest goi, dinamoviștii 
continuă să aibă inițiativa în timp 
ce oaspeții își limitează acțiunile o- 
fensivei doar la trei jucători (Di
nulescu, Ciosescu și Boroș). După 
ce ambele echipe au ratat cîte o 
mare ocazie — Dinulescu min. 19 
pentru Știința șî Minai min. 23 pen
tru Dinamo — jocul devine mar 
puțin interesant.

Sfîrșîtul reprizei întîia și majori
tatea reprizei secunde aparțin to
tuși dinamoviștilor din Orașul Sta
lin. In min, 72 la un duel aerian 
Moarcăș-BorOș, ultimul degajează 
cu capul spre marginea careului de 
16 m. Aci, Dinulescu preia balonul 
și șutează fulgerător egalînd. După 
gol dinamoviștii își pierd calmul si 
timișorenii domină pînă la sfîrșit- 
De notat că în min. 88 Dinulescu 
a părăsit terenul fiind accidentat

ALEXANDRU DINCA

pasionant
nusculilor îtiaiotiași de ia Progre
sul (Costea Smărăndescu, Cru
țiu) conduși de Ozon, ieri, în-*  
tr.una din zilele sale „mari*,  
încît nu și-a mai găsit nici un 
moment calmul, lăsîndu-se depă
șită fază după fază. Era clar în 
acest moment că dacă Progresul 
reușește să egaleze, acest suc
ces îi va aduce, inevitabil, și 
victoria finală. Dar egalarea a 
întîrziat mult timp în ciuda nu
meroaselor ocazii avute de ata- 
canții Progresului (mult prea pri
piți, inclusiv Ozon, în momen
tele decisive), astfel că Dinamo 
și-a putut păstra șansele unui 
contra.atac eficace, care“ă lă
murească lucrurile. Aceste con- 
tra-atacuri s-au și produs, de.ait- 
fel, în ultimele minute ale jocu
lui, cînd Progresul egalase și 
luase conducerea, au provocat 
destule emoții suporterilor Pro
gresului, dar n-au mai putut răs
turna utn rezuiltat, care de-altfel ar 
fi fost și nedrept să nu fie obți
nut de Progresul.

întreaga echipă a Progresului 
merită relevată pentru ardoarea 
cu care a jucat, pentru rapidi
tatea și vitalitatea atacurilor. In 
mod special s-au evidențiat: 
Ozon, Costea, Știrbei și Cos-ma.

Dinamo, chiar judecat după 
comportarea din prima repriză, 
nu ne-a maf amintit jocul de 
acum o săpțămînă cu Galatasaray. 
In repriza a doua, cel puțin, 
compartimentele echipei s-au deze 
organizat cu totul, surpriza ce» 
maj mare constituind_o „căde
rea" apărării. Au corespuns, 
pînă la sfîrșit, doar Uțu și Nicuj 
șor.

JACK BERARIU

pcn.ru


S îmbăta și duminică in Capitală
Echipele Gwsrdia Varșov-a și Cerveno Zname Russe 
evoluează in două interesante nocturne de baschet

„Capitala dumneavoastră est» 
încântătoare. cu oamenii ei vo
ioși, cu străzile pline de viață, 
cu parcurile și zonele ei de ver. 
deață pline de farmec și mai ales 
cu această podoabă naturală a 
lacurilor străjuită de impunătoa
rea clădire a Casei Scînteii ce-mi 
amintește de Palatul Culturii din 
Varșovia". Aceasta a tost impre
sia plăcută culeasă într-un foarte 
scurt răgaz de către conducăto
rul lotului baschetbalistelor polo
neze de la Gwardia Varșovia, 
Tadeusz Swierkot și pe care a 
ținut să ne-o comunice în con
vorbirea pe care am avut-o ieri 
către prînz. De altfel aceasta esie 
și părerea tuturor celor 12 jucă
toare poloneze care vor evolua 
astăzi și mîine seară în compania 
echipelor romîne Știința Minis
terul Invățămîn-tu’ui și — res
pectiv — Energia Constructorul. 
Către prînz atunci cînd am reu
șit să... descoperim lotul baschetba
listelor poloneze care fusese ple
cat într-o frumoasă excursie la 
marginea Bucureștiului, am pu
tut sta de vorbă și cu căpitana 
echipei Gwardia, Tereza Kacz
marek, în același timp pivotul nr. 
1 al echipei sale. Aceasta ne-a 
spus că apreciază valoarea bas. 
chetbalistelor romîne deoarece 
le-a văzut și a jucat împotriva 
lor în turneul întreprins anul a- 
cesta de către Știința în R. P. 
Polonă. Tereza Kaczmarek, îm
preună cu Gabriela Karska (al 
doilea pivot al echipei și cel mai 
înalt, 1,75 m.) și Zofia Widurska

Jacăioare e poloneze de baschet sint Incintate de pitorescul Bucure- 
ș Hol ui. Iatd-le lnir-o piîrnba-e matinală prin Cițmigiis.

diet Cerveno Zname din Russe 
(R. P. Bulgaria). Sportivii bul
gari și-au anunțat sosirea pen
tru astăzi dimineață în jurul ora 
11. In vederea acestei tntiinin in
ternaționale colectivul Știința 
Ministerul Invățâmîntului. organ1- 
zatorul turneului, a adus amena
jări speciale terenului Știința de 
pe lîngă facultatea de Științe 
Juridice (str. V. Pîrvan) dintre 
care remarcăm instalarea unei 
tribune metalice de aproape 3.U00 
locuri.

Programai complet al celor

două zile este următorul: sâmbătă 
1 septembrie ora 19: Locomotiva 
P.T.T. — Cerveno Zname (Rus. 
se) — masculin —; ora 20,30: 
Gwardia Varșovia — Știința Min. 
Invățâmîntului (f.). Duminică 2 
septembrie ora 19: Știința Min. 
Învăț. — Cerveno Zname Russe 
(m.); ora 20,30: Energia Con
structorul — Gwardia Varșovia 
(f).

Biletele pentru turneu se pun 
în vînzare astăzi dimineață la 
ora 9 la casele de la terenul 
Știința.

Da istoricul „Campionatului ciclist de mare fond al R.P.R.”

In 5 ediții: 8.974 km., 60 etape ciștigate 
de 32 alegători

Secțiile de ciclism ale asociațiilor sînt preocupate, la ora actuală, 
cu ultimele pregătiri ale partic’panțitor la competiția de lung kilo
metraj „Campionatul de mare fond ai R.P.R.“. O comportare de 
frunte constituie, o prețioasă „Carte de vizită" pentru activitatea 
viitoare, după cum înscrierea numelui în palmaresul acestui dificil 
concurs este o pagină de deosebită valoare în viața unui ciclist

In preajma acestei mari competiții, găsim potr vit să amintim 
cîteva date d n istoricul probei.

In 1950, s-a desfășurat primul circuit ciclist al R.P.R., competiția 
fimd denum tă: „Lupța pentru pace". Ruta a fost următoarea: 
București — lași — V. Dornei — Quj — Qr. Staiin — București, 
1514 km, dintre care 500 km, fără asfalt. învingător: C. Șandru’. 
Media orară: 31.920 km.

In 1951. proba a fost câștigată de M. Niculescu. Ruta: aceeași 
pînă la Cluj. Apoi, Oradea — Timișoara — Caransebeș — Petro
șani — Craiova — Sibiu — București. 2160 km., din care doar 900 
asfaltați. Media orară: 28,251 km. Ediția a IIT-a s-a disputat în 
1953, pe ruta din 1951, pînă la Arad. Apoi, Deva — Sibiu — Or. 
Stalin — București. 1744 km., din care 900 'ară asfalt. Din acest 
an, cursa s-a numit „Campionatul de mare fond al R.P.R.", indivi
dual și pe echipe. A cîștigat N. Vasilescu (media orară: 30,600 
km.), urmat de P. Nuță, Gh. Șandru, C. Istrate și I. Hora. Pe 
echipe a cîștigat Dinamo.’

In 1954, parcursul a fost: București — Brăila — P. Neamț — Tg. 
Mureș — Cluj — Oradea — Arad — Deva — Sibiu — București. 
1600 km. din care 11C0 cu asfalt. Primul s-a clasat C. Dumitrescu 
(media orară: 33,330 km.), urmat de St. Șțefu. C. Istrate, M. N:cu- 
lescu și G. Moiceanu. Pe echipe, a cîștigat Progresul. Anul trecut, 
ediția a V-a s-a alergat pe ruta: București — Brăila — Roman — 
Fălticeni — V. Dornei — Cluj — Oradea — Timișoara — Deva — 
Sibiu — București. 1929 km. din care 400 fără asfailt. Victoria a 
revenit din nou lui C. Dumitrescu (media orară: 53,030 km.), 
urmat de Zanoni, Ștefu, G. Șerb an și Hora. Pe echipe, a cîștigat 
C.C.A.

