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Muncitoresc Romîn

Tov. GHEORGHE
Dezbătind rezoluția Plenarei 

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din 28 iunie — 
3 iulie 1957, cadrele de conducere 
ale mișcării de cultură fizică și 
sport își exprimă întreaga lor ade
ziune la acest important document 
și vă asigură că vor depune toate 
eforturile pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor adoptate.

Sub înțeleaptă conducere a Par
tidului Muncitoresc Romîn. mișca
rea de cultură fizică și sport din 
țara noastră a luat un avint necu
noscut în trecut, înregistrînd in 
ultimii ani succese cu totul remar
cabile. Folosind din plin largul 
sprijin multilateral acordat de Par
tid și Guvern, sportivii țării noa
stre s-au străduit să-și ridice ne
contenit măiestria sportivă spre 
a reprezenta cu cinste culo
rile Republicii Populare Romîne 
în importantele întreceri internațio
nale. In același timp progrese în
semnate s-au înregistrat și în a- 
tragerea maselor în practicarea 
organizată a sportului.

Aceste succese au fost posibile 
datorită întregii dezvoltări a țării 
noastre, care, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn, pășește 
sigur pe drumul construirii socia
lismului.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport, activul de bază al miș
cării sportive din patria noastră, 
își exprimă indignarea și condam
nă poziția tov. Iosif Chișinevschi 
și Mfron Constantinescu, care au 
nesocotit marile realizări obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
Partidului și Guvernului, în ultimii 
ani, după înlăturarea în 1952 a 
grupului de deviatori și fracțio- 
nîști și în urma hotărîrilor Plena
rei din august 1953 și ale Congre
sului al If-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, încercînd să sub
mineze unitatea de monolit a 
Partidului.

Unitatea rîndurilor Partidului, 
rolul său de conducător al intregu-

b.nalele Spartachiadei de Vară a Tineretului

0 grandioasă manifestare 
a sportului nostru de masă

Bucureștiul a îmbrăcat din nou. 
în aceste zile, haina marilor săr
bători tinerești. Pe marile bule
varde ale Capitalei, pe frontispi
ciile impunătoarelor clădiri, pe 
tramvaie și autobuze, zărești fișii 
de pînză albastră cu inscripții a- 
lături de numeroase drapele mul
ticolore ale tuturor națiunilor din 
lume. Toate, în cinstea Festivalului 
de la Moscova către care s-a în
dreptat ieri dimineață și delegația 
sportivilor din patria noastră. At
mosfera de sărbătoare ce dom
nește în frumoasa noastră Capi
tală se completează de minune cu 
prezența sutelor de tinere și tineri 
veniți din toate colțurile țării pen
tru a se întrece în finalele popu
larei competiții, Spartachiada de 
vară a Tineretului, închinată ace
luiași măreț eveniment.

Desigur că puțini sînt acei care 
nu au remarcat aglomerația de 
autobuze, în aceste zile, pe Ș-, 
șeaua Kiseleff. Mașini purtînd 
inscripția „Cursă specială" circulă 
necontenit spre stadionul Tinere

GHE0RGH1U-DE] 
lui popor este socotit și de masele 
de sportivi drept chezășie a înain
tării noastre cu succes spre so
cialism.

Ne exprimăm totala încredere 
față de Biroul Politic șl Comitetul 
Central al Partidului care a ac
ționat fără șovăire, împiedicînd 
slăbirea unității partidului și a con
ducerii sale, lichidînd tendința 
fracționistă.

Activul de bază al mișcării de 
cultură fizică și sport mulțumește 
din inimă Partidului și Guvernului 
pentru elaborarea Hotăririi cu pri
vire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din R.P.R. 
și se angajează ca Strîns unit sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, să depună toate strădaniile 
pentru aplicarea întocmai a preve
derilor acestei Hotărîri.

Vom întări necontenit munca de 
atragere a maselor în mișcarea 
sportivă, vom duce o susținută 
acțiune de educare a tineretului 
sportiv în spiritul dragostei fier
binți față de patrie, al prețuirii și 
apărării cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor în spiritul 
internaționalismului proletar și al 
păcii și prieteniei între popoare, a 
unei vigilențe sporite față de în
cercările de infiltrare a ideologiei 
imperialismului.

In numele sutelor de mii de spor
tivi, ne însușim întru totul hotărî- 
rile plenarei din 28 iunie — 3 iulie 
a.c. și asigurăm Comitetul Central 
al Partidului, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că nu 
vom precupeți eforturile pentru a 
îndeplini sarcinile ce ne revin spre 
a determina, sub conducerea Parti
dului, un nou avînt în dezvoltarea 
culturii fizice și a sportului în 
scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă.

COMITETUL PENTRU CULTU
RA FIZICA ȘI SPORT DE PE 
LINGĂ CONSIL’UL DE MINIȘ
TRI.

tului și bazinul de înot „Dante 
Gherman" purtind pe cei mai 
buni sportivi dintre sutele de mii 
de participanți la Spartachiada Ti
neretului. Numeroși bucureșteni an 
luat și ei joi după-amiază același 
drum pentru a asista la ultimul act 
al acestei mari competiții.

DEFILEAZĂ REPREZENTANȚII 
SPORTULUI DE MASA

...Voioșie, tinerețe, entuziasm, 
drapele unduind în soare, costume 
multicolore, toate alcătuiau un 
minunat tablou. Iată-i apărînd pri
mii pe tinerii din regiunea Bacău. 
Din grupul fetelor ne reține aten
ția micuța finalistă atleta Viorica 
Popovici, aceea care avea să ri
dice tribunele în picioare la proba 
de 500 m. plat junioare. Rînd pe 
rînd, se perindă prin fața noastră 
sportivii din Baia Mare, București, 
Cluj și Constanța. Craiovenii

(Continuare în pag. a 3-a)
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Plecarea delegației sportive 
a R. P. Romîne la Moscova

Trenul s-a pys in mișcare. De la fereastra vagonului baschetbaliștii 
de la cei care au venit să-i conducă.

și baschetbalistele își iau rămas bun 
(Foto : L. TIBERIU)

ORAȘUL ST ALT N (prin tele
fon). Pleacă sportivii! Cuvîntul a- 
cesta e>ra ieri dimineață, pe buzele 
mulțimii imense, care, încă de la 
ora 5, înțesase pur și simplu peroa
nele gării din Orașul Stalin. O 
jumătate de oră mai tîrziu discul 
roșietic al soardui începea să-și 
facă apariția de după crestele 
munților, dorind să întregească 
parcă atmosfera sărbătorească ce 
domnea pe peron.

Iată că sosesc sportivii. Uralele 
entuziaste, dăruite din toată ini
ma îi întîmpină pe solii sportu
lui romînesc.

Mai sînt 10 minute pînă la ple
carea trenului. Delegația sporti
vilor se adună pe peron, în careu 
și primește salutul tov. /. Costea 
care în numele Comitetului Regi
onal U.T.M. și în numele tinerilor 
din regiunea Stalin urează spor
tivilor drum bun și succes deplin 
la Jocurile Sportive de la Mosco
va.

A răspuns tov. Ion Balaș — vi
cepreședinte al Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport — care 
a mulțumit pentru sprijinul acor
dat loturilor de sportivi la Ora
șul Stalin și s-a angajat — in 
numele sportivilor — de a repre

zenta cu cinste tineretul din pa
tria noastră.

„Loturile de sportivi — a spus 
tov. Balaș — pleacă la Moscova 
după o pregătire de citeva luni. 
Sportivii romini sini încrezători 
In forfele lor, mai ales că in ca
drul pregătirilor de pină acum, au 
dovedit, in general, o formă mul
țumitoare. Ei se vor strădui să 

Un moment solemn: Ion Micoroiu primește medalia de 
campion mondial

Pentru campionul mondial Ion Micoroiu,

reprezinte cu cinste mișcarea spor» 
tivă din țara noastră, pe linia bu
nei comportări din ultima vreme'.

A sosit clipa plecării. Locomot 
tiva șuieră prelung și-i cheamă p< 
„pasageri" să-și ocupe locurile ia 
vagoanele împodobite cu ghirlat»*

AL. DINCA

(Continuare în pag. a 4-a)

întrecerile de 
volei au fost din
tre cele mai viu 
disputate, lată un 
aspect de la fina
lele Spartachiadei 

Tineretului.

(Foto L. TIBOR)

Întrecerea n-a durat două ore ci... două zile
N-am putui sta de vorbă cu 

ION MICOROIU decit a doua 
zi de la sosirea lui. Culesesem 
pină atunci o serie de date și 
știam astfel că este un vrednic și 
modest activist al Voinței Arad, 
că și-a început activitatea oficia
lă in 1949 etc. etc. Dar ceea ce 
mă interesa în mod special erau 
condițiile în care acest maestru al 
sportului care se apropie de 35 
de ani a înregistrat victoria sa 
de mare răsunet.

— Te așteptai să obții medalia 
de aur la Viena?

— Nu, nu bănuiam că voi face 
isprava asta, că în „Sporthale" din 
oapitala Austriei se va cînta și 
imnul nostru. E drept că anumite

rezultate din ultima vreme mi 
încurajau. Anul acesta, de pildă, 
am scos cel mai bun rezultat —• 
861 p.d. — în cadrul meciului cu 
echipa iugoslavă Medvedgrad din 
Zagreb, și, în general, la antrena* 
mentele premergătoare campiona
telor mondiale eram printre cel 
dinții. De altfel, în cei 8 ani da 
activitate sportivă oficială, încă 
de cînd în răgazul pe care mi-l 
dădea meseria de lăcătuș, zăbo
veam și pe arena de popice a 
Metalului Reșița sau din 195'1 cînd 
apăram culorile Voinței Arad, am 
înregistrat progrese evidente. Așa 
am putut .obține și titlurile da

(Continuare în pag. a 6-a) j



!fii ijj lașul în sărbătoare
Iașul își croiește în aceste zile o nouă haină: 

se refac arterele principale. ,,Croitor": întreprin
derea regională de construcții: Și nu e singurul 
ieșenii mi s-au părut de această dată parcă mai 

alte două importante evenimente aveau să anime 
ț' ' ' ■ • 1( țnsfîrșit,

și noaptea, prin conducta trasă direct din Prut, apă cîtă îi tre- 
Eyenimentul

motiv pentru care
’veseli. Duminică, __  ___  — ,
viața bătrînei citadele moldovenești. Primai: lașul va avea, însfîrșit,(

I ziuă și noaptea, prin conducta trasă direct din Prut, apă cîtă îi tre
buie. Evenimentul a fost sărbătorit cu multă bucurie de fiecare ieșean. 

'Al doilea: încă de dimineață o delegație a tineretului din regiunea
Iași luase drumul Unghoniului peiitru a înmipa reprezentanților 
tineretului sovietic Ștafeta Internațională a Festivalului, îricredin- 

1 țîndu-1 .totodată de cele mai bune sentimente, așa cum Je nujțrești
față de un bun vecin. Am urmărit toate acestea cu interesul omului

• față 'de tot ceea ce se lăurește nou în jurul lui și, ca reporter, ac fi
trebuit poate să mă ii mulțumit cu noianul de însemnări ce se adu
naseră în carnetul meu. Vă eram însă-dator. dragi cititori, obișnuitele 
însemnări (de această data din regiunea Iași) așteptate de dumnea
voastră cu nerăbdare, pentru a afla ce mai este nou în activitatea 
sportivă ieșeană. Iată-le :

lin-

Noi baze
Mai mult ca in oricare a'.’.ă par

te a (ării, regiunea și, în special, 
orașul Iași, au dus și continuă 
să ducă lipsă de baze sportive. 
Au existat desigur condiții obiec
tive, care au determinat această 
stare de lucruri, după cum drept 
este că a existat și multă delăsare. 
Acum însă, lucrurile an început 
să se mai îndrepte pe ici pe colo. 
Odată cu orașul lași își pregă
tește straie noi și stadionul „23 
August" din dealul Copoului. Te
renul de fotbal a fost regazonat 
(de această d tă cu mai multă 
grijă Ca în trecut) iar tribunele 
sînt in curs de amenajare și la 
fel ca toți ieșenii sperăm și noi 
să fie ga*a așa cum s.a promis, 
piuă ta 23 August.

Grijulii pentru frumoasa for 
bază sportivă, bîrlădenii i-au adus 
tn ultimul timp o serie de reame- 
najări și au mai amenajat un nou 
teren de baschet și unul de volei. 
La Vaslui, construcția noului sta
dion e aproape gata datorită gri
jii manifestate de organele locale 
și a numeroaselor ore de muncă 
voluntară prestate de tineretul din 
oraș. La Hîrlău, pista de atletism 
va fi dată in curind in folosință 
Și exemplul orașelor a fost urmat 
și de numeroase sate și comune 
de pe cuprinsul regiunii Iași, unde 
mai in fiecare zi apare un nou 
teren de sport. Iată o acțiune lău
dabilă a organizațiilor sportive 
ieșene. Dar tot in legătură tu 
bazele sportive nu ne putem opri 
să nu punem cîteva întrebări :

PINA CIND...
....va mai conttnua sfatul popu

lar raional Tg. Frumos să dea 
.întrebuințarea de bilei singurului 
teren de sport din localitate?

...comitetul de întreprindere

Scrisoare deschisă muncitorilor 
de la Atelierele C.F.R. 99Ilie Pintilîe** Iași

A fost o vreme tind, deși ,Jn formă“, echipa 
voastră de fotbal nu se bucura de simpatia cuve- 

isută în oraș, iar jucătorii veniți din alte colective 
ise hotărau cu greu să rămînă la lași. Peste toate 
■ acestea, ca și peste retrogradarea din 1947, ați 
reușit să treceți ca bine și să ajungeți chiar să

Activitatea sportivă s-a îmbogățit de curind cu 
o nouă disciplină snortivă: caloria. Centrul de 
antrenament condus de antrenorul Alexandru Cor- 
manenco numără astăzi peste 60 de eleve și elevi 
recrutați din diferite școli din oraș.

In clișeu: tinerii călăreți ieșeni întovărășind spre 
l. ng ieni Ștafeta internațională a Festivalului.

sportive
I.A.S.  Iași va mai stingheri acti
vitatea sportivă de la ștrandul 
pe care-l administrează, cu nu
meroasele baluri și chermeze ?

...vor neglija tovarășii din con
ducerea Institutului Politehnic Iași 
cons‘rucția stadionului Știința 
(fondurile există) pe al cărui loc 
au început să se depoziteze gu
noaiele?

...colectivul sportiv Voința Iași 
va trebui să stea cu frica în sin 
că sfatul popular oraș Iași îi va 
lua înapoi 6 parte din locul dai 
prin decizie și pe care urmează 
să se amenajeze o frumoasă bază 
de volei?

Primii pași pe pămintul sovietic și, bine înțeles, primele emoții 
ce le încearcă toți membrii delegației romine de tineret înaintea 
predării către tineretul sovietic a Ștafetei Internaționale a Festivalului.

(Foto O. Gîng-j)

inuenliuilaie + 
iffliciB - 500 000 lei 
(echipament sporii»)

De această dată, tineretul din 
regiunea Iași s-a întrecut pe sine 
în inventivitate și hărnicie. La 
îndemnul organizațiilor U.T_M. 
ți al colectivelor sportive, sute de 
tineri au început într-o .dimineață 
curățirea islazurilor de pe lîngă 
fiecăre comună «u sat. Mtftca n-a 
fost deloc ușoara. Dar atunci cînd 
o faci cu entuziasmul cu care au 
pornit la treabă sportivii din re
giunea Iași, greutățile aproape că 
nici nu se mai simt. Și răsplata 
a fost cit se poate de frumoasă: 
mîndria de a fi răspuns unei che
mări patriotice ți, în plus, frumoa
sa sumă de 500.600 lei realizată 
pe întreaga regiune. La împărțeală, 
fiecare comună a primit după 
munca depusă. Și în comunele 
unde tinerii au muncit mai cu 
spor, magaziile colectivelor spor
tive sînt și ele astăzi mai pline 
cu echipament și material sportiv 
cumpărat din suma cuvenită. Iată 
o acțiune care îi recomandă sin
gură pe inițiatori ți care, la rîndui 
ei, se cere a fi urmată și de alții.

Materialele au fost redactate de 
OCTAVIAN GINGII.

vă mindriți cu echipa voastră. Apoi, echipa a 
cucerit în întregime simpatia publicului ieșean, iar 
voi ați reușit să-i aduceți in marea familie a 
muncitorilor ceferiști pe cei mai buni dintre fot
baliști, ca de pildă Streașină, Manolescu, Dram 
șm. Ce amintiri frumoase I... Păcat însă că au 
rămas doar amintiri.

Astăzi, nu mai aveți o echipă a voastră, a ate
lierelor C.F.R. care să continue tradiția fotbalului 
ceferist ieșean. Nu, să nu facem o analiză și nici 
să nu căutăm să aflăm vinovății. In momentul 
de față nu acesta este cel mai important lucru. 
Știu că ați întîmpinat tot felul de greutăți și că 
uneori împrejurările v-au nedreptățit. Era oare 
acesta un motiv temeinic să vă întoarceți fața de 
la echipa pe care o iubeați altă dală aiît de mult? 
Mă adresez dumitale, tovarășe Sovietov, și dumi
tale tovarășe Dimitri u Zamfir, și dumitale tova
rășe Hreapcă, ca și tuturor celorlalți entuziaști 
susținători ai fotbalului ceferist: unde vă este 
echipa voastră dragă? De ce ați cedat-o cu atîta 
ușurință altei unități, iar atunci cînd ați reluat-o 
de ce n-ați păstrat-o ca pe un adevărat copil al 
vostru? Acum, echipa este pe cale să rămînă din 
nou orfană, direcția regională C.F.R. Iași consi- 
derind-o „piatra din casău (nu știu dacă nu cumva 
și din cauza că nu mai este in cat. B.). Stau și 
mă întreb cu grijă, așa cum poate vă întrebați și voi, 
ceferiști de la Nicotină (nu pot să cred că acolo 
într-un ungher al sufletului vostru mare nu mai 
există puțină dragoste pentru cea care a fost 
odată echipa Nicolinei) : ce se va alege din echipa 
de fotbal Locomotiva Iași? Pînă cînd vă veți 
mulțumi cu palida ei existență și cu rezultatele 
sale mediocre? Recenta Hotărire a Partidului și 
Guvernului cu privire la reorganizarea mișcării 
noastre sportive vă dă un nou imbold să acționați 
de această dată însă cu mai multă consecvență. 
O veți face oare? Tare m-aș bucura să aflu că 
la fel ca orice bun părinte, ați deschis din nou 
larg brațele pentru a vă primi acasă copilul iubit.

Pe marginea Helărîril Pariidnlul $i Suvernulul 
cu privire la reorganizarea mișcării sportive

CAROL BILEK — Atelierele 
principale C.F.R. Timișoara. Cînd 
va apare regulamentul de organiza
re și funcționare al clubului sportiv? 
Care vor fi izvoarele de fonduri 
ale cluburilor sportive ? Sub al cui 
patronaj vor funcționa cluburile, 
al întreprinderilor sau al comitete
lor sindicale ?

— Regulamentul 
de organizare și 
funcționare al clu
burilor sportive va 
apare nu peste 
multă vreme, după 
ce va fi publicat statutul U.C.F.S.

— In privința izvoarelor de fon
duri ale duhurilor sportive, Hotă- 
rîrea specifică : „Cheltuielile nece
sare pentru organizarea și func
ționarea cluburilor vor fi asigurate 
din contribuția colectivelor spor
tive, încasări de la manifestații 
sportive, etc.“ Fără discuție că și 
spiritul gospodăresc al conducerii 
cluburilor va avea un mare rol în 
crearea unei baze materiale cit 
mai consistente.

— In calitate de persoane juri
dice, cluburile sportive vor func
ționa independent de conducerea 
întreprinderilor sau de comitetele 
sindicale. Cluburile sportive sînt 
unități de bază ale U.C.F.S. și 
vor fi conduse de un consiliu ales 
de adunarea generală a membrilor 
lor. Ele vor funcționa sub îndru
marea și controlul consiliilor oră
șenești sau raionale U.C.F.S., iar

Viața nouă triumfă in Dobrogea
Zilele trecute am trăit cu toții 

un eveniment pe care oricît ne am 
strădui, cu greu l-am putea reda 
in toată amploarea sa. Se întîmulă 
uneori lucruri atît de deosebite, 
de mărețe, îneît nu pot fi descri
se (poate din emoție) așa cum aY 
trebuL

De data aceasta nu sportul este 
elementul care ne emoționează 
pe noi cei care iubim sportul, ci cu 
totul altceva. In Dobrogea, mlă- 
dițele agriculturii socialiste au de
venit tulpini puternice. Agricul
tura Dobrogei este complet coope- 
rativizată. Regiunea Constanta 
este prima din cele 16 regiuni 
ale patriei — care a fost coope- 
rativizată integral. Trecînd peste 
tradiții seculare, peste setea de 
pămînt (recunoscută) a țăranului 
romîn. țăranii Dobrogei și-au unit 
peticele de pămînt și au format o 
mare și frățească familie. Viața 
nouă a triumfat în Dobrogea.

Acesta este, fără îndoială, un 
eveniment de mare însemnătate 
pentru satele dobrogene. Vestea 
cooperativizării a mers în întrea
ga țară. Ziarele au consemnat-o 
și i-au acordat un spațiu de cin
ste. De altfel, nici nu trebuie să 
ne mire. A trecut mai bine de un 
an de cînd primul raion al regi
unii Constanța — Negru Vodă — 
a fost cooperativizat integral. Ra
ionul Negru Vodă a făcut doar 
începutul. L-au urmat, rînd pe 
rînd, raioanele Hîrșova, Medgi
dia, Adamclisi, Fetești și Istria, 
iar odată cu terminarea coopera
tivizării ultimului raion—Tulcea— 
regiunea Constanța are agricul
tura complet cooperativizată. Do 
brogea de ieri, loc al mizeriei, al 
foametei și al bolilor, a pășit cu 
încredere pe un drum nou, nebă
nuit de frumos. 95.000 familii do
brogene—romîni, turci, tătari, ruși, 
ucrainieni — și-au dat mina și 
s-au apucat temeinic de treabă în 
marea lor gospodărie de 556.000 
hectare teren arabil. Aci, în ve
chea Dobroge, a prafului și sece
tei, haturile s-au desființat. A- 
cum se dă o luptă titanică pentru 
ca pămintul să rodească din plin 
și nu încape îndoială că pămîntul 
Dobrogei va rodi așa cum nu au 
visat moșii și strămoșii locuitori
lor ei. Partidul și-a îndreptat pri
virile pline de grijă spre ne
voile țărănimii dobrogene și este 
semnificativ că aceasta s-a întîm- 
plat tocmai acolo unde țăranul se 
zbătea mai greu în lupta inegală 
cu viața. Peste 4480 tractoare și 
alte numeroase mașini agricole 
smulg stepei Dobrogei rod din ce 
în ce mai bogat. Cele 328 gospo
dării agricole colective și cele 339 
întovărășiri agricole sînt unitățile 
socialiste cu ajutorul cărora agri
cultura Dobrogei va atinge culmi

secțiile lor vor primi îndrumarea 
tehnică a federațiilor de speciali
tate.

FLORIAN STANESCU, antrenor 
— Cîmpina. Care vor fi relațija 
cluburilor cu organele U.C.F.S. ? 
Ce denumire vor purta echipele 
sportive ?

— Pentru prima întrebare, citiți 
răspunsul la ultima 
problemă ridicată 
de tov. Carol Bilek.

— Numele clu
bului sportiv va 
fi propus de aduna-: 
membrilor săi șirea generală ai .............../

probat de consiliul raional sau oră-: 
șenesc U.C.F.S, Firește, echipele 
sportive ale cluburilor vor purta 
numele clubului respectiv.

ȘTEFAN BORSAY. activist spor
tiv — Orașul Stalin. Munca de agi
tație și propagandă sportivă a lăsat 
de dorit în majoritatea cazurilor, 
pînă acum. In cadrul U.C.F.S. a- 
ceastă mun:ă va căpăta un caractcj] 
mai amplu ?

— Conform sarcinilor trasate de 
Hotărîre, U.C.F.S. va trebui să sa 
ocupe de propaganda sportivă in
ternă și internațională. Pe de altă 
parte, ca largă organizație obșteas
că, capabilă să mobilizeze mase 
largi de oameni ai muncii în practi
carea educației fizice, U.C.F.S. va 
trebui să 
agitației 
mai mare 

acorde propagandei ți 
sportive o atenție mult 
deoît pînă acum.

înalte. Astăzi, multe din satele re-: 
giunii și-au schimbat radical în
fățișarea. Băltăgești, de pildă, era 
altădată un sat sărac, necăjit, ca 
atîtea sate dobrogene. Acum, după 
colectivizare are un fond de bază 
de invidiat: 1.623.142 iei. Așadar, 
o gospodărie colectivă milionară, 
N. Cojeanu, Ștefan Adam șî cei
lalți colectiviști au toate motivele 
să fie mulțumiți. Casele noi, înve
lite cu tablă sau țiglă, dovedesc 
că bunăstarea a gonit definitiv 
mizeria. Gospodăria are acum a-: 
teliere de tîmplărie, fierărie, rotă- 
rie și, în curind. va fi gata noua 
magazie de cereale în care vor în-; 
căpea... 50 vagoane. Din fonduri 
proprii s-au cumpărat trei autoca-: 
mioa.ne, s-a construit un c'.ub, iar 
colectiviștii se gîndesc acum curm 
să-și electrifice satul și să cumpere 
un aparat de proiecție sau să ter
mine șoseaua. Comparînd cu tre
cutul, toate acestea sînt de necre-i 
zut. Și totuși, locuitorii satelor 
Dobrogei cooperativizate mai au 
astăzi multiple „griji". Ei se tre
zesc și la o viață culturală și spor
tivă clocotitoare. Cuvintele sînt 
însă prea sărace pentru a oglindi 
fidel noul din viața satului dobro
gean. Unii tineri săteni vădesc îns 
clinații spre jocuri și cîntece, alții 
spre sport. I-am văzut de curind 
și pe unii și pe alții, Ia Constanța. 
11.000 tineri din satele și orașele 
Dobrogei au venit, inimoși, la Fes
tivalul regional organizat în cins
tea celui de al VI-Iea Festival al 
tineretului și studenților de la 
Moscova. Toți, țărani colectiviști 
sau întovărășiți, au cîntat cu foc, 
au declamat și au jucat. Corul 
ucrainjan din Tulcea, dansurile 
pline de viață ale colectiviștilor 
din Valea Nucarilor și din Negru 
Vodă, formațiile muzicale din 
Hîrșova și Babadag, dovedesc, 
toate, o viață mai bună. Și spor-s 
tivii au fost printre cei apreclați 
în cadrul fazei regionale a Spar-: 
tachiadei de vară. Dumitru Capră, 
de pildă, colectivist în comuna 
Cogealac, Anica Geogeac din co
muna Șocariciu, Ilie Marin de la 
G.A.S. Negru Vodă și mulți alți 
sportivi care s-au întrecut în faza 
regională a Spartachiadei au do
vedit pasiune pentru sport. Bazele 
snortive din comunele Baia. Nicu- 
lițel, Ostrovu (comune colectivi
zate sau cooperativizate) sînt a- 
saltate zilnic de tinerii sportivi al 
satelor dobrogene. Așadar, colec
tiviștii știu să împletească munca 
peniru o recoltă bogată cu viața 
sportivă și culturală — elemente 
indispensabile în viața satelor: 
noastre. Este inutil să mai arătăm 
că asemenea preocupări, firești, 
nu-și puteau găsi loc în mizeria 
stepelor dobrogene de altădată. 
Viața a con'irmat din plin acest 
adevăr.

_ R. CALARAȘANU



rimatăCronica...

Sub pădurea grea de steaguri 
Care flutură domoale.
Trec în șiruri mii de tineri 
Răsplătiți cu flori, urale.

arhiplin tramvaiul 4. 
ici pe scară loc nu ai, 
ircă-n toată Capitala 
u există alt tramvai!

Un flăcău din Cluj tși spune: 
— Ce aplauze, cu caru'
Deși eu, la o adică
Nu-s nici Linca, nici Șelarul

ai există! Asta-i siguri 
ite-le în șir pe stradă, 
să astăzi toată lumea 
erge — glonf—la Spartachiadă.

Pe stadion, sus în tribune 
E o afluență mare.

Locurile-s ocupate,
Chiar și cele... în vîcioare.

0 grandioasă manifestare
a sportului nostru de masă
(Urmare din pag. 1)

srriulg ropote de aplauze atît prin 
ținută lor. corectă cît și prin fru
moasele lor costume de sport. In 
lotul regiunii Staiin este prezentă 
șt echipa feminină de handbal din 
Agnita, campioana Spartachiadei 
de anul trecut. Coloana de spor
tivi o încheie tinerii din regiunea 
Timișoara, care au atras încă 
Ia început atenția specialiștilor 
mai toate disciplinele sportive.

oinarii trag de zor, unii 
deseori mingea peste 

fund.
dimineață au intrat !n

PRIMELE ÎNTRECERI

de 
in

la
m. 
de

500 m. plat junioare și 
juniori. La capătul celor 
metri tînărul Gheorghe 
(București) a ajuns di-

Echipa de oină 
din Osoi

O codană de prin Vîlcea 
Iși șopteșie-n sine-ntr-una _• 
— Unde-i Ion al meu să vadă 
Cum ne-aolaudă tribuna?

Unde să mergi mai întîî ? 
Da handbal, la volei, la oină, la 
bazinul de înot sau la sala unde 
își dispută întîjetatea finaliștii 
la trîntă? Să le hiăm însă pe 
rînd pentru a vă împărtăși 
cele mai grăitoare aspecte din 
primele două zile de concursuri. 
La volei, ațwecierile sînt mai 
greu de făcut deoarece, învingă
tori și învinși, tinerii și tinerele 
din regiunile Cluj, Ploești, Iași, 
Baia Mare, București și Timișoara 
au luptat cu aceeași însuflețire 
pentru victorie. întrecerile de na- 
tație au făcut la un moment dat 
o adevărată... concurență jocurilor 
de handbal, volei, oină și chiar 
atletismului, atît prin numărul 
mare de spectatori (care s-au 
mutat în grabă la bazin) cît și 
prin spectaculozitatea și dîrzenîa 
întrecerilor din serii. Mai... favori
zați de program, pariicipanții Ia 
trîntă care au evoluat ultimii pe 
cele două ringuri s-au bucurat de 
întreaga asistență. Și. Marin Pre
da (Craiova), Nicolae Balotă (Plo
ești), Dumitru HrișcH (lași), 
Iuliu Sasz (RAM), sînt doar 
cîțiva dintre cei cărora bucuria

să-l feli- 
lui victorie 
dintre cam 
de anul tre-

primei victorii le-a înseninat fețele. 
Pe terenurile din marginea sta
dionului 
trimițînd 
linia de

Vineri
concurs și atleții. Punctul „forte* 
al programului l-au constituit se
riile 
1000 
1000
Corșatea
rect în brațele coechipierilor care 
nu mai știau cum 
cite pentru frumoasa 
Intîlnirea de handbal 
pioanele Spartachiadei
cut și tinerele din Odorhei a pri
lejuit o adevărată... finala. Cam
pioanele, au trebuit să se recu
noască pînă la urmă învinse cu 
3—2 deși conduceau intr-un timp 
cu 2—0.

Dar cîte alte aspecte interesante 
nu ne-au reținut atenția! Și cîte 
altele vom mai avea prilejul să 
consemnăm azi și mîine cînd în
trecerile vor continua cu și mai 
multă dîrzenie pentru desemnarea 
campionilor Spartachiadei din a- 
cest an. Pentru a-i cunoaște mai 
devreme pe aceștia, vă imităm 
dragi cititori să vă alăturați nouă 
și să-i urmărim 
împreună fie Ia 

„Dante Gherman* 
Tineretului sau,
amiază pe stadionul Dinamo unde, 
în cadrul festivității de închidere, 
îi vom putea aplauda pe cei mai 
buni.

de acum încolo 
bazinul de înot 
fie pe stadionul 
duminică dnpă-

'« 
OCTAVIAN GINGU 
ELENA MATEESCU

Un non recordman al țării 
la proba de 100 m. juniori?...

La pocnetul pisto-

cea mai bună perfor
manță a zilei la a- 
ceastă probă, mai bu
nă chiar, cu o zecime 
de secundă, decît 
aceea obținută de Li- 
viu Rossi, cîștigăto- 
rul probei, Ia se
niori... Ropote nesîîrșite de aplauze sînt adre
sate „eroului" nostru pe nume Elod Kineses, cel 
mai tînăr reprezentant al Regiunii Autonome Ma
ghiare (n-are decît 15 ani) la aceste finale de 
neuitat!