In 5 ediții au fost parcurși 8.947 km., în 60 etape cîștigate de 
32 alergători. M. Niculescu a cîștigat 14 etape, Norhadian și Du
mitrescu 4; Istrate 3, C. Șandru, Nuță, Vasilescu, Maxim. St. 
Gheorghiev (R.P.B.), Naidin, 1. Vasile, Ștefu și Moiceanu cîte 
două; iar Icmiță, Pantazescu. C. Tudose, Poreceanu și alții, cîte o 
etapă.

au făcut parte și din selecționata 
R. P. Polone care în primăvara 
anului acesta a participat la cam
pionatele europene de la Praga.

In discuția noastră a intervenit 
și arbitrul internațional Klimaj 
Mieczysyaw (care a condus Ia cam
pionatele europene două partide 
ale echipei noastre). Eugeniusz 
Dylecwicz și 'Adam Piechura — 
primul și al doilea antrenor al 
Gwardiei 
progresul 
tr-un 
sînt de părere că echipei romîne 
i-a lipsit rutina înțîlnirilor inter, 
naționale care dau siguranță în 
joc și pun în valoare calitățile 
incontestabile a'e baschetbaliste
lor noastre. La Praga, ne spunea 
arbitrul Klimaj Mieczysyaw, e - 
ehipa romînă a fost handicapată 
de faptul că a făcut parte din- 
tr-o grupă foarte „tare" și totuși 
ea a plăcut atît pe pian tehnic, 
cit mai ales tactic.

Lotirl baschetbalistelor poloneze 
se prezintă destul de puternic, el 
fiind alcătuit din reprezentantele 
colectivelor Gwardia Varșovia șl 
Poznan, ambele echipe din prima 
categorie. El are următoarea corn, 
ponență: Aleksandra Wozniak (3), 
Danuta Dudek (4), Eugenia Ry- 
bairczyk (5), Krystyna Chmielew- 
ska (6), Janina Zak (7), Gabriela 
Karska (8), Zofia Widurska (9), 
Bozena Wacker (10), Teresa Kacz. 
marek (11), 
(12), 
bara

In 
nine 
o altă echipă străină și anume 
reprezentativa masculină de bas-

și 'Adam Piechura

— care au remarcat 
făcut de romînce în.

interval foarte scurt. Ei

Joanna Drabinska
Marfa Jedzejczak (13), Bar- 
Jarosz (14).
deschiderea partidelor femi. 
din fiecare seară va evolua

INFORMAȚII
In programul concursului Pro - 

nosport nr. 36 din 9 septembrie, fi
gurează tripla întîlnire de fotbal 
dintre echipele RP. Romîne și 
R. P. Bulgaria,

Ordinea desfășurării acestor 
meciuri va fi următoarea :

Duminică 9 septembrie se vor 
tntîlni la ■ București echipele se
cunde, iar la Sofia echipele de ju
niori. Luni 10 septembrie se vor 
întîlni la Sofia echipele prime ale 
celor două țări. Datorită faptului 
că rezultatele definitive ale aces
tui concurs se vor cunoaște luni 
seara, trierea buletinelor depuse 
va avea loc în cursul nopții de 
luni spre marți, urmînd ca omolo
garea concursului să se facă marți 
după amiază.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 36

(Etapa din 9 septembrie 1956)
I. R. P. Bulgaria (A) — R. P. 

Romînă (A).,

Numeroase noi recorduri republicane 
la concursurile motocicliste de coastă de la Mediaș 

(Dinamo). Ataș 350 cmc. 1. C. 
Grigorescu 4- C. Dițescu (Ener
gia) — B.S.A. — 2’47”06. Re
cord stabilit.

De notat că la 500 cmc, moto- 
cicliștii G. Mormocea (CCA) și 
N. Popescu (Energia), ambii pe 
Triumph, au doborît succesiv, pri
mul în trei, iar secundul în două 
încercări, de 5 ori recordul ab
solut al pantei. De asemenea o 
comportare meritorie a avut și 
Iosif Hatzak (Energia — Mediaș) 
care, cu T.W.N.-ul său, s-a cla
sat foarte aproape de învHfgă- 
tor la 250 cmc. Numeroasele noj 
recorduri republicane înregistrate 
pe urcușul de 
saltul calitativ 
cicliștii noștri 
bune pregătiri, 
motoarelor bine puse la punct.

P. Tomescu 
corespondent

MEDIAȘ, 30 (prin telefon). —
In zilele de 27, 28 și 29 augusf 

s-au desfășurat în localitate în
trecerile motocicliste și automob'- 
liste de coastă, pe urcușul in 
serpentine de la Hula, la care au 
participat sportivi reprezentînd a- 
soc—țiile Dinamo, C.C_A, Ener
gia, Voința și Locomotiva. Con
cursurile au fosf organizat» în 
bune crMidiț uni de colectivul 
sportiv Energia-Mediaș. După 
3 z*le  de dîrze dispute, desfășu
rate pe o căldură excesivă, s-au 
înregistrat următoarele rezultate 
tehnice, în marea lor majoritate 
noi recorduri republicane.

100 cmc. 1. A. Munteanu 
(C.C.A.) — Mondial — 2’47'76. 
Nou record R.P.R. Vechiul re
cord: 3’03”28, 1. Popa (Dinamo);
2. T. Popa (Dinamo) — Puch — 
3T2”77 125 cmc. 1. 'A. Munteanu 
(C.C.A.) — M. W. Augusta—2’37”50 
Nou record R.P.R. V. rec. 2'37”72,
A. Munfeauu; 2. Nicu Ștefan 
(Voința) — Mondial — 2’44 '90;
3. Ilie Petcu (Voința) — Puch—
2’49”85. 150 cmc femei: 1. Vene
ra Vasilescu (Dinamo) — Puch— 
2’50”47. Nou record R.P.R. V. 
rec. Ilona Kedveș (Dinamo) — 
CZ — 2’51’79; 2. Margareta
Unghi (C.CA.) — Puch—3’02”75. 
250 cmc. 1. B. Predescu. (E- 
nemgia) — Parilla — 2’26”46. 
Nou record R.P.R. V. rec. 2’27”-!9
B. Predescu; 2. Iosif Hatzâk (E- 
nergia) — TWN — 2,31”65; 3. C. 
Nedrlcu (Dinamo) — N.S.U. — 
2’31’’84; 350 cmc. 1. V. Szabo 
(Dinamo) — B. S. A. — 2’22”04.

Nou record R.P.R. V. rec. 2’22”70, 
C. Radovici (Energia); ~ 
Radovci (Energia) — 
— 2’24’07; 3- G.
(CCA) — B.SA — 
cmc. 1. G. Mormocea 
Triumph — 2’16”82.
R.P.R. V. rec. 2T9”43 — N. Bu- 
escu (Locomotiva); 2. N. Po
pescu (Energia) 
2’17* ’51.
Ion
Triumph — 277”ti3. 
cmc. 1.
(CCA) 
record R.P.R. V. rec. 2’25’ 05 Gh.
Ion 4- 
ioneseu
BMW. 
fan +
B.M.W.
litri 1.
B.M.W.
R.P.R.

2. C. 
B. S A. 

Voiculescu 
2’26 'e-J. 500 
(CCA) — 
Nou record

N.
Triumph — 

Ataș 500 cmc. 1, Gh. 
4- Al. Huhn (CCA) — 

. , Ataș
M. Dănescu-rAl.
- BMW. 2*21  ”06.

750 
Huhn 

Nou

c. 
+

R.

A.

V.

Ud.-escu (CCA); 2. I. 
P. Enescu (Dinamo) 
2'27’52; 3. Satwi Ște- 
Temistocle (Dinamo)— 

2’35”90. Auto sub 2
Uță (Dinamo) — 
2’26”43. Nou Tecord 
rec. 2’26”51, 'A. Uță

la Hula ilustrează 
obținut de moto- 

în urma unei 
precum și dator tă

PRONOSPORT
II. R. P. Rotnînă (B) — R. P. 

Bulgaria (B).
III. R. P. Bulgaria (juniori) — 

Romînă (juniori).
Flacăra (E) Mediaș — Me- 
(E) C. Turzii (cat. B).
Metalul (E) Hunedoara —

R. P.
IV. 

talul
V.

Minerul (E) Lupeni (cat. B).
VI. Locomotiva Iași — Dinamo 

6 București (cat. B).
VII. Flamura roșie

Flamura roșie Bacău
VIII. Metalul (E) 1

—Locomotiva Constanța (cat. B).
IX. Rec. Avîntul Reghin — Pro

gresul Satu Mare (cat. B).
X. Metalul (E) Uz. Tract. Ora

șul Stalin — Locomotiva Arad 
(cat. B).

XI. Locomotiva Tr Severin ™ 
Metalul (E) Reșița (cat. B)

XII Locomotiva Cluj — Recolta 
Avîntul Tg. Mureș (cat B).

Burdujent—• 
(cat. B).
Mai PIoești

j In turneul din Anglia

Cripps—campionul loviturii or de picior 
împotriva rugbiștilor noștri

La 8 septembrie, selecționata Bucureștiului va întîlni în primul 
meci pe care-1 susț ne în Anglia, echipa „tigrilor" din Leicester.

Intr-unui din numerele trecute am amintit cîte ceva din istoricul 
clubului și particularitățile jucătorilor acestei echipe. In momentul 
de față avem posibilitatea să anunțăm și lotul din care se va al
cătui echipa care va înfrunta selecționata Bucureștiului. Iată-1:

B.T.C. Smail, G. H. Cullen, J. Elders, D. Brook, R. D. Matthews, 
T. O’Connor, M. G. Lubbock, M. R. Wade, D. Haines, M. Freer, 
D. St. G. Hazell, P.B.L. Thorneloe, F. Chawner, J. Stevens, R. H 
Smith, J. G. Ford, J. Thomson, T. Biasdale, A. D. Ashurst. P 
Konig, J. T. Mc. Cormack.

Menționăm că „tigrii" din Leicester, ca de altfel și ceilalți ad
versari ai rugbiștilor romini se pregătesc cu multă atenție în 
vederea acestor întîiniri. Este și firesc deoarece mulți dintre jucă
torii englezi au putut aprecia anul trecut valoarea rugbiștilor 
noștri.

Pe stadionul Memorial din Bristol selecționata Bucureștiului va 
întîlni la 19 septembrie puternica formație din localitate, care se 
bucură de un renume bine meritat în cercurile rugb:stice din Marea 
Britanie. In decursul existenței sale F. C- Bristol a dat doi căpi
tani reprezentativei Angliei și nenumărați jucători internaționali. 
Iată „c ncisprezecele" echipei F. C. Bristol care va înfrunta selec
ționata Bucureștiului: A. Macdonald, T. U. Wells, B. J. Broad, J. 
Blake, D. W. Griffiths, M. G. Ellery, R. Dash, E. Blackman, R C. 
Hawkes, F. J, Williams, J, Thorne. J. A. Scott, D. W. Neațe, G. N. 
Dawis, G. Cripps. Dintre aceștia A Macdonald (căpitanul echipei) 
este un excelent conducător de joc. In sezonul 1953—54 el a jucat 
în echipa Scoției. Fundașul echipei T. U. Wells, de origină neo
zeelandeză, este de asemenea un jucător excelent fiind selecționat 
de mai multe ori în 
carte de vizită. El a 
Bristol și 25 pentru 
vîrsță de 20 ani este 
a rugbiului englez el 
reprezentativei Angliei. In fine un ailt jucător renumit al acestei 
formații este linia a IlI-a aripă G. Criipps. Cu 152 puncte realizat^ 
din lovituri de picior în sezonul 1954—55 el a obținut recordul 
punctelor marcate de un jucător într-un sezon. In 1955—56 Cripps 
și-a depășit însă propriul record mareînd tot din lovituri de picior 
163 punc?e 1

va juca

începe returul campionatului 
categoriei A la tenis de masă

Duminică se reiau întiinirile 
din cadrul campionatu’ui republi
can de tenis de masă pe echipe 
categoria A (masculin și femi. 
nin). După ce în turul acestei 
competiții, primele locuri în cla
samentele generale au revenit for
mațiilor Energia Constructorul 
București (băieți) și Progresul 
Cluj (fete), mîine reîncepe lupta 
pentru cucerirea titlurilor de cam. 
p cane republicane '

Iată care este programul pri
mei etape a returului:

MASCULIN: SATU MARE; Pro
gresul — Dinamo Tg. Mureș (în 
tur 5—1); ARAD: Voința --Con
structorul București (0--5); 
BUCUREȘTI: Voinfa—Progresul
Cluj (1-5);—partida se desfășoară 
mîine dimineață la ora 10,30 în 
sala Energia din strada Aurora 
nr. 2; BUCUREȘTI: Flamura ro
șie (Reiter, Gantner, Ploscaru, 
Santaiena, Paul Teodorescu) — 
Progresul București (Angelica 
Rozeanu, Ifarasztosi, Bottner, Ne- 
greanti, Ionescu Soare, C. Comar- 
nischi) — îri tur 4—5. Meciul se dis
pută mîine în sala Progresul CSP, 
incepînd de Ia ora 10; FEMININ: 
TIMIȘOARA: Progresul — Con
structorul București (0—3);
BUCUREȘTI: Flamura roșie — 
Progresul București (0—3) — me
ciul se dispută mîine începînd de 
la ora 9 în sala Progresul CSP. 
Partida dintre echipele Progresul 
Cluj—Știința București (3—2) a 
fost amînată pentru data de 7 sep
tembrie și se va desfășura 1» 
Cluj.

In Capitală

echipa Angliei. J. A. Scoff are o excelentă 
jucat în ultimul timp 225 de meciuri pentru
Somerset. Tînărul jucător D. W. Neate în 
o foarte bună linie a doua. Fiind o speranță 
a intrat anul acesta în vederile selecționerilor

>4

TENIS — Teren Progresul F. B. 
(Str. Dr. Staicoviei) ora 8,15 "și după- 
amiază de la ora 15 întîlniri în cadrul 
concursului internațional.

BASCHET — Teren Știința Fac. Ști
ințe Juridice (Bd. 6 Martie) ora 19 Ilo
comotiva P.T.T. — Cerveno Zname 
Russe (mase.), ora 20,30: Știința Mi
nisterul Invățâmîntului București — 
Gwardia Varșovia (feminin).

MIINE
TENIS — Teren Progresul F.B. ora 

8,15 și după-amiază de Ia ora 15 în
tîlniri în cadrul concursului interna
țional.

BASCHET — Teren Știința Fac. Ști
ințe Juridice ora 19: Știința Ministe
rul Invățâmîntului — Cerveno Zname 
(mase.), ora 20,30: Energia Construc
torul București — Gwardia Varșovia 
(feminin).

FOTBAL — Stadionul Giulești ora 
8,45: Locomotiva — C.C.A. (meci în 
cadrul campionatului echipelor de re
zervă); Teren Dinamo Obor ora 8,30: 
Dinamo VI — Progresul F.B. (juni
ori); Stadionul Dinamo Central, ora 
8,45: Dinamo — Progresul (campiona
tul echipelor de rezervă); Teren Pro
gresul F.B.: Progresul C.P.C.S. — E- 
nergia Metalul Constanța (juniori); 
Teren Locomotiva P.T.T. ora 8,30: E- 
nergia 23 August — C.C.A. (juniori); 
Teren Flamura roșie Veseliei, era 1.30: 
FI. roșie Bere Rahova — Tînărul Dt- 
namovist (juniori).

HANDBAL — Stadionul Tineretu
lui teren I, ora 17: Știinta T.C.F — 
Progresul Tg. Mureș (cat. A femlr.I-;).



Noutăți din fotbalul nostru
• Campionatul cateaoriei A ..în vacantă“ pentru *17  
zile • Loturile reprezentative îsl vor începe... preaăti- 
rile pentru jocurile cu R. P. Bulaaria • Eneraia Mi
nerul Petroșani învinaătoare în Bulqarîa 9 Echipa E- 

nerqia Orașul Stalin a debutat victorios 
în Uniunea Sovietică

i campiona- 
anunțâ cea 
pasionantă 

simplă pri- 
tpra clasamentului — așa 
ită el după "tapa de joi—

Astăzi la Moscova

• Actuala ediție a 
tului categoriei A se 
mai interesantă, mai 
din ultimii ani. Oi, 
vire asupra clasamentului — așa 
cum arată el după 'tapa de joi— 
îți confirmă această impresie. 
In lupta pentru primele locuri 
s-au angajat nu mai puțin de 
șase echipe; C.C.A., Știința Ti
mișoara, Flacăra Ploești, Dina
mo București, Flamura roșie A- 
rad. Locomotiva București. Lor 
li se poate adăuga Energia Petro
șani. actualmente cu 3 jocuri mai 
puține decît echipele enumerate 
.mai sus. A doua grupă alcătuită 
din Dinamo Orașul Stalin, Pro
gresul București, Locomotiva Ti
mișoara, Progresul Oradea, Ști
ința Cluj șl Dinamo Bacău luptă 
pentru evitarea locurilor care 
le-ar putea duce spre categoria 
B. Diferența relativ mică de 
puncte (3) dintre cele două gru
puri poate provoca însă în eta
pele următoare modificări esen
țiale în cuprinsul celor două zone 

formații cu 
Campionatul 
în vacanță

alcătuite acum din 
aspirații 
categoriei 
pentru 17

Nici că 
nimerită - __ ,____ ,
mațiile care nu dau jucători re
prezentativelor — pentru a „re
para" defecțiunile! De La 16 sep
tembrie începe adevăratul finiș 
al campionatului și de comporta
rea echipelor în această perioadă 
depinde locul lor definitiv. Totul 
este însă ca lupta să nu se reducă 
numai la atît! Ci fotbalul de ca
litate să fie mijlocul prin care să 
se obțină puncte, victorii, locuri 
bune în clasament 1