„Sînt mai puțin de 5 luni de cind tînărul Elod 
a luat primele cunoștințe de atletică ușoară în ca
drul centrului școlar de antrenament din Tg. Mureș. 
De la 12.4 sec., timpul cu care a debutat în, această 
probă și pînă ia 115 sec., cît a înregistrat acum 
sînt cîteva bune zecimi de secunde. Pentru a le 
obține îți trebuie tenacitate, o pregătire temeinică, 
șl mai a’es voință, calități pe care Eliid Kineses a 
dovedit că le posedă.

văzînd cu

11,5 se- 
reprezintă

ELOD KINCSES 
(Reg. Autonomă Maghiară)

O echipă tinără cu puțină experiență dar plină de voință. Iată 
cartea de vizită a echipei de oină din comuna Osoi regiunea Iași, 
finalistă la întrecerile Spartachiadei de vară a Tineretului. Evoluția 
ei de pină acum ne-a lăsat o frumoasă impresie. Cei mai mulți din
tre jucători sini Începători in această disciplină sportivă. Acest lucru 
nu l-a împiedicat însă pe țăranul muncitor Ion Melinte, pe colec
tivistul Constantin Budecă și învățătorul Ștefan Buzdugan să se 
numere printre cei mai buni jucători din cadrul finalelor. Antrenorul 
lor, Traian Borohan, are toi dreptul să fie mulțumit 
elevi.

Dar iată și un alt lucru interesant pe care l-am aflai 
jucători de oină din regiunea Iași. Mulți dintre ei au
duela de apă Prui-Jași care a fost dată de curtnd in folosință. Și cit 
de bine au lucrai — alături de ceilalți muncitori 
tineri- ne-o pot spune 
roadele muncii lor.

Clnd în șiruri trec atleții. 
Foarte multi din spectatori 
Saun privindu-i cu c.ăldură:
— Uite... Soter-ii viitorii

Cineva, sus la tribună
A
Și
De

venit cu băiețelul 
mereu îl cicăleșie 
o oră. in tot felul-

de tinerii lui

despre tinerii 
lucrat la con-

acești harnici 
ieșenii oare se bucură acum din belșug de

•-X-

Jucătorii de oină din Osoi sini acum la bătaie fi mingea va fi 
lovită cu nădejde.

301 M IULIE: VOLEI feminin: R. 
A M.-Ploești 1-1; Hunedoara—Iași 
t-1. Pitești—Timișoara 2-1; R \pe- 
Cluj 2-1, MIeți: ora» București—Ti
mișoara 2-1, Ploești—Cluj 2-1. Iași— 
R.A M. 2-5, reg. București—Timișoara 
2-*

£1 întreceri le 
de înoL.

Ca și la întrecerile 
de atletism, volei sau 
handbal de pe Sta
dionul Tineretului, și 
la ștrandul „Dante 
Gherman", joi după 
amiază, domnea o 
animație puțin obiș
nuită. Aici, arbitrii 
și oficialii nu mai 
pridideau cu explica
țiile tehnice. Era și 
firesc 1 Cei mai mulți 
participau pentru pri
ma oară la o astfel 
de întrecere și mai 
simțeau nevoia unui 
sfat înaintea luării 
startului.

Rînd pe rînd, se 
întrec seniorii și se
nioarele în proba de 
100 m. Fiecare înoa
tă, conform regula
mentului, în stilul care-i 
grupul sportivilor din regiunea Cluj izbucnește un 
torent de aplauze. Eleva Ecaterina Balo, în vîrstă 
de 16 ani, de la școala medie nr. 3 din Cluj, a 
realizat cel mai bun rezultat al probei: 1:27,5. Fi
rește, mai mult decît toți se bucură Ecaterina
Balo, care a ocupat locul I în clasamentul pe re
giuni la întrecerile pe serii. Și poate că tot atît de 
mult s-ar fi bucurat (de ar fi știut) și mama șî 
antrenoarea ei de la Cluj. Sportivii din regiunea 
Cluj aveau desigur întîietate la felicitări, după care 
au urmat apoi cele adresate sportivilor din cele
lalte regiuni. Erau toate felicitări sincere, pline de 
îndemn la o muncă și mai perseverentă.

NATATIE: IM m. senioare: 1. Eca
terina Halo (Cluj) 1:27.5; seniori: 
Tralan Stoica (Buc.) 1:09,5.

TMNTA:cater. 57 kg.: Popa Marin 
tCraiova). Bărbii Nicolae (C-ța), Gh. 
Comeliu (Galați), N. Bobe (PI.), Gh. 
Dodincă (Oradea), Al. David (Cluj), 
T. Ardeleanu (Tim.), V. Cristea (Pi
tești); eateg. 52 kg.: M. Balotâ (PI.), 

V Leahu (Galați). Reul Sent Omer 
(C-ța), M Zighișanu (Buc.), N. Marin 
(Craiova), Gh. Giurâscu (Buc.), P. 
Dan (Cluj), Fr Keszeg (Huned); ca- 
teg. 79 kg.: E. Culda (Cluj), S. Kesz 
(RAM), S. Panait (Galați) P. Man 
(Baia Mare); eateg. peste 79 kgr.: V. 
Ghiță (Buc.), AL lacob (Cluj), D. Ba- 
lica (Craiova). V. Alexe (Buc.), A. 
Dadoș (Huned.) Gr. Stekei (Galați). 
A. Popescu (Pitești); eateg. 57 kgr.: 
A. Manzicu (Pl.), I. SzUes (Tim.). I. 
Stepan (C-ța). V. Păcuraru (R.A.M.), 
A. Necula (Galați), I. Han tău (Stalin), 
El. Ruică (Craiova); eateg. 71 kg.: S. 
Nlchita (Buc.), M. Gingă (Huned.).
l. Andrei (Bacău), I. Szasz (R.A.M.), 
E. Iordache (Galați).

VINERI 19 IULIE: ATLETISM: 1M5
m. seniori: Al. Kraeter (R.A.M.). Ju
niori: seria l-a Gh. Corșata (Buc.), 
seria a n-a: Ghiula SzaLo (R.A.M.). 
5M m. senioare: seria I-a: Stela Chl-

ECATERINA BALO 
(regiunea Cluj)

convine. Deodată, din

Fii atent la defilare, 
nu-ți spun a doua oară.Să

Poaie-așa înveți mai lesne 
Regiunile din țară!...

Încep primele partide:
Voleiul între băieți.
Mingile trec peste plasă 
Repezi, ca niște săgeți.

Și, precum e obiceiul.
In decorul estival 
Intră-n funcție galeria.
Insă.. făr’Niță Scandal.

Se întlmplă și surprize 
Ce-n tribune-aduc regrete: 
Timișoara e învinsă!
(Plîng de ciudă șase fete...)

Repede o spectatoare 
Izbucni pe loc. atuncea:
— Aici nu merge zicala
Că... „Banatul este f'uncea’t

Mai făcură o surpriză
Constănțencele. (n-ascund):
La întrecerile pe-apă
Se ‘clasară mai la... fund

★
Mai erau lo Spartachiadă 
Fapte multe. Chiar puzderii.
Dar dacă le-am seri noi toate. 
Ce fac pe-urmă reporterii?

JACK BERARIU 
V. D. POPA

none (Buc.), seria a Ii-a: Viorica 
Huge! (R.A.M.). junioare: seria T-a 
Viorica Popovicl (Bacău), seria a II-» 
Ioana Albii (Buc.), lungime seniori: 
O. Lepăduș (Huned.) 6,36 m înălți
me Junioare: Renata Uta ’ Resell 
(Tim.) 1,37 m. Greutate juniori: A. 
Bibo (R.A.M.) 13,02 m. Lungime se
nioare: Aurelia Pîrlea (Buc.) 5,05 m. 

100 m. plat seniori: seria I-a Llviu
Rossi (Buc.), seria a IT-a C. Dănescu 
(Huned.), seria a IlI-a: Iuliu Bod 
(R.A.M.). Senioare: seria I-a Maria 
Ando (Oradea), seria a IT-a Georgeta 
Palade (Buc.), seria a IlT-a Viorica 
Hugel (R.A.M.).

Am ii dorit să prezentăm 
cititorilor noștri și o imagine 
a întrecerilor de atletism. Din 
păcate, acest lucru nu l-am 
putut realiza, datorită lipsei de 
înțelegere de care 
vadă organizatorii 
toreporterii ziarului 
permițînd intrarea 
incinta stadionului.

au dat do
tată de fo- 
nostru, ne- 
acestora îr

Care p: care? Iată întrebarea ce și-o pan in acest moment toti cei. 
de față la interesanta luptă desfășurată intre acești doi tineri. „
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Concursurile de gimnastică și spectatorii' 
gandă gimnasticii și tocmai de a\ 
ceea organizarea trebuie îmbunată-^ 
țită. Sau, mal precis, trebuie elimi-} 
nate desele discuții între arbitri, \ 
pauzele intre schimburile la apa- [ 
rate, timpul prea mare de încălzire J 
etc., cum se spune in gimnastică^ 
să meargă concursul.,, șnur. Și/ 
nu e greu. La „Cupa Europei" ln-\ 
călzirea nu s-a făcut în sală. Cel 
ne oprește să aplicăm același sis- / 
tem de concurs in competițiile in-\ 
terne ? In privința arbitrelor, sin-/ 
tem de părere ca ele să facă unj 
schimb de experiență cu brigăziiel 
masculine, care nu obișnuiesc să/ 
țină repetate „consfătuiri". 1

Concursurile de gimnastică tre-t 
buie să se bucure de
tehnic și organizatoric cit 
înalt. Atunci vom fi siguri cât trefle emerite ale sportului Elena 
spectatorii nu vor mai ocoli sălile 
de gimnastică, nici chiar pe căl
dură. i

da 
a- 
în 
ne 
ou

pe

E foarte adevărat că in Capitala 
pums'ră s-au desfășurat concursuri 
He gimnastică care au avut loc 
'tu casa închisă. Dar e tot atît de 
îkievărat că nu putem pretinde a- 
telași lucru șl competițiilor in
terne, fie ele chiar campionate re
publicane. Am fi prea pretențioși 
fi aceasta rămîne deocamdată, 
dreptul „internaționalelor".

Dar, de ori cită modestie am 
dovadă, numărul spectatorilor 
fiali în cele 3 zile de concurs 
tribunele sălii Floreașca nu 
poate satisface câtuși de puțin,
ufit mai mult cu cit in aceste zile 
» avut loc campionatul republican 
țțe gimnastică pe echipe.

Tribunele goale ne-au trezit în 
itunte două imagini. Mai întli
tea a concursurilor de acum 6—7 
ttni cînd spectatorii veniți la o 
competiție de gimnastică erau tn 
Ikumăr foarte mic, iar apoi, pe cea 
« campionatelor din anul trecut 
Uesțășurate 'pe stadionul Dinamo 
Ițind tribunele erau arhipline. Asta 
use-a făcut să ne punem între
barea : cărui fapt se datoreze nu- 
ănărul extrem de mic de specta
tori veniți să vizioneze un concurs 
He asemenea importanță ? Să fie 
Hato-at lipsei de simpatizanți, așa 
țțum era situația acum 6—7 ani? 
INu. Categoric nu, pentru că mima
tul suporterilor gimnasticii a cre- 
tcut foarte mult. Atunci, poate 
tăldurii toride din acele zile ? 

’Acesta ar putea fi un motiv, mai 
tu seamă dacă ne gîndim la nu- 
tnăru! enorm de spectatori care 
tu. vizionat campionatele de anul 
trecut desfășurate tn aer liber. 
'Var dacă ne gîndim la suporterii 
jocurilor sportive care se duc să-

și ocupe locul în tribună indife
rent dacă afară plouă, ninge sau 
e o arșiță cumplită, nu putem să 
credem că soarele a fost acela 
care a oprit pe spectatori să se 
îndrepte spre sala Floreasca.

E ceva putred în... concursurile 
de gimnastică, dar aceasta se re
feră la organizare. Spectatorii vin 
la spectacol. Acesta e un lucru 
știut de cînd lumea. Spectacolul 
unui concurs de gimnastică este 
format de execuțiile participanților. 
Cînd acestea sînt întrerupte de 
pauze interminabile, spectacolul se 
reduce la zero, răbdarea specta
torilor se apropie de limită și ori 
părăsesc sala, așa cum s-a în- 
timplat la îniîlnirea Dinamo Bucu
rești—Dynamo Berlin, ori bat din 
palme să recheme la locuri pe ar
bitri (care, fie vorba Intre noi, nu 
știm ce au atît a de discutat), așa 
cum s-a întîmplat la campiona
tele din săptămâna trecută. Astfel 
de concursuri nu fac nici o propa-

fotorepor- 
pentru a

sportului 
Impresio 
tează a 
țîndu-le
pitala U

Trenul
peron 
onierii a

elegantele costume 
delegației. Cu toții 

bronzați, plini de 
fețele lor se citește

și î-n 
solilor

Pe
momentului și încrederea 
lor pregătire, în rezul- 
care le vor „scoate" la 

către care se

clntecului :
Ploești, nu e departe 

e vorba să conduci pe ci- 
care plea- 
de lungă

In jurul antrenorului Cerhati s-a strîns un gr 
discuției nu-i greu de ghicit; ‘ 'întrecerile

Plecarea delega 
P„ JRomîiie

(Urmare din pag. 1)

drapele, care-ide de verdeață și
vor duce pe sportivi pînă la grani
ța Uniunii Sovietice. Rînd pe rînd 

un nivel 1 urcă în vagoane handbalistele — 
moA printre care distingem pe maes-

Jianu, Mo® Windt, cicliștii C. 
Dumitrescu, Aurel Șelaru, atleții 
Aurei Pai ca, 1 olan da Balaș, Nico- 
lae Rășcănesou, jucătorii de te
nis de masă și ceilalți sportivi. 
Sînt olipe emoționante. Fanfara 
intonează imnul F.M.T.D. 
acest timp pionierii oferă

special for- 
cobora ve

Campionatul motociclist de viteză 
se apropie de sfîrșit

Mîine se va desfășura la Cluj 
ta organizarea asociației Dinamo 
— cea de a IV-a etapă 
ma) a campionatului de 
circuit.

Iată cum se prezintă 
înaintea penultimei etape:

La 125 cmc., M. Pop și I. 
pa, ambii de la Dinamo, se 
pe poziții sensibil egale: 16 și 15 
puncte (M. Pop a absentat în eta
pa a III-a, fiind plecat în străină
tate). li urmează T. Popa (Dina
mo) și A- Munteanu (CCA), cu 12 
și 10 p- La 150 cmc., Venera Va- 
silescu (Energia), după cum se 
știe, a obținut, după primele 3

(penulti- 
viteză pe

situația

Po- 
află

Scurt reportaj în gara
ANA 1HM V și in timp ce trenul 

J mat la Orașul Stalin
\ Valea Prahovei, din București ci- 
f teva autobuse se îndreptau spre 
\ Ploești, purtind spre orașul auru- 
r lui negru o parte din componenți-, 
L delegației, care se pregătiseră in 
( ultimele zile în Capitală. 
i> „Caravana" autobuselor cu pla- 
I carda „Cursă specială" s-a mărit 

' ~ .................. '.La locul
V de unde se desprinde din șoseaua 
/principală drumul care duce spre 

A lacul Snagov așteptau alte două 
./ autobuse in care se aflau cano- 
\ torii. Și convoiul, după un scurt 
l popas, a pornit spre Ploești.-

I

^ucrează maestrul sportului Mihai Botez! Dar ce păcat, tribunele 
I sînt goale Un spectacol frumos, dar pentru cine ? 

(Foto M. STREJA)

etape, punctajul! necesar cuceririi 
titlului. Este însă de urmărit lup-. 
ta pentru locul III (Ilona Uilaky.z după 35 dekilometri 
de la Dinamo, cu 14 puncte, are^ 
ca și sigur locul II), între Micha- 
ela Munteanu (CCA) cu 9 p-. Nor
ma Roman (Voința) 9 p. și Ma
ria Iliescu (Energia) 8 p.

Fl. Costache (CCA) se află în1 
frunte, la 250 cmc., cu 20 p. II uc-/ pE PEROANE, IN AȘTEPTAREA 
mează L. Szabo (Dinamo) cu 161 TRENULUI SPECIAL 
p., care însă a lipsit o etapă, fiindj 
plecat la Liberec- In rest, urmea
ză să se tranșeze duelul dintre 
Puiu Ovidiu (Voința Or. Stalin) J dimineață Dar, de data aceasta, 
H P-. ’ ...........................  ’ ’ ..................
10 p.

Gr. 
cmc. a totalizat în 3 etape, prin 3 
victorii, un punctaj care îi asigu
ră de pe acum titlul. PasionantăI 
apare disputa dintre Gh. Voicu- 
lescu (CCA) și St. Iancovici (E-l 
nergia) care au fiecare cîte 10 p.. 
cărora li se alătură C. — .2_
(Energia) cu 9 p. și V. Szabo (Di-| 
namo) 7 p.

N. Buescu (Locomotiva) și Gh i 
Voiculescu (CCA) au cîte 14 p.. 
la 500 cmc. lupta — î- „..L___ _
— fiind foarte deschisă. Ceilalți. 
I. Olaru (Dinamo) 8 p., M. An
tonescu (CCA) 7 p., M. Cernescu 
(Dinamo), H. Schneider (Voința Si-1 
biu) și Gh- Mormocea (CCA) cu 
oîte 6 p-, au prilejul să-și îmbu
nătățească situația în ultimele 
două etape ale campionatului.