• Pe cei mai în formă jucători 
— seniori și juniori — îi așteap
tă examene deosebit de dificile: 
jucurile cu reprezentativele A, B 
și juniori ale R. P Bulgaria 
Colegiul central al antrenorilor 
va proceda zilele acestea la se
lecționarea loturilor care vor în
țepe programul lor de scurtă 
pregătire și omogenizare.

e Joi după amiază echipa E- 
nergia Minerul Petroșani a în
tîlnit în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R. P. Bulgaria 
pe Minior Krdjeii. Jucînd exce
lent fotbaliștii noștri au învins

—■-----o «»-

diferite.
A intră 
zile.

se putea ocazie mai 
- mal ales pentru for.

cu 2—0 (1—0). Meciul a trezit 
un deosebit interes în localitatea 
Krdjeli, fiind urmărit de un nu
măr record de spectatori. Aceștia 
au aplaudat la sfîrșit jocul 
de bună factură reușit de fotba
liștii romîni
• ODESA 31 (prin telefon de 

la trimisul nostru PETRE GATU). 
Echipa Energia Metalul „Steagul 
roșu" Orașul Stalin și-a început 
turneul în Uniunea Sovietică ju- 
cînd cu echipa Casa Ofițerilor 
din Odesa- Fotbaliștii noștri a« 
obținut o frumoasă victorie eu 
scorul de 2—1 (2—0). Medul
a stîrOit un interes foarte mare 
în frumosul port de la Marea 
Neagră. Stadionul Piscevik a fost 
plin, peste 25.000 de spectatori 
taind loc în tribunele lui.

In repriza întîia, echipa Ener
gia — avind avantajul vfntuliă 
— a dominat majoritatea timpu
lui. Ea a deschis scorul în min. 
29 cînd după o combinație Raica- 
Bîrsan-Hașotâ, ultimul face o 

cursă pe extremă, driblează mai 
tnulți apărători și trimite min
gea în colțul porții: 1—0. Șase 
minute după aceea fotbaliștii noș
tri își măresc avantajul: Kneip 
fi pasează tai Proca și acesta O 
deschide pe Hășotă. Extremul 
dreapta al echipei Energia „țlș; 
nețte" dintr-un grup de jucători 
și înscrie printr-un șut plasat: 
i-o.

In repriza secundă superiorita
tea este de partea gazdelor. Ele 
inițiază de la început atacuri pe
riculoase obligînd apărarea noas
tră să se întrebuințeze la maxi
mum. In min. 54 centrul atacant 
Stepanov execută un corner și 
Bahmutov reia mingea cu capul 
în poartă: 2—1. Pînă _la termi- 
narea medului 
țerilor are mai 
Jucătorii noștri 
simțit oboseala 
postează prin contraatacuri pe ex
treme. S-au remarcat: Metelski, 
Kalis, Enișev, Bahmutov, Korni
lov, Podlesnai din echipa gazdă 
și Ghiță, Marinescu, Aron, Ha- 
șotă, Kneip, David (Energia). 
Luni, echipa Energia joacă la 
Cbișinău cu echipa din prima 
categorie Burevestnik, revelația 

campionatului din acest an.

echipa Casa Oli- 
departe inițiativa. 
— care au re- 
călătoriei — ri-

HOTm
• La 29 august a avut loc la Har

kov Întîlnirea internaționali de fotbal 
dintTe echipa locală Avangard și echi
pa selecționată a Indoneziei care în
treprinde în prezent un turneu în Uni
unea Sovietică. Meciul care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă prietenească, 
a luat sfîrșit cu scorul de 2—1 în fa
voarea fotbaliștilor sovietici.

® Joi s.a desfășurat la Sofia 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Dinamo din locali
tate și Galatasaray (Istanbul). E- 
chipa turcă a folosit o formație 
schimbată față de aceea aliniată în 
jocul de la București și a terminat 
la egalitate 1—1 (1—1). Punctele 
au fost înscrise de Pecenikov (Di
namo) min. 15 și Aii (min. 40). 
A arbitrat Schleifer (Polonia).
• Pe stadionul „Walter Ulbrlcht" 

din Berlin s-a desfășurat la 29 au
gust întîlnirea Internațională de fot
bal dintre echipele Dlnamo Berlin

și Dinamo Tirana. Fotbaliștii albanezi 
au demonstrat un Joc de bun nivel 
tehnic obținînd o victorie meritată 
cu scorul de 3—1.

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde peste hotarele țârii, echi
pa Dinamo Tirana va pleca peste 
cîteva zile în Uniunea Sovietică 
unde va susține două întîlnlrl în 
zilele de 14 septembrie la Moscova 
și 23 septembrie la Erevan.

a Reprezentativa de fotbal a 
R.F. Germane care se pregătește 
în vederea întîlnirii cu echipa U- 
niunii Sovietice a susținut un meci 
de verificare cu echipa F.C. K3'n. 
[Selecționabilii au pierdut cu scorul 
de 3—2. Reprezentativa a jucat în 
următoarea formație: Gortz-Er- 
hardt, Hesse, Juskowiak-Eckel, 
Mai-Waidner, Schrcider, Băumler, 
Pfaff, Vollmar.

<« Echipa reprezentativă de fotbal 
a R P. Ungare va avea un program 
internațional deosebit de bogat toam
na aceasta, urmînd să susțină nu mal 
puțin de 5 meciuri în 6 săptămîni. 
Reprezentativa maghiară va întîlnl 
la 16 septembrie echipa .Iugoslaviei la 
Belgrad, la 25 septembrie echipa 
Uniunii Sovietice la Moscova. la 7 
octombrie Franța la Paris, la 14 oc
tombrie Austria la Viena și la 26 oc
tombrie Suedia ia Budapesta.

@ In cadrul campionatului unional 
de fotbal, la 30 august s-a disputat la 
Leningrad întîlnirea dintre echipa

locală Rezervele de Muncă șj echipa 
Ț.C.S.A. din Moscova. Meciul s-a în- 
cheiat cu scorul de 3—1 în favoarea 
fotbaliștilor de la Ț.U.S.A.

• In cursul lunii septembrie se 
va desfășura în unul din orașele 
cehoslovace întîlnirea internațională 
de fotbal între reprezentativele de 
foști internaționali ai Cehoslova
ciei și Austriei. Revanșa va avea 
loc în octombrie la Viena.
• Echipa poloneză de fotbal CASC 

din Cracovia șl-a încheiat turneul în
treprins în Uniunea Sovietică' lucind 
la Kiev cu echipa locală Casa Ofițe
rilor. Fotbaliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (2—0).

• Cu prilejul unui concurs desfășu
rat pe velodromul din Tuia, ciclistul 
din Moscova Ghenadi Martinov a sta
bilit un nou record unional și mon
dial în proba de 100 km. reallzînd 
timpul de 2h.28*31 “_ Vechiul record 
mondial era de 2h,28’35” și era deținut 
din anul trecut de ciclistul italian L. 
Profeta.
• Echipele reprezentative mascu

line și feminine de gimnastică ale 
R. P. Chineze au plecat la 27 au
gust cu avionul spre R. D. Germană. 
Gimnaștii chinezi vor susține 
multe întîlniri prietenești cu 
naștii germani, după care vor ! 
prinde un turneu și în R. 
slovacă.

e Zilele trecute s-a încheiat 
fia întîlnirea internațională de 
dintre echipele reprezentative ale R. 
P. Polone, R. P. Ungare și R. P. 
Bulgaria. Pe primul loc în clasamen
tul general s-a clasat formația R. 
P. Polone care a realizat 738 puncte. 
Echipele R. P. Bulgaria și R. P. Un
gare au realizat în ordine 718 și res
pectiv 716 puncte.
• La Kiel s-a desfășurat întîlni

rea internațională de gimnastică: 
R.F.G.—Finlanda. Victoria a revenit 
gimnaștilor finlandezi cu scorul de 
285,35—283,10. Individual pe primul 
Ioc s-au clasat R. Heinonen și B. 
Lindfors (ambii Finlanda) cu 57,60 p.
• Recordmanul european la arun

carea discului Adolfo Consolini, a 
cerut federației italiene de atletism 
să-i permită să plece pe timp de trei 
săptămîni în Suedia, pentru a an
trena pe discobolii suedezi.
• La ultima ședință a Federației 

Internaționale de Hochei pe iarbă s-a 
alcătuit un clasament neoficial al 
echipelor naționale de hochei, tabel 
care va servi drept criteriu la alcă
tuirea seriilor la turneu! din cadrul 
Jocurilor Olimpice- lată cum se pre-

mai 
gim- 

între- 
Ceho- 

la So
ți r

începe campionatul mondial de șah pe echipe 
prima dată în istoria șahului 
cele mai interesante partide vot; 
fi transmise în întregime la pos
tul de televiziune.

In aceste zile Moscova 
nește pe cei mai cunoscuți șa
hiști ai lumii. Alături de echipa 
U.R.S.S., alcătuită exclusiv din 
mari maeștri, vor evolua în sala 
Teatrului central al armatei so_ 
vietice, șahiști ca Gligorici, Ma-, 
ianovici, Ivkov (R. P. F. Iugo
slavia), Najdorf, Panno. Pilnik 
(Argentina), Pachman, Filip (R.- 
Cehoslovacă), Stahlberg (Sues 
dia), Szabo (R. P. Ungară), 
O’Kelly, care ă primit „galoane" 
de mare maestru în ajunul marii 
competiții și va căuta, firește, să 
le apere cu succes la prima masă 
a echipei Belgiei.

Joi a sosit la Moscova echipa 
de șah a R.P.R. Cu acest prilej^ 
maestrul internațional Dr. O Tro- 
ianescu, a făcut următoarea de
clarație:

. »E gfeu să facem un pronos
tic cu privire la rezultatele ce 
le vom obține, dat fiind că țara 
noastră participă la această 
competiție după Un interval de 
peste 20 de ani. Noi vom lupta 
pentru a obține un Ioc cît mal 
onorabil în clasament. Fără în
doială însă, că acest concurs ne 
va prilejui noi și bogate învă
țăminte, necesare dezvoltării miș
cării șahiste din patria noastră". 

Intr-unui din numerele trecute 
ale ziarului nostru am anunțat 
35 țări participante la concurs. 
Numărul acesta a scăzut prin 
faptul că echipa S.U.A., din lip
să de mijloace financiare, nu va 
participa ia campionatul lumii.

Cele 34 țări vor fi împărțite 
inițial în patru grupe preliminare 
iar pentru finală se vor califi
ca primele trei din fiecare gru
pă. Restul echipelor vor fi îm
părțite apoi în două grupe a 
11 participanți și_șt vor disputa 
locurile 13—34.

In cea de-a 12-a ediție 
mondial.

Campionul mondial, marele maestru M. Botvinik (dreapta) 
la prima masă a echipei U.RS.S.

pîonaiului
Moscova continuă tradiția ma

rilor compeiijii șahiste interna
ționale. Memorabilelor turnee dia 
1925, 1935 sau 1936, meciuri
lor pentru campicnate'e mascu
line și feminine ale lumii, între, 
cerilor dintre echipele U.R-S.S. 
și S.UA Ii se va adăuga nn 
nou concurs, care le depășește 
pe. celelalte ca anvergură șt par
ticipare : a Xll-a ediție a cam
pionatului mondial pe echipe car» 
se deschide astăzi în capitala 
sovietică.

Istoricul acestei competiții este 
ta bună parte cunoscut ca fiind

Rezultate bune 
in meciul de atletism 

Norvegia—R. P. Polonă
La 30 august a început la Oslo 

intîkiirea internațională de atle
tism dintre echipele reprezenta - 
tfve masculine ale Norvegiei și 
R. P. Polone. După prima zi, at- 
leții polonezi conduc eu 58—48 
puncte. Cu un deosebit interes a 
fost așteptată proba de aruncarea 
suliței în care s-au întîlnit record
manul mondial Sidlo și norvegia
nul Danielsen. Victoria a revenit 
lui Danielsen cu o aruncare de 
79,88 m., urmat de Kopyto (R. P. 
Polonă) — 77,81 m. Sidlo s-a cla
sat pe locul 3, cea mai bună arun
care a lui măsurînd 75,19 m.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte probe: 800 m. plat: 1. 
Boysen (Norvegia) l’48”0; 2. Le
wandowski (R. P. Polonă) I‘48‘‘O 
(nou record polonez) ; 110 m gar
duri: 1. Olsen (Norvegia) 14’’7/I0; 
2. Buga'a (R. P. Polonă) 14“9/!0; 
100 m. plat : Nilsen (Norvegia) 
10“8/10; 400 m. plat: 1. Swatowski 
(R. P. Polonă) 48"0 ; 2. Macii
(R. P Polonă) 48“2/10; 5000 m : 1. 
Chromik (R. P. Polonă) 14’16”8/10; 
2. Gnaj (R.P. Polonă) 14’32”0; 
greutate : Soszornik (R. P. Polonă) 
16,47 m. (nou record polonez) ; 
2. Kwiatkowski (R. P. Polonă) 
15.90 m; înălțime : 1. Thorkildsen 
(Norvegia) 1,96; 2. Skupny (R .P. 
Polonă) 1,90 m.; lungime ■ 1. Gra
bowski (R. P. Polonă) 7,55 m; 
2. Kropidlowski (R. P. Pojonă) 
7,42 m; 4X100 m: 1. R. P. Po
lonă, 41”3/10 ; 2. Norvegia 41”4/10.

ziută el: 1. Indie; 2. Olanda; 3. An
glia: 4. Pachistan; 5. Germania; 6. 
Belgia; 7. Noua Zeelandă; S. Austra
lia; 9. Malala; 10. Kenya; 11. Egipt; 
12. Singapore; 13. Afganistan; 14. 
S.U.A.; 15. Japonia; 16. Portugalia.

• Iutrucît nn s-a putut organiza 
anul acesta, întîlnirea Internațională 
de atletism între reprezentativele U- 
niunii Sovietice și S.U.A., atleții 
americani au fost Invitați de foru
rile de specialitate din U.R.S.S., la 
Moscova în cursul lunii iulie 1957. în
trecerile ar urma să albă loc la toate 
probele olimpice. Uniunea Sovietică 
a propus să-și asume toate cheltuie
lile legate de călătoria atleților ame
ricani la Moscova.

« Tenismanul american Fred Perry, 
triplul cîștigător al Wimbledonului. a 
primit de curînd din partea oficia
lităților americane viza de plecare în 
U.R.S.S. Perry, va activa la Moscova 
ca antrenor al tenismanilor sovie
tici.
• Ia Linz s-a desfășurat întîlni

rea de notație dintre reprezentati
vele Austriei și Cehoslovaciei, vic
toria a revenit oaspeților cu scorul 
de 134.5—107,5.

retM

în corn-m3i recentă,
alte întreceri șahiste 
Vom consemna doar

de o dată 
parațte cu 
de tradiție, 
faptul că în cursul existenței sale 
turneul acesta a trecut prin di. 
ferite denumiri, Olimpiada șahiș
ti, Turneul națiunilor etc (toate 
improprii), râmînînd pînâ la 
urmă la cea care îi exprimă 
cel mai fidel conținutul: cam
pionatul mondial pe echipe.

Există toate semnele ca să *-■  
firmăm că la actuala ediție 
campionatul mondial de șah pe 
echipe va atinge, ca amploare 
și stiăiuare, un apogeu. Cifrei 
țărilor participante (și ea record) 
i se adaugă o organizare fără 
precedent. Cei peste 290 șahiști 
participanți, reprezentînd 34 țări, 
vor juca în eleganta saiâ a Tea
trului central al armatei sovie
tice, pe o scenă imensă, special 
amenajată în acest scop- Aci sa 
vor putea desfășura simultan 60 
de partide, care vor fi demons
trate pe mari panouri. Pentru

Echipa
nu mai

de fotbal a R. P. Ungare 
participă la turneu! Olimpic!
(Agerpres) „BUDAPESTA 

M.T.I. transmite:
In cursul unei conferințe de pre

să oare a avut loc recent Ia Buda
pesta, secretarul Comitetului Olim
pic al R. P. Ungare, Istvan Ku
tas, a făcut cunoscut că echipa 
reprezentativă de fotbal a R. P. 
Ungare nu va mai lua parte la 
turneul olimpic de fotbal de la Mel
bourne. Această hotărire a fost 
luată de Comitetul Olimpic ungar 
ca urmare a rezultatelor nesatis
făcătoare înregistrate anul acesta 
de fotbaliștii maghiari și datorită 
schimbărilor care se produc în pre
zent în componența și metodele de 
antrenament ale reprezentativei 
maghiare. Pe de altă parte — a 
anunțat Istvan Kutas — s-a hotă- 
rit qa cei mai buni canotori aca
demici maghiari, care s-au remar
cat la campionatele europene de la 
Bled, să fie incluși în delegația 
olimpică 3 R. P. Ungare.