La ataș, echipajul M- Dănescul 
+ A. Huhn (CCA) este și el vir
tual campion. Locul II. într-o nor
mală desfășurare a etapelor, nu-i; 
poate - scăpa < ' ’. j 
Stefan + C. Mihăescu (Dinamo). I

Peroanele gării din Ploești cu
nosc o mare animație în fiecare

și C. Nedelcu (Dinamo) S decorul lor este cu totul neobiș-

Bereny (Energia) la 350

Cei 13...
17 tineri fotbaliști se află

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A ATLEȚILOR NOȘTRI
j

ffiAtleții noștri — ca și ceilalți 
•portivi — se gîndesc în a- 
Jfceste zile la întrecerile de la Mos- 
«pova. De altfel unii dintre ei se 
®ăsesc de rcu-m în trenul care-i 
Siuce în capitala Uniunii .Sovietice 

așteaptă cu emoție clipele cînd 
vor evolua pe marele stadion 

«'din parcul Lujniki. Ceilalți, rămași 
■casă, așteaptă cu firesc interes 

afle rezultatele celei mai mari 
«ompetiții atletice a anului 1957. 
In acest timp ei nu stau nici un 
moment cu mîinile... în sîn, ci se. 
pregătesc cu asiduitate în vederea 

Întrecerilor la care vor lua parte 
>este puțin timp.

La sfîrșituj lunii august, în 
fcapitala Greciei, vechiul stadiion 
•iknpic Averoff, va găzdui oon-

cursurile celei de a XVI-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de atletism. 
După cum se știe, la actuala edi
ție a acestor întreceri se vor des
fășura pentru prjma oară și probe 
feminine. In felul acesta vor avea 
loc două concursuri distincte, pen
tru bărbați și pentru femei, cu 
clasamente separate. Față de anii 
trecuți, programul întrecerilor mas
culine a fost completat cu decat
lonul.

In vederea acestei importante 
competiții ătleții noștri — inclusiv 
cei care au făcut parte din delegația 
pentru Moscova — vor participa 
la un mare concurs de selecție 
care se va desfășura la Orașul 
Stalin în zilele de 9 și 10 august.

Tot în cursul lunii august va

Lotul tinerilor jucători de tenis romîni 
a plecat la Bratislava

Astăzi dimineață a 
țitala îndreptîndu-se 
felava. i 
a țării 
**rte la 
xona ale Cupei Galeeai La 
tbteva unde va avea loc compe- 
flD*. vor fi prezenți următorii 
jBcăbori romini: Alexandru Bar-

părăsit Ca- 
spre 

reprezentativa de 
noastre oare va 

i întrecerile fazei

Bra- 
tenis 

lua 
de

Bra-

Seres-

sistem
23—24

dan, Gunther Bosch, Vasile 
ter și Ștefan Georgescu.

Meciurile se vor disputa 
turneu în zilele următoare: 
iulie; R. Cehoslovacă—R.F.G-, 25—
26 iulie: R.P.R— R.F.G-, 27-28
iulie; R.P.R.-R. Cehoslovacă. Echi
pa clasată pe primul loc va lua 
parte între 1 și 5 august la finala 
Cupei Galeea, care se va desfă
șura la Vichy (Frarița).

17 tineri fotbaliști se află în 
drum spre Moscova, locul de des- 

Ridnvk-i( Ușurare a mult așteptatelor jocuri 
'sportive ale tineretului. 17 ju

cători selecționați dintre cei mai 
buni și verificați de-a lungul mul
tor jocuri oficiale, amicale sau de 

în 'continu/ref Pregătire - la colectivele lor și 
tn întreceri internaționale.

Ii cunoașteți, pentru ca înainte 
ide a-i întilni în reprezentative, i-ați 
urmărit în echipele lor. străduindu- 
se ca prin joc și risipă de efort să 
contribuie la victoria culorilor co
lectivelor lor- Ii numim; Cosma, 
Dungu, Pahonțu, Stancu, I. Lazăr, 

’Soare, Ivănescu. Bodo, Al- Vasile. 
Nunweil'er Mihăilescu. Cop»’ III, 
Meozaroș II, Ene II, Bukossi. Di- 
nulescu și Seredai. Recunoașteți pe 
cei care au făcut să vă crească ini- 

echipajului Sandy Sma jucînd bine și ducînd la victo- 
e echipa dvs- favorită. Sau — 

reversul — pe „adversarii" care 
iv-au făcut parcă în ciudă, compor- 
ti^du-se mai bine decît jucătorii 

^simpatizați. Pe toți i-ați încuraiat 
și aplaudat însă în echipe națio- 

inale, unde i-ați găsit reuniți ca 
într-o formație de colectiv. Și toți 
sînt însuflețiți de spirit de colectiv.

. De altfel, nu se întî'nesc pentru pri- 
jna dată. _S'nț vechi cunoștințe. £u 
maiTost împreună mare parte din 
eî, pentru că — și acum aflați ceea 
ce poate nu ați știut — 13 dintre
ei au fost la una sau mai multe 
tabere naționale de juniori. Nu-i 
vom numi pe aceștia, ci pe cei care 
n-au fost în astfel de tabere. Sînt 
mai puțini: Dungu. Meszaroș II. I. 
Lazăr și Nunweiller.

Aici în taberele de juniori și-au 
completat cunoștințele și și-au per
fecționat jocul; de aici, din tabere, 
au pornit pe drumul ascensiunii: în- 
tîi în primele lor echipe ( Soare, 
Seredai) apoi în loturile naționale 
și chiar în reprezentativele de juni
ori (Stancu, Bodo, Mihăiiescu. Ene 
II-, Copil III etc-), în echipele na
ționale de tineret. „B“ și chiar „A" 
(Ene II, Pahonțu, Soare). Intr-un 
viitor apropiat îi vom vedea cu si
guranță în pruna reprezentativă. 
Prezența lor — oriunde — va sub
linia importanța și rolul taberelor 
de juniori în dezvoltarea fotbalului 
nostru.

—17 fotbaliști sînt în drum spre 
Moscova. Ieri juniori, astăzi spe
ranțe, mîine mîndria fotbalului no
stru.

avea Ioc Ia Cluj, în zilele de 17 V 
șt 18, editia lILa a înțljn rij in-1 
ternaiionăle dintre echipele de ju- / 
nîori și junioare ale R.P. Romîne, l 
R. Cehpșloyagg și R.P, Polone. r 

Un bun prilej pentru selecțio- 
narea echipelor noastre în vederea 
acestui concurs, îl oferă — fără 
discuție — campionatul Școlilor 
Sportive de tineret care se va 
desfășura la 3 și 4 august la 
Constanța.

In sfîrșit, o parte dintre atleții 
noștri vor participa la Campiona
tele mondiale universitare, ia în
ceputul lunii șeptembrle la Paris.

In zilele de 14—16 septembrie 
stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui a X-a ediție jubiliară a 
tradiționale’or campionate interna
ționale de atletism ale R.P. Romî- 
ne.Ta care și-au anunțat participa
rea o serie dintre cei mai de sea
mă atleți ai lumii.

In luna septembrie vor avea 
loc și întrecerile campionatelor 
republicane Individuali' de atle
tism pentru seniori și senioare, 
ca și întîlnirea internațională în
tre echipele de junioji și junioare 
ale R.P.F. Iugoslavia si R.P. Ro
mine. Meciul se va desfășura într-o 
localitate din Iugoslavia. In sfîrșit 
mai trebuie vorbit și despre me
ciul masculin „Balcani-Scandina- 
via“, programat la Atena pentru 
începutul lunii octombrie. Echipa 
Balcanilor va fi selecționată în 
urma desfășurării Jocurilor Balca
nice de la Atena.

nuit, forfota mai mare ca aricind. 
Unde te uiți, vezi tineri și tinere 
purtind treninguri pe care scrie 
mare, cu litere albe ROMÎNIA sau 
îmbrăcați în 
uniformă ale 
sînt viguroși, 
vioiciune, 
și emoția 
în buna 
țațele pe
marea competiție 
îndreaptă.

Cei cîțiva sportivi ploeșteni ca
re fac parte din lot sînt încon
jurați de toată familia, de nume
roși prieteni, rude, cunoștințe, co
legi de sport. Dar nici bucurește- 
nii nu sînt singuri pe peronul gă
rii Ploești. Și pe ei îi înconjoară 
rudele, prietenii, cei dragi. Doar, 
știți vorba clntecului: „De la 
mine, la 
cînd..." 
neva care ți-e drag și 
că într-o călătorie atît 
și de îndelungată...

Numeroșii ziariști și 
teri veniți din Capitală 
asista la plecarea delegației au 
de lucru din plin. Ei se strecoară 
cu abilitate profesională printre 
grupurile formate, iau declarații, 
culeg impresii, fotografiază, cer 
pronosticuri. Dublul nostru cam
pion olimpic Leon Rotman este 
asaltat pur și simplu. Toată lu
mea vrea să știe dacă și la Mos
cova va fi dublu cîștigător. Cu 
modestia-i caracteristică. Lean 
răspunde numai atît: „Cred că... 
totul b să iasă binel"

Intr-un colț al peronului, Linca 
și Negrea de-abia mai pot face fa
ță întrebărilor numeroșilor ama
tori de box din Ploești (se știe cit 
de popular e boxul în acest oraș!) 
Ei le cer detalii nu numai asupra 
trecutelor competiții care> le-au 
adus consacrarea, ci și asupra... 
turneului de box de la Moscova, 
Firește, ei nu pot da prea multe 
detalii.

Intervine însă, mereu zîmbitor, 
antrenorul Ion Popa, care spune 
„Un lucru știu; și acesta despre... 
Dobrescu. Că, mereu 
europene. Mircea va 
această primul!"

Gimnastele Sonia

Hurmu 
șușotesc 
„botezul* 
cu, care 
peste hot 
par preo 
Frederic 
„In ultim 
tră fem' 
internați 
cit ale b 
noi, car 
sîrguință 
licit pe 
sintern 
frumoas 
mai hoi 
internați 

Anir 
declară l 
credere i 
scrimă 
caracteris 
bativitate

lovan, Geta

al doilea la 
fi de data

La 17 
central 
fivarea 
tragerea 
riilor pe 
polo pe
iarbă ce 
Jocurilor

La tu 
ci pa 5 
Galilor, 
Romînă. 
sistem t 
iulie, ecl 
tîlni ec 
hoslovac 
lor. Ech 
petiția 
împărțit
Finlanda 
R. Ceh 
seria II 
Scoția, 
Egipt, 
două cl 
califică

In tu 
participă 
R. P. 
iulie ec
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IN DRUM SPRE MOSCOVA...

pe

maiperon, să

și trenul por-

Pa-

a- 
a-

oșanu 
ătesc 
opes-

lasare 
sobri, 
m de
pune: 
noas- 
ultate 

de-
easta
:u o 
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er ne 
tă în
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com- 
com-

sportivi ai 
mult succes tn

vagon care se în- 
care — din prea 
pentru meserie — 
la Ploești...

RADU URZICEANU

ferestrele vagoanelor,
se stă însă „ciorchine". Fie- 
vrea să mai stringă odată 
celor de pe

portive

avate. 
i no- 
promi-

măril

Programul turului campionatului 
1957-1958 al categoriei A la fotbal

ETAPA I-A, 18 AUGUST 1957

portari și rezultate pe linia ulti
melor afirmări ale scrimei noastre 
tn arena internațională.

Nerăbdătoare, canotoarea Flori- 
ca Ghiuzelea scrutează într-una 
orizontul. Nu-i vom tnfelege ne
răbdarea decit peste cîteva minu
te, dnd la fereastra vagonului 

rugbiștilor sosifi de la Orașul Sta
lin va apare figura popularului 
nostru rugbist Mitică Ghiuzelea...

Deodată, microfoanele anunță :
„Peste cinci minute, sosește tre

nul special de la Orașul Stalin. 
Sportivii 
în felul 
vagonul 
vagonul
3..."

se vor urca In vagoane 
următor: gimnastica in
1, boxerii și înotătorii în
2, canotorii în vagonul

Curind sosește trenul.
La ferestre apar handbalistele, 

rugbiștii, jucători de tenis de 
masă, baschetbaliștii.

Cei care așteptau pe peroane se 
urcă în tren și își ocupă locurile 
rezervate. Numai canotorii au med 
multă bătaie de cap. Ei au de .Îm
barcat" și ramele și vîslele...

Fiecare și-a găsit locul, și-a 
ranjat bagajele. Peroanele sint 
cum ceva mai liniștite.

La 
scări, 
care 
mina
comunice ceva...

Un șuierat lung 
nește.

Drum bun iubifi 
triei! Drum bun și
întrecerile de la Moscoval

Dar cine-i cel care fuge după 
tren?

Poartă uniforma detegafiei!
O fi vreun boxer, vreun canotor, 

vreun scrimer ?!... Vreun înotător 
care a pierdut trenul?

Nu. Este unul din cei doi repor
teri cinematografici care, filmînd 
plecarea, s-a lăsat vrăjit de ima
ginea ultimului 
depărtează și 
multă pasiune 
era să rămină

600 sportivi 
din 26 de țări 

la startul probsIor^S-1"^" 
de atletism ale Jocurilor ( ETAPA A n A 25 august 1957

La 29 iulie pe stadionul central ) Locomotiva București — Energia Orașul Ștalin 
„Lenin" din Moscova va avea loc/, 
deschiderea celei de a IlI-a edîții a fc’ț/*A’rJ 
Jocurilor sportive internaționale * ‘ 
prietenești ale tineretului- Primul /Energia Ploești — Energia Tg. Mureș 
campion al acestei mari competițiitS ____
va fi cunoscut însă cu o zi înainte< ETAPA A HIA- 1 SEPTEMBRIE 1957 

de inaugurarea oficială a Jocu- (Energia Petroșani — Energia Ploești 
rilor. Acesta va fi învingătorul pro- ^Știința Timișoara — Energia Tg. Mureș 
bei de 10.000 m. plat, care se va J Progresul Oradea — Flamura roșie Arad 
disputa la 28 iulie în cadrul ser-/r*!?rfia OrRașul Sta,in Z Dinamo Orașul Stalin 
....... ... , . . , X C.C.A. — București — Progresul București
bani de deschidere a celui de a. »Locomotiva București — Dinamo București 
Vl-lea Festival Mondial al Tinere-/ 
tului și Studenților.

La Jocurile de la Moscova vor X Energia Tg. Mureș — Progresul București 
participa 600 de atleți, reprezen- /Flamura roșie Arad — Energia Petroșani 
tind 26 de țări. Concursul atletic va ^Energia Orașul Stalin — Energia Ploești 
fi întrecerea cu participarea cea mai 
numeroasă din cadrul Jocurilor. 
Toate probele de atletism, cu ex
cepția celor de maraton și marș, se 
vor desfășura pe stadionul „Le-,„. „
nin" Fiecare tară va outea ore- 3Din2mo Or35uI stalin “ C.C.A. București nin . riecare țara va putea pre /LocomoHva București — '
zenta la diferitele probe cite trei J Energia Ploești — Dinamo București 
concurenți și o echipă la ștafetă.

Concursul atletic de la Moscova 
a atras interesul a numeroși spor
tivi renumiți din întreaga lume. 
Printre cei care au anunțat că do
resc să vină la Moscova se 
campioanele olimpice Cuthbert 
Strickland (Australia), atleții ceho- ( 
slovaci Zatopek, Zatopkova; Skobla, 1 
Jungwirth și Dolezal, campionul o- X 
limpic la triplu salt Ferreira da( 
Silva (Brazilia), recordmanul Ea-X «ASTAZI ȘI MIINE NOI 
ropei la săritura cu prăjina Ruba- ^TILNIRI INTERNAȚIONALE, 
nis (Grecia), polonezii Sidlo și 
Chromik, campionul olimpic la 50 
km marș Norman Reed (Noua Zee-^{jje; 
landă), discobolul italian Adolfo 
Consolini, Iolanda Balaș (Romî- ÎAugust"—Septemvri Silistra (R.P. 
nia), Iharos (R. P. Ungară), at- ^Bulgaria))., 
letele germane Stubnick și Donath 
și alți atleți cunoscuți, premiați 
ai Jocurilor Olimpice și ai cam 
pion a tel or europene.

Uniunea Sovietică, la rîndul său, 
va fi reprezentată de cei mai buni 
atleți în frunte cu Stepanov. Kașka- 
rov, Krivonosov, Itkina, Zîbina, 
Popova, Ponomareva și alții. Cam
pionul olimpic Vladimir Kuț nu va 
putea lua parte la întreceri, fiind 
bolnav.

Energia
Energia
Dinamo
C.C.A.
Progresul Oradea — Știința Timișoara

>șani — Locomotiva București

Orașul Stalin — Progresul București 
Tg. Mureș — Dinamo Orașul Stalin 
București — Flamura roșie Arad 

București — Energia Ploești

Energia Ploești — Flamura roșie Arad 
Energia Orașul Stalin — Progresul Oradea 
Energia Tg. Mureș — Energia Petroșani 
Progresul București — Dinamo București

va avea loc ) Pr°gresul București — Energia Petroșani
................. vȘtiința Timișoara — Dinamo București 

~_____ . ‘ J — C.C.A. București
internaționale \ Dinamo Orașul Stalin — Progresul Oradea

ETAPA A VII-A, 3 OCTOMBRIE (joi) 1957

Dinamo București — Energia Orașul Stalin 
Progresul Oradea — Energia Tg. Mureș 
Dinamo Orașul Stalin — Energia Ploești 
Flamura roșie Arad — Progresul București 
Știința Timișoara — Locomotiva București 
C.C.A. București — Energia Petroșani

Energia Orașul Stalin

ETAPA A VI1I-A. 6 OCTOMBRIE 1957

Progresul Oradea — C.C.A. București
Progresul București — Dinamo Orașul Stalin 
Energia Tg. Mureș — Dinamo București 
Energia Orașul Stalin — FI. roșie Arad 
Energia Petroșani — Știința Timișoara 
Locomotiva București — Energia Ploești

ETAPA A IX-A, 27 OCTOMBRIE 1957

ETAPA A IV-A. 5 SEPTEMBRIE (joi) 1957

Dinamo București — Dinamo Orașul Stalin
C.C.A. București — Știința Timișoara 
Progresul Oradea — Locomotiva București

Flamura roșie .Arad — Dinamo Orașul Stalin 
Progresul București — Locomotiva București 
Dinamo București — C.C.A. București 
Energia Ploești — Știința Timișoara
Energia Orașul Ștalin — Energia Tg. Mureș 
En&gia Petroșani — Progresul Oradea

ETAPA A X-A, 10 NOIEMBRIE 1957

ETAPA A V-A, 8 SEPTEMBRIE 1957
.Le-S” iDinamo Orașul Stalin — C.C.A. București 
P .{Locomotiva București — Energia Tg. Mureș

Progresul București — Progresul Oradea 
Flamura roșie Arad — Știința Timișoara 
Energia Petroșani — Energia Orașul Stalin

Energia Ploești — Progresul Oradea
Dinamo București — Energia Petroșani 
Flamura roșie Arad — Energia Tg. Mureș 
Știința Timișoara — Progresul București 
C.C.A. București — Energia Orașul Stalin 
Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva București

ETAPA A XI-A, 24 NOIEMBRIE 1957

ETAPA A VI-A. 15 SEPTEMBRIE 1957
C.C.A. București — Locomotiva București 

află jȘtiința Timișoara — Dinamo Orașul Stalin

Știința Timișoara — Energia Orașul Stalin 
Locomotiva București — Flamura roșie Arad 
Energia Tg. Mureș — C.C.A. București 
Dinamo Orașul Stalin — Energia Petroșani 
Progresul Oradea — Dinamo București 
Progresul București — Energia Ploești

FOTBAL NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
IN-
E- 

chipele noastre de colectiv susțin 
astăzi și mîine jocuri internațio
nale. Iată programul acestor par-

Astăzi: București: Energia „23

alcătuite seriile in competițiile
GBI, HANDBAL, POLO și
I Jocurilor Sportive de

HOCHEI pe IARBĂ 
la Moscova
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La 31 
va în-

tîlni echipa U.R.S.S. Turneul mas
culin reunește 6 echipe: U.R.S.S., 
Finlanda, R. P. Romînă, R. Ceho
slovacă, Austria și R. D. Germană. 
In prima zi a turneului — 3! 
iulie — selecționata R. P. Romîne 
va întîlni echipa R. Cehoslovace.

Competiția de hochei pe iarbă 
se va desfășura între 31 iulie și 
8 august cu participarea urmă 
toarelor țări: Franța. R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, Finlanda, Egipt, India și 
Japonia.

La 18 iulie 
Central de
gerea la sorti și repartizarea 5n 
grupe a echipelor care vor parti
cipa la turneul de fotbal din ca
drul Jocurilor internaționale prie
tenești. Tragerea la sorti a fost 
efectuată de președintele colegiu
lui de arbitri al turneului, Nikohii 
Latîșev, în prezenta delegaților ță
rilor participante, a ziariștilor so
vietici și străini.

Cele 16 echipe înscrise în turneul

★

a avut loc Ta Clubul 
șah din Moscova tra-

Mîine: Cluj: Știința Cluj—Selec
ționata Armatei Siriene.

Arad; Energia—Rabotnicki Sko
plje (R.P.F. Iugoslavia). 
București: Energia A.R.U.G.— 

Septemvri Silistra (R P. Bul
garia).
Dniepropetrovsk: Sel. orașului— 
Progresul Sibiu.

1 Echipa de tineret a R.P. Romîne 
va întîlni luni la Lublin (R.P. Po- 
fionă) selecționat» de tineret a 

I R.P. Polone.
• Flamura roșie Arad a Învins 

ISelecționata Armatei Siriene. Joi, 
da Arad, Flamura roșie a întrecut 
' Selecționata Armatei Siriene (tn 
(primul joc al acesteia în țara noa
stră) cu 3—1 (1—1). Textiliștii 
Jau jucat bine în a doua parte a me- 
. ciului. Au mareat Băcuț II (2) 
I — întrebuințat inter dreapta — și 
-Boitoș pentru gazde, Avadis pentru 
'oaspeți. S-au remarcat: Dușan. 
IFarmati, Jurcă, Băcuț IT (FI. ro- 
’șie), Hazzam. Asebargo (Sel. Ar
omatei Siriene).
L Locomotiva Timișoara—Rabotni- 
/ki Skonlje 3-0 (0-0). Ieri, în fața 
I a 7000 de spectatori, prezenți pe 
>stadionul Locomotiva, feroviarii ti- 

. **• \ mișoreni au dispus de formația iu- 
bgrpt. Jgosiavă Rabotniki Skoplje cu 3-0 

Au marcat '• Boroș (min. 
GertnanăABib Birău (min’ 74)’ Lenghel (min 

Jo") ■
grupelor X • In cadrul turneului pe care-l 

’întreprinde în R. P Polonă, echipa 
de cat. B Energia „Uzinele de 
Tractoare" Orașul Stalin a jucat 
în orașul Lipiny, cedînd la limită: 
3—4 (1-4).

• PROGRESUL SIBIU A IN- 
U.R-S.S..

noscutul arbitru internațional Ba
lakin-

• TURNEUL ENERGIEI RE
ȘIȚA în R.P. UNGARA. Energfa 
Reșița se află în turneu în R.P. 
Ungară. După rezultatul de ega
litate obținut la Hodmezo, fotba
liștii romîni au jucat joi la Sze- 
gedln cu echipa de categoria B 
MAG de care au dispus cu 3—0 
(I—0) prin punctele înscrise de 
Mateon (2) și Urcan. Este o exce
lentă performanță. In continuare 
echipa din Reșița va mai Juca 1a 
Vasarhely, Mako și Szolnok. Ca 
răspuns la această vizită, forma
ția maghiară Szeged in MAG va 
susține — începtnd de săptămîna 
viitoare — mai multe jocuri în 
țara noastră evoluînd la Reșița, 
Cluj, Hufnedoara și Bocșa Mon

tana.
O MĂSURĂ UTILA. Comisia 

centrală de fotbal a luat recent 
hotărîrea ca în campionatul 1957- 
1958 al categoriei C să nu per
mită echipelor să folosească MAI

MULT DE TREI JUCĂTORI 
CARE AU V11RSTA DE (PESTE 

30 DE ANI. Considerăm că hotărî- 
rea forului de resort este bineve
nită. Ea permite elementelor tinere 
să intre în număr cît mai mar» 
în echipele de categoria C și de 
aici să-și facă drum spre afir
mare, spre echipele de categoria 

B și A. Firește însă că hotărîrea 
de mai sus nu-și va atinge scopul 
dacă antrenorii și conducerile echi
pelor nu o vor sprijini efectiv, în 
spiritul în care ea a fost conce
pută. Adică, neprevalîndu-se de o 
dispoziție seacă, ei să treacă efec
tiv la promovarea juniorilor în for
mațiile prime șt să nu întrebuin
țeze în formații trei jucători de 
peste 30 de ani și... opt de 29 de 
ani. zicînd că sînt „perfect" fn 
limitele dispoziției de care amin
tim. Ar fi o totală greșită înțe
legere a intereselor fotbalului no
stru și o semnalăm tocmai pentru 
că pînă acum în foarte multe 
cazuri aceasta era situația.

de fotbal iau fost împărțite în 
patru grupe după cum urmează: 
grupa I-a: Indonezia, U.R.S.S., Su
dam, Austria; grupa a Il-a: India, 
R. P. Ungară, Finlanda, R. 
Chineză; grupa a IlI-a: T _
R.P.D. Coreeană, R. P. Albania, 
R. Cehoslovacă; grupa a 
Siria, Ceylon. R. D.
R. P. Romînă.

Meciurile din cadrul ___
se vor disputa sistem turneu la 28 
iulie, 31 iulie și 2 august In prima 
partidă echipa R. P. Romîne va 
întilni echipa Siriei. Primele două 
clasate în fiecare serie se califică 
pentru sferturile de finală, etapă 
în care meciurile sîmt eliminato- fCEPUT TURNEUL IN __
rii. Sferturile de finală vor avea JJoi după amiază pe stadionul Pis- 
loc la 4 și 5 august, semifinalele Xcevik din Odesa Progresul Sibiu a 
la 6 și 7 august, meciul pentru Jîntîlnit în primul meci al turneu- I - - - • • - ....................
10, . , . /tG.îpa luxolă

fntilninle turneului de fotbal se \spectatori au 
vor desfășură nu numai la Mo;- J • -
cova, ci și Ia Leningrad, Gorki, 
Kalinin, Voronej, Harkov și alte 
orașe din U.R.S.S.

loc la 4 și 5 august, semifinalele Xcevik din Odesa Progresul Sibiu a 
la 6 și 7 august, meciul pentru 5întîlnit în primul meci al turneu- 
locul trei Ja 9 august și finala la ^]ui pe care-1 întreprinde în U.R-S.S.

’echipa locală Piscevik. Peste 1UOOO 
i asistat la întîlnlre 

'care s-a desfășurat pe o ploaie to
rențială. Rezultat final: 0—0- Par
tida a fost de o bună factură teh- 
Inică. Cei mai buni jucători: Kalei, 

Bogdanovich citrs (Piscevik), 
•Munteanu. Frunzescu, Moldovan, 
.Roman (Progresul). A condus cu-

(Agerpres)
I

Mîine pe Herăstrău

0 interesantă demonstrație motonautică, 
cu participarea piloților polonezi

Lacul Herăstrău va găzdui mii- 
ne dimineață, de la ora 11, prima 
demonstrație motonautică din țara 
noastră. După cum se știe, cu a- 
cest prilej își vor face debutul 
elevii școlii de piloți motonaiitici 
organizată recent de A.V.S.A.P. 
Dar punctul de atracție al acestei 
demonstrații îl va constitui, desi
gur, evoluția redutabililor repre
zentanți ai sportului motonautic 
polonez. Cei 7 . piloți oaspeți, în 
frunte cu recordmanul mondial 
Fedorowicz (la 1 și 2 oce, clasa

1.000 cmc) sînt așteptați să să
sească astăzi în Capitală.

Cursele se vor desfășura pe n* 
traseu în circuit, pe 4 balize, în
tre Expoziție și restaurantul „Pes
căruș". Sportivii romîni vor pi
lota 6 bărci confecționate în țarA, 
la Reghin, și înzestrate cu mo- 
toare suspendate „K6nig“ de 3SC 
cmc. Desigur cg primul contact 
cu experimental concurenți polo
nezi va contribui la progresul a- 
oestei tinere ramuri sportive dm 
țara noastră. 'afc“‘



CaunpSonatele republicane jde hatație ale juniorilor CAMPIONATUL DE MARE FOND PE DUNĂRE
Elsabeta Bratu a 

în preta
’ JI.UGOJ 19 (prin telefon de ta 
frimisul nostru). — Micul oraș 
Lugoj, scăldat de apele Timișu
lui, cunoaște in aceste zile o a- 
nimație deosebită. Pentru a treia 
oară în ultimii 4 ani speranțele 
nataței noastre s-au adunat aici 
pentru a-și disputa cu ardoarea 
care caracterizează tinerețea, tit
lurile de campioni republicani. 
Deși căldura a făcut și aici ra
vagii, voioșia celor peste 240 con- 
curenți i-a contaminai și pe nu
meroșii și crediineioșiii suporteri 
ai natației, astfel că această com
petiție s-a transformat într-o a- 
devărată sărbătoare.

Punctul de atracție ai întreceri
lor, așa cum remarcam în articolele 
precedente, a lost duelul dintre 
Ingrid Rothe și Heidi Rotsching, 
în proba de 100 m. liber junioare 
cat. 11-a. A fost o cursă care a 
ridicat tribunele în picioare. Pînă 
la 75 m. a condus Heidi Rotsching 
susținută frenetic de spectatori 
(Heidi este lugojeancă), apoi In
grid Rothe cu un efort demn de 
laudă a preluat conducerea și a 
cucerit detașat primul loc. Feli
citările noastre se adresează am
belor concurente care au luptat 
cu toată însuflețirea pentru o 
comportare onorabilă. Dar „clotil“ 
campionatelor a fost fără îndoia
lă comportarea Elisabetei Bratu 
care în cursa de 100 m. fluture 
a întrecut nu numai recordul de 
junioare al cat. I-a, ci și pe cel 
al senioarelor. Deși a luptat doar 
cu acele cronometrelor (a doua 
clasată a sosit după 10 secunde), 
Elisabeta Bratu și-a dovedit cu 
prisosință pregătirea realîzînd o 
performanță de certă valoare.

Iată acum rezultatele tehnice:
800 m. liber juniori cai. i-a;

1. N. Toth (Loc. Cluj) 10:46,2;
2. Șt. Mihai (Șc. sp. de tineret
Buc.) 10:59,7; 3. V. Budai (Vo
ința Tg. M.) 11:04,3; 100 m. liber 
junioare cai. 11-a: 1. Ingrid Rothe 
(Știința Buc.) 1:12,6; 2. Heidi
Rotsching (FI. r. Lugoj) 1:14,3;
3. Henriette Tincoca (C.C.A.)
1:16,0 (record personal); 100 m. 
fluture junioare cai. l-a: 1. Eli
sabeta Bratu (Progr. Buc.) 1:24,7 
■— nou record R P.R. de junioare 
cat. I-a și senioare (vechiul re
cord la senioare aparținea Sandei 
Platon și era de 1:25,6) ; 2. Mar
gareta Witigenstein (Știința Buc.) 
1:34,6; 3. Viorica Mathe (Loc. 
Cluj) 1:36,8; 100 m. liber juniori 
cat. Il-a: 1. Emil Voicu (Progr. 
Buc.) 1:03,5 (record personal in 
bazin de 50 m) ; 2. L. Daroczi 
(Loc. Cluj) 1:07,0; 3. losif Culi- 
neac (Din. Buc.) 1:07,4 (în ca
drul acestei probe într-una din 
serii a luat startul și cel mai tî- 
năr înotător al campionatelor, 

Miki Zager, în vîrstă de 10 ani, 
care a realizat timpul de 1:26,1 1); 
200 m. fluture juniori cat. l-a:
1. V. Budai (Voința Tg. M.]. 
3:04,4; 2. T. Gbidali (Voința
Buc.) 3:09,5; 3. C. Demetrescu 
(C.C.A.) 3:39,8; 4x100 m. mixt
junioare cat. Il-a: 1. Sc. sp. de 
tineret Buc. 6:22,8; 2. Loc. Cluj 
6:29,5; 3. Dinamo Buc. 6:36,7.

Concursul Nr. 29 din 21 iulie SE ÎN
CHIDE IN CAPITALA DUMINICA 
LA ORELE 12.
Meciul de la Sofia dintre reprezen

tativele R. P. Bulgaria A șl U.R.S-S. 
A se dispută duminică începînd de 
la orele 18 și va fi transmis în în
tregime pe postul de radio Sofia.

Iată ș! formațiile cu care vor apa
re pe teren cele două reprezenta
tive:

R. P. BULGARIA (A)
Iosifov—Apostolov, I. Dimitrov, Go- 

ranov — Stoianov, Kovacev — Ver- 
baoski, Dimitrov G , Panaitov, lllev, 
Kolev.

U.R S.S. (A)
lașin — Ogonikov, Krijevski, Kuzne
țov, — Voinov, Netto — Tatușin, Iva
nov. Simonian, Strelțov. Ilin.