Lotul olimpic al R. P. Ungare 
oare va pleca la Melbourne va fi 
alcătuit din 167 persoane. Inițial 
au intrat in vederile selecționerilor

305 sportivi maghiari care au fost 
urmăriți de-a lungul a 112 con
cursuri desfășurate in Ungaria și 
74 turnee peste hotare Istvan Ku
tas a declarat reprezentanților pre
sei că rezultatele obținute anul a. 
cesta de sportivii maghiari sînt in 
general sub valoarea internațio
nală, cu excepția, ajleților Iharos, 
Rozsavolgi și Jeszenski, echipa
jelor de caiac-canoe, scrimerilor, 
inotătorilor și gimnaștilor.

• In orășelul Hoeganaes din Sue
dia a lua)t sfîrșit de curînd campio
natul mondial de aeromodeie cu mo
toare -de cauciuc. Pe echipe, victo
ria a revenit Suediei cu 2509 p., ur
mată de U.R.S.S. cu 2472 p. An
glia 2469 p. Individual, pe primul 
loc s-a clasat suedezul Pettersson cu 
879 p., urmat de americanul Kothe 
cu 874 p.

@ In localitatea Nankin (R. P. Chi
neză) s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de baschet feminin dintre 
reprezentativa orașului și echipa na
țională a Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit echipei oaspe cu scorul de 
103—35.
• La 30 septembrie se va desfășura 

în Austria dubla întîlnire interna
țională de hochei pe iarbă între echi
pele masculine și feminine ale Aus
triei șî Cehoslovaciei
• A luat sfîrșit turul ciclist al Slo

vaciei. Ultima etapă desfășurată pe 
traseul Zilina-Bratislava ?. fost cîști- 
gată la sprintul final de ciclistul ce
hoslovac Ruzicka. urmat de Cestarl 
(Italia).

In clasamentul general individual 
victoria a revenit cunoscutului rutier 
italian Cestarl.

© Atleții polonezi au obținut din 
nou rezultate foarte bune cu prile
jul unui concurs de verificare desfă
șurat la Spala. In proba feminină de 
suliță. Majka a realizat 49,03 m., juni
oara Wojtszakowna a obținut perfor
manța de 48,18 m.. iar deținătoarea
recordului țării Figlerowna a obținut 
46,75 m.

S-a disputat de asemenea șî o cursă 
de 3.000 m. plat în care au reintrat, 
după o îndelungată absență, atleții 
Krzyszkowîak si Ozog. Primul a obți
nut detașat victoria cu timpul de 
F19”6/10. -----

0 provocare mirșavă 
a autorităților engleze 

împotriva atleților sovietici
LONDRA 31 (Agerpres).—TASS 

transmite:
La 31 august K. V. Krupin, con

ducătorul delegației atleților so
vietici a făcut, în numele echipei 
sovietice, conducătorilor Asociației 
britanice a atleților-amatori și re
prezentanților ziarului News of 
World, organizatori ai competiției 
de atletism U.R.S.S.-Marea Brita- 
nie, o declarație în care se spune:

„Zilele trecute la Londra a fost 
înscenată o provocare mirșavă față 
de unul din membrii delegației de 
atleți sovietici — N. Ponomariova 
— campioană olimpică și europea
nă, maestră emerită a sportului din 
U.R.S.S, cu scopul de a defăima 
această sportivă cu renume mon
dial.

Ca urmare a acestei provocări, 
Nina Ponomariova nu mai j»ate 
să participe la competiția amicală 
dintre atleții sovietici și englezi.

Din sentiment da solidaritate și 
în semn de protest împotriva pro
vocării mîrșave săvîrșite împotriva 
Ninei Ponomariova, delegația atle- 
tilor sovietici refuză să participe 
la această competiție și se întoarce 
în U.R.S.S.

încercarea de a defăima pe N. 
Ponomariova r. constat în aceea 
că potrivit declarației unui detectiv 
particular care lucrează la un ma
gazin din Londra sportiva sovieti
că nu ar fi achitat valoarea măr
furilor cumpărate de ea în sumă 
de o liră și cîțiva șilingi- In baza 
acestei „mărturii" autoritățile, en
gleze au încercat să trimită.pe N. 
Ponomariova în judecată ca infrac
toare de drept comun și au emis 
chiar un mandat de arestare îm
potriva ei.

S.UA


MITINGUL DE PROTEST AL CETĂȚENILOR CAPITALEI ÎMPOTRIVA 
INTERZICERII PARTIDULUI COMUNIST DIN GERMANIA

li rrnare din pag. I) 
un Indiciu al fCcrj guvernului 
vestgerman fată de mișcarea 
populară împotriva militarismu
lui, un indiciu al fricii fată de 
superioritatea ideilor socialiste, de 
forfa crescîndă și puterea de a- 
tracție a Republicii Democrat*  
Germane.

Noi, oamenii muncii din Capi
tală ca și din întreaga țară, care 
am suferit în două rînduri agre
siunea militarismului german, 
sîntem ferm hotărîți să luptăm 
împotriva actului terorist de la 
Karlsruhe, care este o expresie 
a ofensivei forțelor războinice re
vanșarde d'n Germania occ.den 
tală împotriva forțelor iubitoare 
de pace.

Adunați în acesit miting, noi, 
oamenii muncii din București, ■ a- 
sigurăm pe comuniștii și clasa 
muncitoare germană de solida
ritatea noastră frățească. Alătu
răm glasul nostru la protestul 
plin de indignare al oamenilor 
muncii de pretutindeni cerînd a- 
nularea sentinței ilegale de in
terzicere a Partidului Com.mist 
oin Germania. Cerem să fie res
tabilite drepturile legale ale Par
tidului Comunist din Germana, 
organizațiilor progresiste, clasa 
muncitoare din Republica Fede. 
rală Germană.

Luînd apoi cuvântul, tov. PE
TRE DRAGOESCU a spus printre 
a.tele :

in uitimîi patruzeci de «ni. 
Germania a suferit catastrofă 
după catastrofă pentru că a mers 
pe calea războiului. Nenorocirii*  
care s-au abătut peste, poporul 
german au început cu desfiin
țarea Partidului Comunist. Atît 
de strâns legat este Partidul Co
munist de interesele vitale ale 
poporului, încît scoaterea lui din 
viața politică legală nu înseamnă 
numai o amenințare serioasă 1 
acestor interese vitale, car și 
împingerea tării pe căile distru
gerii și ale pieirii.

E de neînțeles că greșelile din 
1933 totuși se repetă. învățămin
tele istorice au fost parcă uitate! 
Lovitura dată mișcării socialiste 
prin interzicerea Partidului Comu
nist din Germania putea fi împie
dicată dacă conducerile Partidului 
Social-Democrat din Germania și 
a Uniunii Sindicatelor ar fi luat o 

Să fie anulată sentința ilegală de la Karlsruhe
0 evocare a Gdiosu’ui regim hitlerist

Măsura tribunalului de la Karlsruhe evocă tim
purile odiosului regim hitlerist. Prin acest act 
guvernul Adenauer a dat încă odată dovadă că 
este un instrument docil în slujba intereselor 
cercurilor imperialiste internaționale.

Noi nu putem uita că el folosește în domeniul 
educației fizice — ca de altfel în toate sectoarele 
— e emente care l-au servit cu cinism pe Hitler. 
Un asemenea individ este și Karl Diehm, condu
cător al sportului hitlerist. cunoscut rasist, care 
continuă să ocupe posturi de răspundere în do
meniu! educației fizice. Și ca el mai sint mulți 
alții. Sportivii germani îi dezaprobă însă pe 
acești lachei. Sărbătoarea gimnasticii și a spor
tului care a avut loc recent la Leipzig, unde 
In ciuda interzicerii autorităților lui Adenaue 
sportivii din R. F. Germană au participat in 
număr mare, fraternizînd cu colegii lor din R.P 
Germană, a dovedit încă odată că drumul tine- 
retuî’H german este același și nu are decît un 
singur țel: unificarea pașn că a întregii Germanii, 
unificarea care este împiedicată da guvernul 'ui 
Adenauer prin acte ca interzicerea Part'dului Co
munist.

Mă alătur protestului oamenilor care au înfierat 
măsura abuzivă și ilegală, de interzicere a Par
tidului Comunist din Germania $i care cer anula- 

. rea ei, convins totodată că Partidul Comunist din 
Germania va continua lupta pentru binele poporu
lui german.

I. SICLOVAN 
Director adjunct la I.C.F.

„Cerem anularea odioasei sentințe!”
Cu un sentiment de profundă indignare am 

aflat de hotărîrea tribunalului federal din Karls
ruhe privind interzicerea Partidului Comunist 
din Germania.