Meciul dintre reprezentativele se
cunde ale celor două țări se va dis
puta la Moscova duminică, în noc
turnă, cu începere de la orele 20.00

Văt reamintim că pentru acest con
curs S-A REPORTAT FONDUL DE 
PREMII DE LA CONCURSUL TRE- 
CUT IN SUMA UE 651.4SG lei. Astfel 
Că sânt toate șansele ea fondul de

SPORTLl POPLIA”
6 a Nr. 3044

realizat un nou record de senioare 
de 100 m. fluture: 1:24,7

100 m. spate junioare cai. l-a: 
1. Margareta Wittgenstein (Știin
ța Buc.) 1:22,7; 2. Nicoleta Ște- 
fănescu (Șc. sp. de tineret Buc.) 
1:24,8; 3. Lia Nedelea (Progr. 
Buc.) 1:28,4; 100 m. spate ju
niori cat. I-a: 1. Mihai Vasiliu 
(Știința Buc.) 1:13,9; 2. Const. 
Ciorbă (C.C.A.) 1:16,4; 3. Nic.

Elisabeta Bratu (Progresul Buc.) a confirmat previziunile specialiști- 
lor, obținind la campionatele naționale de juniori o performanță 

valoroasă. (Foto L. TIBOR)

Pentru campionul mondial Ion Micoroiu, 
întrecerea n-a durat două ore ci... două zile

(urmare din pag. 1)

campion republican în 1953 la 200 
lovituri singuratice sau in 1955 
la 100 singuratice și 200 mixt. 
Dar la un campionat de amploare 
nu am avut ocazia să particip.

— Totuși ai cucerit titlul su
prem și încă în mod categoric.

— Da! Totul este să te prezinți 
bine pregătit, să ai încredere in 
propriile-ji forțe, indiferent de so
noritatea numelor celorlalți.

— Desigur că te-a ajutat mult 
faptul că ai concurat printre pri
mii. Ar trebui să fii felicitat pen
tru această idee.

— Nu, felicitările ar trebui a- 
dresate mai mult tovarășilor mei 
de echipă în frunte cu maestrul 
sportului Sandu Andrei care mi-au 
dat o doză de curaj în plus con- 
vingindu-mă să iau primul startul. 
Și l-am luai cu mult succes, după 
cum se știe!
' — Cred că după cele 877 popi

ce doborîte n-ai mai avut emoții?
— Dimpotrivă/ Dacă cifra ar fi 

fost șt mai mare poate că da. Dar 
așa, pentru mine adevărata între
cere a început de-abia cînd am 
terminat de tras ultima bilă.

— ?!?
— Nu caut să fiu original. Este 

purul adevăr. Dumneata știi ce 
înseamnă să stai două zile întregi 
sub presiune Intrebîndu-te care va 
fi primul din cei peste 50 compe-

^^onosport
premii pentru concursul 29 să depă
șească 1.200.000.

Deci, ne așteaptă premii mari!
Mai mult decît atît, participarea 

la „O” rezultate pentru acest con
curs suscită un interes deosebit. Mo
tivul constă fn faptul că odată cu 
fondul de premii, s-au reportat de 
ia concursul anulat și premiile în 
obiecte pentru variantele cu „0” 
rezultate, astfel că pentru acest 
concurs se vor distribui:
2 MOTOCICLETE DE 350 CMC.
2 MOTOCICLETE DE 175 CMC

2 MOTOCrCLETE DE 125 CMC. 
primilor șase participant cu cel mai 
mare număr de variante cu „O" re
zultate.

Prin tragere din urnă se vor 
acorda:

2 MOTOCICLETE DE 125 CMC.
4 ARAGAZURI cu 3 ochiuri.

10 APARATE DE RADIO.
Participați, deci. îh afară de con

cursul obișnuit (la 12, 11 și 10 rezul
tate exacte) și “la „0“ rezultate, 
avînd șansa sa obțineți unul din nu

Custor (Loc. Tim.) 1:19,0; 100
m. bras juniori cat. Il-a: 1. lu- 
dith Orosz (Știința Cluj) 1:33,7;
2. Florentina Rambotec (Știința 
Buc.) 1:33,8; 3- Eike Boroș (Loc.
Cluj) 1:34,5.

Campionatele continuă.

G. NICOLAESGtl

tiiori ce-ți va depăși rezultatul?
— Cine ți-a dat cele mai multe 

griji?
— In prima zi doar cehoslova

cul Simonek a fost pe punctul 
să-mi pericliteze poziția de lider. 
Eu realizasem după 100 lovituri 
470 puncte și Simonek se apro
piase simțitor de această cifră. 
Dar el a avut un finiș mai slab. 
Ziua a doua de concurs avea să 
mă țină sub o tensiune mult mai 
mare. Cehoslovacul Preijsler ob
ținuse la sută aproape un rezul
tat asemănător și iugoslavul Smo- 
leanovic de asemenea. Pină la ur
mă ei au trebuit să se mulțumeas
că cu locurile 2 și 4. Nici chiar 
in ultima serie nu am avui liniș
te deoarece in ea figurau nu mai 
puțin de doi dintre cei mai de 
temuți adversari : maghiarul Szabo 
și campionul mondial Luther. Pe
semne însă că i-am luat pe toți 
„tare" de la început și handicapul 
meu de a trage primul s-a trans
format Intr-un handicap pentru 

ei. Așa cele două ore de concurs 
s-au transformat în două zilei

— Acum totul e In ordine.
— Desigur. De-abia aștept 

sa-mi revăd soția, prietenii de 
sport și tovarășii de muncă la 
Arad. Apoi, mă așteaptă zile de 
muncă pentru 

mă culc pe 
mele victorii, 
gazul celor do

că nu vreau să 
laurii p'ețioasei 
N-am nici ră- 
ani pînă la vii

toarea ediție a campionatelor mon
diale, căci „Cupa Europei" ce se

meroasele premii oferite în această 
săptămînă. /

★
Pentru săptămîna viitoare este 

valabil următorul program:
Programul concursului Pronosport 

nr. 30 (etapa din 28 iulie 1857):
I. Motor Karl Marx Stadt—Tur- 

Line Erfurt (R.D.G.)
n. Stahl Stallnstadt — Rotation 

Leipzig (H.D.G.)
ITT. Motor Sud Brandenburg — 

Fortschritt Meerane (R.D.G.)
IV. Motor Oberlind — Motor Zwi

ckau (R D.G.) /
V. Egri S. C. — Mișcolț VSC 
(R.P.U.).

VI. Perecesi Banyasz — Ozdi VTK 
(R.P.U.) /

VII. Bukkaljai Banyasz — Hatvanî 
VSE (R.P.U.)

VIII. Salgotarjani Vasas — Baglya- 
salj&i Banyasz (R.P.U.)

IX. Budafoki EMTE — Csepel Aut 
(R.P.U.) /

X. Szallitok S. C. — Szekesfeher- 
varl Vasas (R.P.U.)

XI. Gazgyar — Oroszlanyl Banyasz 
(R.P.U.)

XII. Kob&nyai Lombik - VKSE 
/R.P.U.) /

MECIURI DE REZERVA:
A. Nagykanizsai VSE — Koszthelyi 

WAV (R P.U.) /
B, Papal MAV — Domb’ovari VSE 
(R.P.U.)

Galați 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Joi, caiaciștii și 
canoiștii, participant la campiona
tul republican de mare fond, s-au 
întrecut pe distanța Brăila—Ga

lați, 49 km., fiind nevoiți să tra
gă 14 km. (Brăila^-Măcin) împo
triva curentului, pe Dunărea Ve

che.
La Galați, excelența vîslași de 

la FI. roșie I Kozlov—Butelkin 
an trecut primii, pentru a zecea 
oară, linia de sosire. Timp: 3h

Începe campionatul 
republican de parașutism

Marți 23 iulie va începe pe aero
portul Clinceni de lingă București, 
campionatul republican de parașu
tism organizat de AVSAP. La 
competiție var participa 26 spor
tivi din întreaga țară selecționați 
în urma concursului interregional 
care a avut loc la începutul aces
tei luni- Printre participanți pot fi 
întîlnite, alături de nume cunoscu
te ca Mihai Sidlețchi, Ștefan Ba- 
dioc, Nicolae Velicu, și nume noi: 
Ștefan Zubașcu (muncitor din Baia 
Mare), Octav Popescu (student— 
Iași), Ioan Odos (muncitor din 
Arad), Elisabeta Popescu și alții.

Concurenții se vor întrece în 
următoarele probe: lansare de la 
600 m. cu aterizare La punct fix, 
lansare combinată de la 1500 m, 
lansare de la 2000 m. cu cădere 
liberă 30 sec., lansare în grup de 
la 1000 m.

va ține la începutul anului viitor 
la Munchen, bate la ușă.

— Iți mulțumesc și n-aș dor: 
dectt să fiu lot eu același care 
îți va culege impresiile după un 
eventual nou succes.

Tf. MARDAN

CONCURS POPULAR DE CALARIE

In cinstea Festivalului, consiliul 
orășenesc Recolta organizează în co
laborare cu Sfatul popular al Capi
talei (secția senitară-veterinară), un 
concurs popular de călărie care se 
va desfășura pe hipodromul republi
can de trap. La acest concurs parti
cipă sportivi din cadrul gospodăriilor 
agricole colective și de stat, înto
vărășiri agricole, precum șl țărani 
individuali din comunele din împre
jurimile București ului.

Se vor desfășura probe de galop 
și trap (bărbați și femei), ștafetă 
mixtă 3x800 m., iar echipele hipice 
Dinamo, Recolta și echipa de pen
tatlon modem a R.P.R. vor concura 
la o probă de obstacole. Reuniunea 
se va desfășura între orele 9—13 și 
15—20, după care va urma un pro
gram artistic executat de ansamblul 
M.A-S. — Institutul Pasteur.

TURISM

In apropiere de Petroșani, la 15 
minute de lacul Bucura, au fost in
stalate 6 corturi care vor sta la dis
poziția turiștilor dornici să cunoască 
frumusețile acestui colț al patriei 
noastre.

FINALELE CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE BOX PENTRU RE

PREZENTATIVELE DE JUNIORI 
ALE REGIUNILOR

Tncepînd de mîine și pînă la 26 
Iulie, Orașul Stalin va găzdui fina
lele campionatului republican de 

box pentru juniori, rezervat echipe
lor reprezentative de regiuni S-au 
calificat pentru finală echipele regi
unilor Cluj, București, Timișoara și 
Galați. Vor evolua 48 tineri boxeri 
car© s-au evidențiat în etapele ante
rioare.

CICLISM: „CUPA REGIUNII 
BUCUREȘTI**

Joi s-a desfășurat a TV-a etapă 
a competiției cicliste „Cupa regiunii 
București”. La cat. avansați etapa 
ă fost cîștlgată de Constantin Du
mitru care a parcurs 104 km în 2h 
59:28. In clasamentul general indivi
dual primul Ioc aparține ciclistului
V. Cohancruc, urmat de Constantin 
Dumitru, Slobozeanu, Voișeanu, Pân
dele etc. /

La cat semleurse etapa care a 
măsurat 30 km. a revenit ciclistului 
D. Rotaru. Acesta a întrecut la sprint 
alți 22 de alergători. în clasamentul 
general individual poziția de lider 
este ocupată de M-. Vișan.

O INTERESANTA competiție 
DE BASCHET

Comisia orășenească de baschet 
organizează în cinstea Tocurilor spor
tive prietenești de la Moscova c 
competiție pen*ru echipele din ora
șul București. Comnetitla se va des
fășura după noul regulament. Pen

51:23 .Au urmat FI. roșie II (3h 
51:54), FI. roșie III (3h 52:09) și 
FI. roșie IV (3h 52:26). Astfel, în 
clasamentul general Ia caiafce e- 
chipaje conduce FI. roșie I: 35h 
43.16. La caiac echipe pe asocia
ții în etapa a zecea s-a clasat pe 
locul I FI. roșie cu 11 h 35:26 ur
mată de Progresul cu 11 h 56:08, 
C.S.A. I 12h 01:05.

In clasamentul general conduce 
FI. roșie cu 107h 50:33. întrecerea 
canoișitilor a fost destul de spec
taculoasă și s-a încheiat cu o sur
priză: echipajul Recolta clasat pa 
locul III. La Galați, pe primele trei 
locuiri s-au clasajt: C.SJUl.’ 3h 

19:42; FI. roșie 3h 23:29, și Recolta 
cu 3h 32:41. Clasamentul general 
la canoe: C.S.A.I. 31h 41:26. Cla
samentul general combinat (caiac- 
canoe): 1. FI. roșie 139:45,50; 2. 
C-S.A. I 143:27,55; 3. Progresul 
143:40,13; 4- Energia 148:48,15; 5. 
Locomotiva 148:48,31; 6. Recolta
152:31,53; 7. C.S.A. II 156:09,15, 
Vineri a fost zi de odihnă la Ga
lați iar sîmbătă se va da pleca
rea spre Isaccea (46 Km.).

DAN GIRLEȘTEANU

0 REUȘITĂ INIȚIATIVĂ 
PENTRU POPULARIZAREA

M0T0CICL1SMULU1
Pe linia (popularizării sportului 

Ou vmotor, AutoMmoto clubul 
A.V.S.A P. București a inițiat un 
ciclu de concursuri de îndemînare 
care se desfășoară în incinta mari
lor întreprinderi din Capitală. în
ceputul a fost făcut joi după-amia
ză, cînd s-a desfășurat un aseme
nea concurs în curtea ^uzinelor 
„Mao Tze-dun“.

Numeroși salariați ai uzinelor 
au aplaudat pe cei aproape 20 de 
concujrenți care s-au Istraduit să 
parcurgă sinuosul traseu (250 
metri) cit mai repede, dar și fără 
penailizert- Primul loc a revenit 
st.nunjganului Gr. Chiriț|i ((timp 

1*11“), urmat de inginerul I. Flue
rag (T14“)> Dumitru Ion de la 
Centrala de forță (1,14")» Gh. 
Bondor, de Ia secția mecanică (I* 
15“) și N. Stănescu, mecanic șef 
(P 15“).

sp
tru detalii de organizare va avea 
loc o ședință, luni 22 iulie la orele 
18, pe terenul Știința, la care sînt in
vitați să participe delegații de co
lective, precum și toți arbitrii și an
trenorii din Capitală.

In continuare, la orele 19. tovară
șul Gh. Avachian, președintele co
legiului de antrenori al orașului 
București va face o comunicare a- 
supra campionatelor europene de 
baschet de la Sofia.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
FEMININ DE ȘAH

Semifinalele campionatului repu
blican feminin de șah se apropie de 
sfîrșit. Deși pînă acum s-au jucat 
12 runde, situația primelor cinci r.u-i 
deloc clară. In ambele grupe, jumă

tate din numărul participantelor lup
tă cu șanse de calificare.

Grupa I-a : Eleonora Gogîlea 9'/s, 
Lidia Giuroiu 8‘/a, Iolanda Szatmari 
7*/j, Veturia Simu 7*/2, Marta Dezmi- 
reanu 7, Doina Mayer 6'/2» Aura Teo- 
dorescu 6’/», Maria Grubea 6.

Grupa a Il-a: Margareta Perevoz- 
nic 10, Viorica Kuznețov l*/a (1), Na
talia Iliescu 8 (1), Eugenia Popa 8, 
Elena Diaconescu 7’/» (1), Hiena U- 
dudec 7 (1), Hilda Petri și Victoria 
Săndulescu 6.

Astăzi după-amiază concursul con
tinuă cu runda a XlV-a în sala fes
tivă a Bisericii Armenești.

D. MUNTEANU-cOresp.

Unde mergem?
Astăzi

FOTBAL. — Teren Energia (Du- 
dești), ora 18 : Energia 23 August — 
S-eptemvri Silistra: Energia 23 Au
gust — Energia ARUG (juniori).
• Pe stadionul Tineretului și la 

bazinul Dante Gherman vor continua 
să se desfășoare începînd de la ora 
8.30 dimineața șl 16,30 după amiază 
întrecerile finale ale Spartach iadei 
de vară a Tineretului.

Mâine
HANDBAL — Stadion Din&mo 

ora 18,30, meciul internațional dintre 
echipele masculine ale R.P. Romîne 
și R.F. Germane.

FOTBAL.----Teren Energia (Du-
dești), era 8.45: Energia ARUG — 
Septemvri — Silistra.

9 începînd de la era 15 pe sta
dionul Dinarrto se va desfășura festi 
vitaAea de închidere și ultimele în
treceri ale Spartachi-adel de vară a 
Tineretului.

O La ora 10 dimineața pe lacul 
Herăstrău va avea loc o demonstra
ție motenautiel (bărci cu motor de 
curse) efectuată de cei mai buni 
concureuți polonezi.



2faa Hmanală a sportwrtm
SE DEZVOLTĂ NECONTENIT LEGĂTURILE INTERNAȚIONALE ALE SPORTIVILOR SOVIETICI

I. LIUBOMIROV redactor șef al ziarului „Sovietski Sport”de N.

In iarna acestui an mi-a fost 
dat să fiu martor al cam
pionatelor mondiale de 

patinaj viteză desfășurate în 
orășelul suedez Estersund. A 
învins cel mai puternic; spor
tivul a cărui pregătire a fost 
cea mai bună, a cărui voință de 
victorie s-a arătat cea mai neîndu
plecată. Dar, ceea ce a caracteri
zat campionatul a fost atmosfera 
sinceră de prietenie și înțelegere, 
schimbul! creator de experiență des
fășurat cu acest priilej. Sportivii 
norvegieni, sovietici, suedezi, olan
dezi, chinezi, germani, cehoslovaci, 
au fost în vizită unii la alții. Nu 
au fost simple recepții oficiale, in
colore schimburi de amabilități, 
Au fost veritabile întîlniri ale unor 
vechi prieteni, revederi pline de 
îmbrățișări, glume, jocuri și dis
cuții însuflețite.

După încheierea întrecerilor, l-am 
rugat pe cunoscutul patinator nor
vegian Roald Aas să ne împărtă
șească impresiile despre campionat.

„Inlîlnirile cu patinatorii sovie
tici — a spus Aas — ne-au învă
țat lucruri multe și prețioase. Nu 
încape îndoială că Goncearenko 
este și la ora actuală unul dintre 
cei mai buni din lume. Victoria Iui 
Johanesen a devenit posibilă tocmai 
ca un rezultat al întilniriior cu spor
tivii sovietici și a schimbului reci
proc de experiență".

Cuvintele sportivului norvegian 
dezvăluie un mare adevăr. Și a- 
nume că schimbul de experiență, 
legăturile sportive in'ernaționale 
largi, contribuie la ridicarea măies
triei, la crearea legăturilor de prie
tenie. Și nu numai între sportivi, 
ci și între popoare.

Acestui spirit îi corespund con
cepțiile și acțiunile organizațiilor 
sovietice de cultură fizică, ale spor
tivilor sovietici, care se p'onunță 
pentru cel maj larg schimb de de
legații sportive, indiferent de- na
ționalități sau convingeri politice.

An de an .se întăresc și se dez
voltă legăturile internaționale ale 
sportivilor sovietici. Multe întîlniri 
cu sportivi de peste hotare att de
venit tradiționale, cum ar fi între
cerile cu a-'leții englezi, ci fotba
liștii maghiari, polonezi, bulgari, 
englezi, brazilieni, cu luptătorii sue. 
dezi si finlandezi, cu patinatorii și 
hocheiștii norvegieni, suedezi sau 
finlandezi. In afară de participarea 
Ta Jocurile Olimpice și Ia campio
nate’.;» oficiale ale lumii și a.le Eu
ropei, sportivii sovietici au susținut 
în anii 1956 șl 1957 un mare număr 
de întîlniri internaționale priete
nești. In U.R.S.S. s-au desfășurat 
cu un deplin succes competiții in
ternaționale de schi, gimnastică, 
caiac și canoe, meciurile de box 
eu formațiile Angliei, Poloniei și 
R.F. Ge-mane, cele de lupte cu 
echipa Iranului, competițiile de ci
clism cu par'iciparea celor mai pu- 
’ernici alergători belgieni, italieni 
și britanici.

In anul 1956 și în prima jumă
tate a anului 1957 Uniunea Sovie
tică a fost vizitată de echipele re
prezentative de fotbal ale Unga
riei, Suediei, R.P. Chineze, Romî- 
niei. Danemarcei, R.F. Germane, 
Albaniei, Israelului, Indoneziei, 
Poloniei și de echipe de club din 
Bulgaria, Belgia, Turcia, Iran, Sue
dia, Norvegia, Brazilia. Marea 
Britanie R.D. Germană, Cehoslo
vacia, Finlanda. Fotbaliștii sovieti
ci au fost în vizite de răspuns a- 
proape în toate aceste țări. In plus, 
ei au evoluat pe terenurile din Af
ganistan, Islanda, Canada.

In toată această perioadă, spor
tivii sovietici au luat parte la nu
meroase întîlniri internaționale or
ganizate peste hotare. Baschetba- 
liștii au evoluat cu succed la cam
pionatele europene de la Sofia și 
la tradiționalele înt-eceri pentru 
Cupa Maira.no din Italia, atleții Ha 
crosul L’Humanitfe în Paris și la 
tradiționalele întreceri internațio
nale de la București, scrimerii în 
Polonia, schiorii în Finlanda și 
Austria.

In total în anul 195fi Un'-inea 
Sovie ică a fosț vizitată de 220 de- 

«-nnrtîve peste hota-e din 
46 țări ale lumii, ta rîndul lor,

A devenit tradițional ca în fiecare an sportivii sovietici să-și săr
bătorească o zi a lor in care să treacă in revistă succesele obținute, 
să raporteze patriei, partidului și poporului realizările unui an de 
muncă. Și de data aceasta, ca totdeauna de altfel, sportivii sovietici 
se pot prezenta minări in ziua marii Lor sărbători. Victorii importante 
i-au însoțit pretutindeni, realizări 
munca lor.

Nu încape îndoială că o (ară 
tivi organizați în colective, peste 
asociațiilor colhoznice, aproape 30 
tiții și concursuri, peste 9.000 de 
iului și deține mai bine de o treime din totalul recordurilor mondiale, 
ocupă locul de frunte în sportul mondial.

Anul acesta Ziua Unională a Sportivului se sărbătorește in con
diții cu totul deosebite. Ea precede de puțin un alt mare eveniment 
pentru sportul sovietic și mondial, cea de a 111-a ediție a Jocurilor 
Tineretului de la Moscova. Astfel, Ziua Unională a Sportivului de
vine o adevărată repetiție generală înaintea jocurilor, cel mai de 
seamă eveniment internațional al acestui an.

Publicăm mai jos articolul lui N. I. Liubomirov, redactor șef al 
ziarului „Sovietski Sport" care tratează interesanta problemă a le
găturilor internaționale ale sportivilor sovietici.

188 delegații sportive sovietice 
au plecat în 38 țări făcîndu-se ast
fel un schimb de 408 delegații 
sportive. Aceasta întrece cu aproa
pe 100 delegații bilanțul sezonului

Poza istorică a lui 2,16 m.l Intr-un stil curat, Iurii Stepanov 
stabilește recordul mondial la săritura în înălțime.

1955, Toarte bogat în competiții 
sportive. In momentul de față orga
nizațiile sportive sovietice țin le
gături internaționale active cu 57 
țări ale lumii.

Nu mai puțin bogat va fi și ca
lendarul întrecerilor internaționale 
în anul 1957. Numai în primele pa
tru luni ale anului U.R.S.S. a fost 
vizitată de peste 50 delegații spor
tive străine, în timp ce mai bine 
de 60 delegații sportive sovietice 
au călătorit pzste granițe.

Cu toate că între 29 iulie și 10 
august vor avea loc Ta Moscova 
Jocurile prietenești ale tineretului, 
competiții care necesită multă a- 
tenție și efort, volumul întrecerilor 
internaționale ale sportivilor sovie
tici nu va scădea. In cursul celei 
de a doua jumătăți a anului se 
proiectează participarea sportivilor 
sovietici la campionatele mondiale 
de baschet (femeii, ciclism, penta
tlon modern, haltere, scrimă și șah 
(juniori). In plus, sportivii sovie
tici vor lua parte la campionatele 
europene de canotaj academic, caiac 
șt canoe, vele, tir (juniori și femei), 
șah (bărbați și femei pe echipe). 
Vor avea loc numeroase competiții 
internaționale. In U.R.S.S. au fost 
invitați luptători turci, cicliști 
francezi și italieni, gimnăști japo
nezi După o între-upere de doi ani 
canotorii au luat parte la tradițio
nala regată de la Henley. In zilele 
de 23-24 august, atleții vor susți
ne la Londra un meci cu sportivii 

de seamă au încununat zi de zi 

care numără 19 milioane de spor- 
3 milioane de sportivi în rtndul 
milioane de participanți la corn pe- 
maeștri enter iți și maeștri ai spor-

Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
jar în septembrie vor sosi în 
Romînia la tradiționalele cam
pionate irternaționale de la 
București. Numeroase competiții vcr

susține și reprezentanții altor dis
cipline ca: haltere, ’nat, tir, polo 
pe apă, călărie, baschet, volei, etc.

Este foarte interesant, bogat și 
variat calendarul internațional al 
fotbaliștilor. In U.R.S.S. au ju®»t

Întîlnirea de tir R. P. Romină (juniori)— 
R. F. Germană (juniori)

Hanovra 19 (pr.n telefon). Slm- 
bătă și duminică se va desfășura 
în localitate întîlnirea de tir intre 
reprezentativele de juniori ale 
R.P. Romîne și R F. Germane.

Echipa R.P Roniîne care a făcut 
deplasarea la Hanovra este com
pusă din: Ion Văcaru, Rodica

Mofocicliștii din 8 țâri participă la com
petiția de motocros de la Riga

RIGA 19 (prin telefon). De cî- 
teva zile pe străzile orașului se 
aude uruitul motocicletelor celor 
63 concurenți care vor lua parte 
la marele concurs internațional de 
motocros organizat de .către aso
ciația D.O.S A.A.F.

Traseul probei, pe care concuren
ța se antrenează intens, este deo
sebit de dificil și se desfășoară. 

de acum echipe de club din Anglia, 
Brazilia, Italia și Turcia, așteptîn- 
du-se în continuare sosirea unor 
formații din Iran, Suedia, Nor
vegia, R.P. Chineză, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria, Finlanda, R. 
P.D. Coreeană, Islanda, Afganistan. 
La rîndul lor, echipe de club din 
U.R.S.S. se vor deplasa în Fin
landa, Suedia, Austria, Italia, Fran
ța, Turcia, Anglia, Bulgaria, R.P. 
D. Coreeană și Islanda. In total se 
așteaptă sosirea a aproape 30 echi
pe din 19 țări în timp ce 20 echipe 
sovietice vor juca în 13 țâri. Ji 
aCeas’a nu reprezintă decât o suma
ră enumerare a întrecerilor sportive 
internaționale din a doua jumătate 
a acestui an.

Sportivii sovietici șî organiza
țiile sportive din U.R.S.S. sînt 
convinse că transpune'ea în viață 
a acestui larg program sportiv in
ternațional va folosi, deopotrivă, 
atît sportivilor sovietici, cît și celor 
de peste hotare, în schimbul de 
experiență, va contribui Ia întări
rea necontenită a legăturilor 
sportive prietenești create între 
U.R.S.S. și multe țări ale lumii.

Campionatul mondial
REYKJAVYK 18 (Agerpres). In 

turul 5 al campionatului mondial 
studențesc de șah, echipa R. P. 
Romîne a întîlnit echipa R. Ceho
slovace. Meciul s-a terminat cm 
victoria șahiștilor cehoslovaci cu 
scorul de 2 ’/j — 1 V2. Par
tida Ghițescu-Gurghenidze a- 
mînaită din meciul cu echipa 
U.R.S.S. s-a terminat remiză,-ast
fel că scorul final a fost de 2 */j
— 1 «/2 în favoarea formației so
vietice.

Alte rezultate din turul 5: 
U.R.S.S. — R. P. Bulgaria 2 72
— l/i (o partidă întreruptă); R. 
P. Ungară — R. D. Germană 
3—1; Danemarca — R. P. Mon
golă 3—1; .Anglia — Finlanda 2‘/:
— I ‘A; Suedia — Ecuador 2 */s
— 1 */2; S.U-A.—Islanda 2 V2- • 
1 */»•

După 5 ture în clasament con
duce R. Cehoslovacă cu 15 */»

MJINE LA SOFIA:
R.P. BULGARIA A—U.R.S.S. A
• Mîine va avea loc la Sofia în- 

ttlnirea dintre reprezentativele A ale
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria. Meciul este 
așteptat cu un deosebit interes, în 
special de amatorii de fotbal din 
Bulgaria, care speră o reabilitare a 
echipei lor, după înfrîngerea suferită 
la Budapesta. întîlnirea va fi con
dusă de trei arbitri rom ini ; la centru 
D. Schulder, iar la tușe de M. 
Crutescu și S. Segal.

Echipa reprezentativă de fotbal a 
Uniunii Sovietice a sosit vineri la Sofia. 
Lotul fotbaliștilor sovietici cuprind î 
următorii jucători: Iașin, Makarov,

Năstase, Ion Giuglan și Mirce3 
Străoanu (antrenor Petre Cișmi- 
giu)-

Meciul se desfășoară la două 
probe (ambele la armă liberă cali
bru redus) : combinată și 3x40. La 
stabilirea clasamentului vor conta 
rezultatele realizate de toți cei pa
tru componenți ai echipei.

în genere, pe un teren nisipos și 
care implică trecerea a numeroase 
vaduri de ape. Concurența vor al
cătui 13 echipe, reprezentind 8 na
țiuni. Austria, Bulgaria, Polonia, 
Romînia, Ungaria, Cehoslovacia și 
Finlanda participă iu cite o echi
pă, iar din U.R.S.S. concurează 5 
echipe (Letonia, Estonia, Lituania, 
Bielorusia și R.S.F.S.R.).

Sărbătorirea 
„Zilei unionale 
a sportivului" 

în Capitală
Joi seara, în grădina de vară 

a Casei prieteniei rocnîno-so- 
vietice a fost sărbătorită rntr-un 
cadru festiv „Ziua Unională a 
sportivului".

Un public numeros a ascultat 
conferința tov. I. VAIDA, vice
președinte al Comitetului pentru. 
Cultură Fizică și Sport, care a 
arătat importanța și semnifica
ția tradiționalei sărbători a ti
neretului sovietic, trecînd în 
revistă mari e succese obținute 
în U.R.S.S. în domeniul dezvol
tării mișcării de cultură Hztcă 
și a ridicării măiestriei.

In continuare, au vorbit 
maestra sportului Sonia lovan- 
lnovan și maestrul emerit al 
sportului Nicolae Linca. Ei au 
arătat prietenia ce-i leagă de 
sportivii sovietici, subliniind că 
întîlnirile cu solii sportului din 
U.R.S.S. și schimbul de expe
riență le-au permis să-și ridice 

' nivelul cunoștințelor, să-și per- 
Ifecționeze măiestria.

Demonstrații sportive de 
sabie, floretă și box, cîntecele 
interpretate de artista Cela 
Tănăsescu și filmul sportiv so
vietic „Campionul lumii", au 
completat reușitul program al 
acestei frumo-ase festivități.-

M. lokacek — corespondent

studențesc de șah
puncte, urmată de U.R.S.S. cu 15 
puncte și o partidă întreruptă.

REYKJAVYK (Agerp.es). — In 
turul VI al campionatului mondial 
studențesc de șah s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R. P. Un
gară— R. P. Romlnă 2'/2—1%: 
U.R.S.S.—R.P. Mongolă 4—0; Da
nemarca— SUA 2—2; Ecuador—Fin
landa 272—172 Angliia—R D. Ger- 
mană 3—1; Islanda—Suedia l*/2—■ 
l’/2 (o partidă întreruptă); R. Ceho
slovacă— R P. Bulgaria 1—0 (3 par-- 
tide întrerupte).

Partida întreruptă din meciul 
U.R.S.S.—R.P. Bulgaria, dintre Ni-: 
kitin și Tringov, a fost cîștigată de 
șahistul sovietic, astfel că formația 
sovietică a repurtat victoria cu 
372-‘/2.

După turul VI în clasament con
duce echipa U-R.S.S- ou 20 punc-i 
te, urmată de R. . Cehoslovacă —t 
18 puncte (3 partide întrerupte), i

Ogonikov. Elașvili, Krijevski, Kuz- 
nețov, Maslenkin, Netto, voinov, 
Ta tu șir), Ivanov, Strelțov, Simonian, 
Ilin, isaev și Fomin.

Tot mîine la Moscova (în noctur
nă) se întîlnesc reprezentativele B 
ale celor două țări

Azi se desfășorră la Moscova în- 
tîlnirea dintre ecl.ipele de tineret ale 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria.
• Cea mai mare surpriză înregi

strată pînă acum în preliminariile 
campionatului mondial este înfrîn- 
gerea la scor suferită de echipa Uru- 
guayului, la Assuncion în fața re
prezentativei Paraguay-ului: 5—0! in 
urma acestui rezultat, Uruguay nu 
se mai poate califica în finala cam
pionatului mondial, chiar dacă în me
ciul revanșă de la Montevideo, ea va 
obține victoria. In clasament, Para
guay are șase puncte, iar Uruguay 
trei puncte. Pentru prima oară în 
istoria campionatelor mondiale Uru
guay, de două ori campioană a lu
mii, este eliminată, în cadrul jocu
rilor preliminare.