' Purtător al ideilor înaintate ale epocii noastre, 
acest partid a militat neîncetat pentru unitatea 
Germaniei, pentru cauza păcii și a democrației. 
El și-a ciștigat simpatia maselor populare ger- 

.. mane in lupta sa împotriva dezlănțuirii unei noi 
agresiuni pe care o pregătesc cercurile milita
riste occidentale și clica revanșardă de la Bonn.

Protestului întregului popor german care cere 
anularea acestei odioase sentințe, ce amintește 
vremwile de cruntă teroare ale dictatwii hitle-

riste, i se alătură astăzi milioanele dc oameni 
cinstiți din întreaga lume care doresc pacea și 
instaurarea unui spirit de prietenie între ioate 
țările.

lată de ce considerăm că această sentință sa
mavolnică împotriva Partidului Comunist din 
Germania, departe de a intimida pe membrii 
acestui partid îi va face să lupte cu o tenaci
tate și mai mare pentru îndeplinirea aspirațiilor 
poporului german.

Alături de masele de oameni anstiți din (va 
noastră, și noi, componența echipei de fotbal 
Locomotiva Grivița Roșie cerem cu toată hoiă- 
rirea anularea acestei sentințe, pentru interesele 
poporului german, pentru apărarea păcii ș< a 
Libertății lui.

JUCĂTORII ECHIPE! DE FOTBAL 
„LOCOMOTIVA GRIViȚA ROȘIE”

Protestăm împotriva hotărîrii ilegale 
a tribunalului de la Karlsruhe

Recent, tribunalul constituțional da la Karls
ruhe. a luat o hotărîre care a stîrnit indignarea 
și protestele vehemente ale întregii omeniri pro
gresiste. Este vorba, după cum se știe, de ho
tărârea prin care Partidul Comunist din Ger
mania este pus în afara legii. Interzicerea acti
vității Partidului Comunist din Germania repre
zintă o încălcare grosolană a principiilor ce 
prevăd asigurarea activității libere a tuturor 
partidelor democratice în vederea refacerii vieții 
politice germane pe baze democratice și în ve
derea unei viitoare colaborări pașnice a Ger
maniei la viața internațională.

Noi, membrii lotului olimpic de tir al Repu
blicii Populare Romîne, ne unim gl-sul la pro
testele tuturor oamenilor cinst’ți și iubitori de 
pace din lumea întreagă și cerem ca sentința 
nedreaptă și ilegală să fie imediat anulată, ast
fel încît comuniștii germani, cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare din Gerir.nnia să poată activa 
în mod liber pentru realizarea unei Germanii 
unite, democratice și iubitoare de pace.

IUL1US PIEPTEA, HENRI HERSCOVICI. NIC. 
COJOCARtJ, IOSIF SIRBU, C. ANTONESCU, M. 
DOCHILIȚA Șl P. CIȘMIGIU.

Din lotul olimpic de tir al R.P.R.

atitudine fermă, hotărîtă, pentru 
apărarea libertății și drepturilor, 
dacă unii conducători ai acestor 
organizații n-ar fi dat înapoi în 
fata presiunii înverșunate a re- 
acțiunil.

Partidul Comunist din Germa - 
nia, care reprezintă conștiința 
înaintată a poporului german, tn 
declarația făcu‘ă cu privire la ho- 
tărîrea Tribunalului din Karlsruhe 
cheamă Ia stabilirea unității n*  
acțiune a clasei muncitoare, la 
colaborarea tuturor forțelor cin
stite ale poporului împotriva mi
litarismului german și a capitalu
lui monopolist. Clasa muncitoare 
germană are sarcina Istorică de 
a bara, odată pentru totdeauna, 
calea războ:ului și a nenorocirilor.

Acest lucru este pe deplin po
sibil cu atît m-i mult cu cît în
treaga situație istorică este astăz*  
schimbată.

Partidul Comunist din Germa 
n:a nu va fi nimicit, cum nu poate 
fi nimicită nici clasa muncitoare 
germană a’-e cărei interese Ie re
prezintă. k-a apărat și va conti
nua să le apere.

A vorbit apoi tov. IACOB COȚO- 
VEANU. ca-e a spus între a'tele:

Partidul Comunist din Germania 
este o p:ed’icâ serioasă în calea re- 
militarizârii Germaniei occidenta'e 
și pentru acest motiv guvernanții 
de la Bonn au recurs la actul te
rorist al interzicerii Partidului Co
munist cu scopul de a reduce la tă
cere vocea m’Eoanelor de german'. 
exprimată prin glasul celui mai a- 
prig apărător al libertăților demo
cratice — Partidul Comunist din 
Germania.

Hotărîrea tribunalului de Ia 
Kar'sruhe este o holărire ilegală și 
rușinoasă, este un atentat la liber
tățile democratice ale poporului 
german, o primejdie pentru pacea 
lopoarekir.

De aceea tovarăși și ce'ățeni ai 
Canitalei să protestăm în mod lio- 
tărît împotriva fascizării și înarmă
rii Germaniei occidentale. Cerem a- 
nularea hotărîrii de a scoate Parti
dul Comunist în afara leg lor.

Au mai luat cuvîntul Dragomir 
Stavre, acad. Horia Hulubei și 
AL Buican.

★
După încheierea cuvântărilor par

ticipantă la miting au adoptat, cu 

ovații puternice, o moțiune de pro
test împotriva interzicerii Parlidit 
lui Comunist din Germania în care 
se spune:

Pcporul romin socotește acest 
act ca fiind un atentat îndreptat nu 
numai împotriva clasei muncitoare 
din Republica Federală Germană 
și a poporului german, dar și îm 
potriva cauzei păcii, scumpă po 
poarelor din întreaga lume. Inter
zicerea Partidului Comunist d:n 
Germania este un act terorist cari 
împiedică unlFcarea Germaniei p? 
baze pașnice și democratice, ac
celerează înarmarea și pregătirile 
de război în Republica Federală 
Germană si netezește drumul pen
tru instaurarea dictaturii fasciste 
in această parte a Germaniei.

Planurile războinice ale cercurile»’ 
revanșarde, care ar vrea să în 
toarcă înapoi roata istoriei, sînt cu 
atît mai mult sortiie eșecului cu 
cît acum forțele lagărului socia 
lismului, ale păc'i și democraț e; 
sînt tot mai puternice-

Poporul romin, împreună cu ce- 
lelaMe popoare iubitoare de pace, 
nu poate permite reînvierea fascis
mului și mHilarismului german, 
care i au adus numai ruină, suie 
rințe și mizerie.

Preocupați de soarta păcii în în 
treaga lume și mai ales în Europa 
noi, bărbați, femei, tineri, oa.r.em 
al muncii din Capitala Republici’ 
Populare Rcmîne pro‘estăm plini de 
revoltă împotriva acta'ui ilegal de 
interzicere a Partidului Comunist 
din German a, cerem anu'area a- 
cestui act și restabilirea drepturi
lor legale aie Partidului Comunist 
din Germania, ale organ za ți Hor 
progresiste și ale clasei muncitoare 
din Republica Federală Germană

Nu vom adm te niciodată ca oro
rile fascismului să se repete!

Purtând, în inimi o simpatie fier
binte pentru eroicul Partid Comu
nist din Germania, ținem să asigu- 
îăm pe comuniștii, clasa muncitoare 
din Republtoa Federală Germană de 
deplina noastră solidaritate frățea
scă în lupta lor pentru realizarea 
năzuințelor naționale a’e poporului 
german, pentru pace și socialism. 
Ne exprimăm convingerea fermă că, 
în ciuda oricăror greutăți și piedici, 
poporul german va obț ne victoria 
în această luptă nobilă.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
DE CANOTAJ

BLED, 31 (prin te.elon de la 
trimisul nostru special). - Vineri ’ 
s-a descffs la Bled cea de a 
46-a ediție a campionate'or eu
ropene masculine do canotaj aca
demic. 'Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de dl. Gaston Mulleg 
car?, a ținut să mulțumească fe 
derației iugos’ave pentru buna or
ganizare a întrecerilor și pentru 
frumoasa primire făcută conou- 
renților. Au urmat primele con
cursuri penlru calilicări. La fie
care probă s-au făcut cite 3 serii, 
câștigătorii urniînd a intra direct 
în finală. Simbătă, vor avea loc 
recalificările pentru desemnarea 
celorlalți 3 finaliști în fiecare pro
bă. Finalele se dispută pe șase cu
loare.

Seriile primei probe 4 plus I, 
au fost câștigate de echipaje'e 
Italiei (3:40,6), Danemarcei 
(6:47,1) și Finlandei (6:41,3). 
Echipa noastră a concurat în se
ria câștigată de Finlanda și s-a 
clasat pe locul IV cu timpul de 
7:12,6. Simbătă, echipa noastră 
va trage în recalificări cu Sue
dia și- Franța La dublu fără câr
maci, probă in care noi n-am 
luat parte, seriile au revenit Aus
triei, Uriunii Sovietice și Fin
landei. In proba de simplu, cîști- 
gălorii seriilor au fost: Fersen

Hotăriri importante la congresul F.l. S. A.
Marți, 28 august, a avut loc la Bled, Congresul F.f.S.A. cu 

prilejul căruia s-au luat o serie de importante hotărîri. Astfel, s-a 
stabilit că viitoarea ediție a campionatelor europene de canotaj aca
demic se va desfășura în localitatea Duisburg (R. F. Germană), 
între 23 august și 1 septembrie 1957. Tot la Bled s-a fixat și orașul 
gazdă al campionatelor din 1958: Poznan. Dintre celelalte hotărâri 
trebuie amintite cele cu privire la introducerea competițiilor de ca
notaj din cadrul Festivalului mondial al tineretului care va avea 
loc la Moscova ia anul 1957, în calendarul F.I.S.A., aceste întreceri 
căpătind astfel un caracter oficial. Congresul F.LS.A. a aprobat ca 
S.U.A. să devină membru ordinar și a reacceptat Israelul ca membra 
extraordinai- al federației internaționale de canotaj.

Ech pa femimnâ a țării noastre s-a calificat 
în turneul final

PARIS 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Campionatele 
mondiale de volei au fost deschise 
foi dună amiază in imoozan-ta sală 
PALAIS DES SPORTS. Cele 41 de 
echipe, rezrezentînd 24 de na'luni 
s-au aliniat ne parchetul sălii î<n a. 
plsuze’e miilor de spectatori.

Gaston Poux, directorul general 
al Sportului, a declarat deschise în
trecerile care vor desemna cele mai 
bune echlne de volei al’ lunii.

S-au desfășurat anoi tocurile 
inaugurale r'e campionatului. E- 
chlpa feminină a R D Germane a 
întrecut reprezentativa Franței tu 
3-0 (13; 11; 12) arătîndtl-se în 
mare progres iar echipa masculină 
franceză a d’sous de reprezentativa 
Israel cu 3-0; (3; 6; 6). Dintre 5n- 
tîlniriîe de joi cea mai interesantă 
și mai disputată a fost aceea din
tre echipele masculine ale Braziliei 
și Indiei.

Meciul a durat două ore si iumă- 
tăte term.n:ndu-se cu victoria la 
limită a Braziliei: 3-2 (6-15; 15-6; 
15-8; 11-15; 15-4), Cu mult brio au 
evoluat și jucătoarele poloneze care 
au înregistrat un record de., timp 
dispunînd în 26 de minute (!) de 
echipa R. F. Germane : 3-0 (0,0, 4).

lată și celelalte rezultate ale 
zilei : MASCULIN : Portugalia-R. 
F. Germană 3-0 (1, 2, 1), R.P.D. 
Corseană-Turcia 3-2 (4-15, 15-5,
12-15, 15-5, 15-10): FEMININ:

■ R.P.D. Coreeană-Brazilia 3-1 (15-6, 
12-15, 15 3 15-8), U.R S.S.-Luxem- 
l’.urg 3-0 (1, 2, 0), R Cehoslovacă - 
Belgia 3 0 (1, 1, 4), S.U.A.-Israel 
3-0 (1, 4, 2), R. P Chineză-Austria 
3-0 (1, 2, 2,).

VOLEIBALISTELE NOASTRE AU 
AVUT UN DEBUT VICTORIOS

Vineri dură amiază a intrat în 
întrecere echipa feminină a tării 
noastre. Ea a întâlnit pe terenul 
central al sălii Coubertin echipa 
Braziliei. Jucătoarele noastre au 
învins cu 3-0 (17-15; 15-4, 15-3). 
De sigur că pentru mulți este cu
rios scorul primului set. A fost se
tul de acomodare al reprezentan
telor noastre.

Cea mai dificilă situație a fost a- 
ceea când brazilienele au remon'at de 
Ia 10-12 la 13-12. Echipa noastră — 
care dă dovadă de mult calm și 

I rutină — a egalat, a luat condu
cerea cu 14-13, dar a fost iar ajun

EUROPEAN MASCULIN 
ACADEMIC

(Germania) 7:23,4, Kocerka (R.P. 
Polonă) 7:32,5, Ivanov (U.R.S.S-) 
7:19,8. Concurentul nostru Al. 
Ferenczi a ocupat locul 4 în 
seria a 3-a cu 7:47,9 urmînd a 
trage în recalificări alături de 
englezul Fox și italianul Marti- 
noli. Iată și câștigătorii seriilor 
la 2 plus 1 (noi nu am partici
pat) : 1. Finlanda 7:30,1 ; 2 An
glia 7:39,3; 3. Elveția 7:40,4. La 
4 fără cârmaci s-au calificat di
rect pentru finală: Polonia 6:34,3. 
Italia 6:31,4 și Uniunea Sovietică 
6:37,2. Echipa noastră a concu
rat în seria a 3-a ocupînd locul 
II cu 6:39,4 și urmînd a-și dis
puta locul din finală alături de 
echipele Cehos’ovaciei și Norve
giei. La schif 2 (vâsle) au lost 
numai 2 serii care au revenit: 
Germaniei (6:46,4) și Uniunii So- 
vietice (6:39,3). Ultima probă a 
calificărilor d« vineri a fost cea 
de 8 plus 1, seriile fiind câști
gate de R. P. Ungară cu 6:00,8, 
Italia Cu 6:02,3 și Uniunea Sovie
tică cu 6:09,3- Echipajul nostru 
s-a clasat pe locul 4 în seria a 
3-a cu timpul de 6:32,0. Sâmbătă 
echipa noastră va lupta a’ături 
de echipajele Franței, Greciei șl 
Danemarcei pentru a intra în fi- 
r.a’ă.

RADU URZICEANU

să : 14-14. Din nou conducem cu 
15-14 și Iar se ajunge la ena’ita+e: 
15-15. Aici însă, acționând cu de
cizie și jucând cu mult discernă
mânt în atac, vo'eibalistale noastre 
lac ce'e două puncte necesare câști
gării setului. In seturile urmățoare 
echipa R.P. Romîne cîștigă detașat. 
Cele mai bune jucătoare ale echioei 
noastre au lost Natalia Cernat, Ti
neta Piesoianu.Rodica Sădeanu șl 
Sonia Colceiriu.
ALTE REZULTATE ALE ZILEI:

MASCULIN: Israel-Luxemburg 
3-0 (8, 2, 3). R. Cehoslovacă-R. D. 
Germană 3-0 io, 4, 7), R P. Un- 
ca'ă-O'anda 3-0 (8. 8, 7)’. S.U.A- 
Eelgia 3-0 (2. 12, 12), P. P. F. Iu- 
gosIavia-R. F Germană 3-0 (0, 2.0) 
Uniunea Sovie'ică - Turcia 3 - 0 
(0,5.4), R. P. Poâonă-Cuba 3-0 
(2, I, 1).

FEMININ : Austria-R.F-. Germa
nă 3-0 (10. 7. 0); Uniunea Sovieti- 
că-S.U.A. 2-0 (7. 4. 6)- Olanda-Bei. 
gJa 3-0 (10, 7, 5). De notat că echi
pa Uniunii Sovietice a întrebuințat 
«chica secundă în partida cu S.U.A.

Iată acum programul de SIM. 
BATA:

FEMININ: Uniunea Sovietică- 
lsrael. S.U.A.-Luxemburg, R.P. Po- 
lonă-Ausfria. R. P. Chineză-R. F. 
Germană, Rt P Bu!ga.rla-R. D. 
Germană, R. P. Romină-R.P.D. Co
reeană.

MASCULIN: R. P. F. Iugosla
via-Portugalia, Franția-Luxemburg, 
P. P. Chineză-lndia. Uniunea So
vietică- R. P. D. Coreeană.

Acestea sînt ultimele meciuri din 
cadrul seriilor. Duminică încep tur
neele finale. Luni este zi de odih
nă. In această zi toate echipele 
sînt invitatele comisie' de organi
zare ia o plimbare pe Sena.

Iată acum, rezultatele meciurilor 
clisnutate în noaptea aceasta : FE
MININ : R. P. Polonă- R. P. Chi
neză 3-1 (17-15; 14-16; 15-6; 15-5); 
Israel-Luxemburg 3-0 (7. 5. 6V. R. 
P. Bulgaria-rranta 3-1(15-3; 15-8; 
14-16; 15-11). MASCULIN: R. P. 
Bulgaria-Austria 3-0 (1, 3, 3).

La ora când închidem ediția se 
disoută meciul dintre echipele mas
culine ale R. P. Romîne și Italiei. 
Renrezentanfii noștri au câștigat 
primele două seturi (15 10; 15-10) 
și conduc cu 7-3 în al treilea.

CONSTANTIN FAUR