Q Cupa Europei Centrale se a- 
propie de sfîrșit. In primul joc din 
cadrul semifinalelor Rapid Viena a 
învins Vojvodina Novisad cu cate
goricul scor de 3—0 (2—0). Golurile 
a-u fost înscrise de Rieger (2) și Hap- 
pel. Duminică la Novisad se desfă
șoară meciul revanșă.

La Budapesta, echipa Vasas va în- 
tîlni Steaua Roșie din Belgrad care 
după cum se știe a fost învinsă de 
budapestani (în primul joc) cu 3—1. 
In urma rezultatelor din semifinale 
se prevede că finala se va disputa 
între Rapid Viena și Vasas Buda
pesta.
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Reprezentativele noastre de volei 
întrecut clar echipele R. P, Ungare

22 de cicliști au abandonat ieri 
în Turul Iugoslaviei

ORAȘUL STALIN 19 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
Publicul din localitate a așteptat 
cu multă nerăbdare întîlnirile din
tre reprezentativele de volei ale 
R. P. Ungare și țării noastre. Do
vada o constituie cei aproximativ 
4000 de spectatori entuziaști care 
s-au deplasat vineri după amiază 
pe terenurile Uzinelor de Trac
toare pentru a asista la cele două 
întreceri. De altfel, ei au avut sa 
tisfacția de a putea aplauda două 
frumoase și clare victorii pe care 
le-au înregistrat sportivii romini ■

R. P. ROMINA—R. P. UNGARA 
(feminin) 3—0 (9, 4, 11)

Scorul este elocvent și el o- 
g-Iindește fidel raportul de forțe 
de pe teren. Fetele noastre au 
menținut continuu același ritm, 
au fost foarte atente și în generai 
au arătat omogenitate. Victoria 
este netă și a fost obținută fără 
emoții. Doar în cei de al treHea 
set. cînd nu au mai insistat ad
versarele au profitat, avînd o re
venire și reușind să conducă cu 
8—3. Ambiționate de acest han
dicap romincele muncesc cu ar
doare pentru fiecare minge și reu
șesc sâ egaleze la 8—8, ca pină 
ta urmă să ciștige și setul 111 la 
11. Succesul voleibalistelor noastre 
se datorește îndeosebi paselor 
bune care au dus la atacuri pre
cise și decisive. Remarcăm îmbu-

• Azi la Londra proaspătul re
cordman al lumii pe 15S6 m ceho- 
alovacii Stanislas Jungwirth, va face 
o tentativă pentru doborirea recor
dului lumii pe o milă.
• La Honolulu, inotătoarea aus

traliană Dawn Fraser a stabilit un 
nou record mondial ta 294 m. liber: 
8:17,7 (V. r. Crapp 2:1(31.
• La Stuttgart, atletul polonei 

Lewandowski a alergat 1*M m. în 
Z:19,4. la (.4 sec. de recordul mon
dial.
• Azi si mîine se dispută la Reut- 

Mgen (R.F.G.) întilnirea de natație 
dintre reprezentativele Germaniei 
Occidentale $i Ungariei.
• La Oslo s-a desfășurat zilele

trecute an concurs international la 
care au participat și atleți americani. 
Iată citeva rezultate: soo m.: Court
ney (S.U.A.) 1:47,6; 5000 m.: Jurek
(Ceh) 14:00,4. Zatopek s-a clasat pe 
Incul 3 cu 14:06,4; disc: Babka 
(S.U.A.) 55,09 m.; 100 m.: King
(S.U.A.) 10,2; 110 m. g.: Stewens

Cunoscuții atleți 
Allan Lawrence 

și Norman Reed 
au sosit la Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres). —
Joi au sosit la Moscova venind 

de la Sydney atletul australian 
Allan Lawrence, unul dintre cei 
mai. buni fondiști din lume și 
campionul olimpic la 50 km marș. 
Norman Reed (Noua Zeelandă). 
Cei doi cunoscuți sportivi vor par
ticipa la concursurile atletice din 
cadrul Jocurilor sportive priete
nești.

Citiți in ziarul nostru
de luni 22 iulie:

— Reportajul finalelor 
marei competiții de masă 
„Spartachiada de vară a ti
neretului"

*=* Cronica întîlnirii in
ternaționale de handbal 
R. P. Romină—R. F. Ger
mană.

— Reportaje și știri în 
legătură cu cea de a treia 
ediție a Jocurilor Sportive j 
Prietenești de la Moscova. j

— Cronica transmisă de j 
trimisul nostru special la j 
meciul de fotbal R. P. Bul- j 
garia—U.R.S.S. de la Sofia j 
precum și alte rezultate in- j 
terne și de peste hotare. j

curătoarea îmbunătățire a plasa
mentului, față de meciurile ante
rioare. Prin aceasta, acțiunile la 
fileu au avut mai multă eficaci
tate. FORMAȚII: R P. ROMINA.

ANA SUSAN (R.P.R.)

Rodica Sădeanu, Tinela Pleșo- 
ianu. Doina Ivănescu, Natalia 

Cernut, Florina Teodorescu. Cor
nelia Muraru, Ana Susan și Elena 
Florea. R. P. UNGARA: Maria 
Coder, Vera Borbety, Gyulane Ha- 
vasy. Miklosne Boriszovietti, Ga- 
borne Kron și Paalne Rakacsi. 
S-au remarcat: Ana Susan, Ro
dica Sădeanu și Florina Teodo-

(S.U.A.) 13,7; 400 m.: Courtney 46,0; 
:oo» m. obstacole: Larsen (Norv.) 
(44,4; 1500 tn. Waern (Suedia) 3:433; 
suliță: Danielsen (NorV.) "536 m. La 
întreceri au participat și soții Co- 
nolly. Olga Fikotowa—Conoliy, care 
a reprezentat culorile Cehoslovaciei, 
s-a clasat pe primul loc. U arunca
rea discului, cu rezultatul de 48.44 
m„ iar Harold Conchy (S.U.A.) s-a 
clasat pe primul loc la ciocan, cu 
rezultatul de 6231 m.

• Ciclistul franeez Roger Riviere, 
elștlgătorul Turului Europei din 1956. 
a bătut la Zurich recordul mondial 
In proba de 5 km cu start de pe loc. 
realizind timpul de 6t3”. Vechiul 
record, deținut de elvețianul Strehler 
era de 6’99” 4/19.

• particlpind la nn concurs atle
tic pe stadionul Bislet din Oslo spor 
tivul cehoslovac Vesely a stabilit un 
nou record al țării sale in proba de 
3000 m obstacole cu timpul de S'45” 
0 10.

• Pe stadionul Vasil Levski din 
Sofia s-a desfășurat la ÎS iulie tn- 
titnirea internațională de fotbal din
tre echipele Spartak Sofia și Gwar- 
dia Varșovia. Meciul a luat stirșit cu 
scorul de 2—0 (1—0) In favoarea fot
baliștilor polonezi.
• Joi seara, tn cadrul turneului 

final al campionatului mondial femi
nin de handbal redus, care se desfă
șoară la Belgrad, echipa R. Ceho
slovace a învins Austria cu scorul 
de 12—3 (5—1), In timp ce selecționa
tele R. P. Ungare și Danemarcei au 
terminat Ia egalitate: 5—5 (4—2).

Mîine, pe stadionul Dinamo
Reprezentativa de handbal masculin a tării noastre 

intilnește echipa R. F. Germane, campioana mondală
Prezentarea meciului internațio

nal de handbal dintre echipele mas
culine ale R.P- Romîne ți R-F- 
Germane, pe care o vom face în 
rîndurile de fată, nu va urma obiș- 
nuitele tipare. Și asta nu din dorin
ța autorului de a căuta o neapăra
tă originalitate, ci pentru simplul 
motiv că unii dintre „eroii' a- 
cestei avancronici — handbaliștii 
vest-germani — nu au sosit încă 
în tară.

Abia la ora cînd ziarul nostru 
va fi în mîinile cititorilor, un avion 
special al societății SABENA va 
decola din Berlin avînd ca pasage
ri pe adversarii de mîine ai e'hipei 
noastre masculine de handbal- In 
aceste condiții nu ne rămîne decît 
să vă prezentăm acest important e- 
veniment prin prisma ecourilor ul
timelor înțilniri disputate de echipa 
reprezentativă a R-F. Germane și 
în lumina intenselor pregătiri fă
cute de handbaliștii noștri.

Despre echipa R F. Germane s-a 
scris destul pînă în prezent ca să 
aveți o imagine clară asupra va’o- 
rii ei. Ce s-ar mai putea spune in 
plus? Foarte puțin. In orice caz un 
lucru care nu trebuie omis; ulti
mul rezultat obținut de jucătorii a- 
cestei formații, acela de la Leipzig, 

rescu (R.P.R.), Maria Godor și 
Miklosne Boriszovietti. A arbi
trat bine J. Sverjanski (R. P. 
Polonă).

R. P. ROMINA—R. P. UNGARA 
(masculin) 3—1 (15—8, 12—15.

15—10, 15—6)

Și totuși, puteam obține o vic
torie mai categorică, în trei se
turi. Desigur că reprezentanții
noștri au dovedit în cursul par
adei că sînt mult mai buni ca
pregătire tehnică, tactică și fi
zică. Dar, din cauza unor neaștep
tate perioade de cădere datorită
lipsei permanente de suficientă 
concentrare în joc, ei nu au dat 
un randament maxim. Pe de altă 
parte, pasele n-au mers cum tre
buie. dar aceasta se datorește fap
tului că nu a fost întrebuințat 
decit un singur ridicător: Ponova. 
In atac, cînd s-a jucat cu atenție, 
au fost obținute cele mai bune 
rezultate. Oaspeții au dovedit 
multă putere de luptă, o apărare 
destul de fermă, dar acționînd 
indecis la fileu.

In meciul de vineri, deși învin
gători la un scor categoric, ro- 
minii au lost departe de valoarea 
lor reală. Sperăm că astăzi în 
ultima întilnire ei își vor pune 
la contribuție toate resursele pen
tru a face demonstrația pregătirii 
lor. FORMAȚII: R. P. ROMINA: 
Roman, Nicolau, Rusescu, Ponovn, 
Corbeanu. Miculescu; R. P. UN
GARA : Benke Mayer, Gaalos. 
Proteza, Tatar, Gulyas. Rover. 
S-au evidențiat: Roman, Nicolau, 
Rusescu și Ponova (R.P.R.), Ben
ke. Gaalos și Kover (R.P.U.). 
Jocul a fost condus bine de către 
Dragoslav Sirotar.ovici (R.P.F. 

Iugoslavia).
Simbătă după amiază, începînd 

de la ora 16,30 se vor deslășura 
revanșele acestor două întfilniri, 
pe terenul Tractorul.

D. STANCULESCU

Takashi Kondo, secretarul general 
al federației japoneze 

de gimnastică a sosit in Capitală
Vineri dimineața a sosit în Capi

tală dl Takashi Kondo, secretar ge
neral al lederației japoneze de gim
nastică. Oaspetele care întreprinde 
o călătorie de studiu în Europa va 
lua cunoștință de activitatea de cul
tură fizică și sport din R.P. Romî- 
nă și de organizarea gimnasticii 
feminine din țara noastră.

La sosire, dl. Takashi Kondo a 
fost salutat de reprezentanți ai fe
derației romîne de gimnastică și 
membri ai Comitetului Olimpic Ro
mîn.

probează evident că, în prezent,, 
echipa R-F. Germane este fără dis
cuție cea mai bună din lume.

Am avut prilejul să asistăm la 
una din ultimele ședințe teoretice 
ale echipei noastre, în care antre
norul Ion Kunst prezenta jucători
lor romîni echipa R-F. Germane 
așa cum o văzuse el evoluînd la 
Leipzig. Trebuie să vă mărturi
sim ' că am fost impresionați de 
realismul cu care era privită si
tuația. Nimic umflat, nimic ascuns 
sau denaturat. Adversarii noștri 
au fost prezentați la adevărata 
lor valoare, care este de un înalt 
nivel- După terminarea ședinței am 
putut schimba cîteva cuvinte cu u- 
nii jucători. Impresia generală era 
că. indiferent de valoarea echipei 
R.F. Germane, echipa noastră poa
te obține un rezultat bun. Hand- 
bali’știi care vor apăra mîine cu
lorile țării noastre sînt ferm ho- 
tărîți să nu precupețească nimic 
pentru a obține o performanță va
loroasă.

Deci o singură concluzie: ruti
nei handbaliștikor vest-germani. 
jucătorii noștri sînt deciși să le 
opună o dîrzenie în joc care să e- 
chilibreze aspectul partidei. Oca
zia care li se oferă mîine, cînd vor 
juca in compania echipei campi

— Un accident stupid 
tinerilor noțtri

De citeva zile reprezentanții ci
clismului din 9 țări își dispută în- 
tîietatea pe șoselele din jurul Bel
gradului în cadrul celei de a XlII-a 
ediții a „Turului ciclist al Iugosla
viei". Printre el se află și 4 ti
neri alergători din țara noastră: 
Ion Braharu, Constantin Moicea4tu, 
Petre Gane și Nicolae Pelcaru (an
trenor: Marin Niculescu). Concu- 
rind în compania unor rutieri cu 
renume, tinerii noștri reprezentanți 
au reușit comportări excelente. In 
clasamentul general pe echipe, 
după două etape formația noastră 
conducea cu autoritate înaintea e_ 
chipelor R.P. Polone, R.D. Germa
ne, Belgiei, Franței, R.P.F. Iugo
slavia, Austriei, Olandei, R.P. Un
gare, Sloveniei și Serbiei. In cla
samentul general individual, pe 
primele 10 locuri se aflau tot după 
două etape trei dintre cicliștii ro
mini: I. Braharu, C. Moiceanu și P- 
Gane. Dacă nu s-ar fi produs ieri 
accidentele cauzate de intervenția 
inoportună a unor spectatori, tinerii 
noștri cicliști ar fi realizat fără 
îndoială una dintre cele mai mari 
surprize ale actualului sezon ci
clist. Dar și așa comportarea cicliș
tilor noștri este foarte bună mai a- 
les că in această competiție ei în
fruntă sportivi cu bogată experien
ță internațională. Polonezul Pruski, 
germanul Trefflich. austriacul Mas 
ha, olandezul Derooy. iugoslavul 
Vuksan și alții sînt nume binecu
noscute in arena internațională. 
Cicliștii noștri au suplinit lipsa 
de experiență prin dîrzenie, com
bativitate și dragoste pentru apă
rarea culorilor țării.

BELGRAD 19 (prin telefon). E- 
tapa a Il-a s-a desfășurat pe ruta 
Belgrad-Kragujevac-Belgrad (260 
km.). Chiar de la plecare, acțiuni 
îndrăznețe animă plutonul. Citeva 
sprinturi prelungite și din grupul 
masiv care numără 59 de cicliști 
(în etapa I-a au abandonat 3) se 
detașează doi alergători: romînul 
Nicolae Pelcaru și iugoslavul 
Cvejîn. Ei reușesc în scurt timp 
să ia un avans de 30 secunde. Iu 
plutonul urmăritor neliniștea con
tinuă să-i stăpînească pe cicliști. 
Rezultatul? Alți 5 rutieri se des
prind și pornesc în urmărirea fuga
rilor. După 20 km. de goană Glo- 
wacki, Levacic, Masha, Kaminsky 
și Trefflich îi ajung pe Pelcaru și 
Cvejin La Kragujevac (km. 130) 
sprintul din centrul orașului revine 
la mare luptă reprezentantului nos
tru Nicolae Pelcaru. La întoarcerea 
spre Belgrad grosul plutonului își 
atinge ținta: reușește să facă jonc
țiunea cu grupul avansat. Deși 
pînă la sosire sînt înregistrate nu
meroase alte acțiuni (multe dintre 
ele fiind întreprinse de cicliștii

oane mondiale, este prea mare pen
tru ca handbaliștii noțtri să nu în
cerce obținerea unui rezultat de 
mare preț pentru cartea lor de vi
zită-

De fapt, meciul de mîine ar mai 
putea fi rezumat și altfel; rezulta
tul va fi în funcție de felul în care 
apărarea noastră va reuși să stă
vilească acțfîunl’e ofensive ale a- 
tacanților adverși- Linia de înain
tare a echipei noastre nu consti
tuie o problemă. Ultimele jocuri 
de verificare au probat că atacul 
știe să se descurce și chiar dacă 
finalitatea acțiunilor nu este încă 
un lucru pe deplin rezolvat, totuși 
forța și precizia în loviturile la 
poartă ale înaintașilor ne dau spe
ranța că atacul nostru nu va ră
mîne mai prejos față de atacul 
echirvi R.F. Germane. Și atunci 

nu rănvne decît ca apărarea...
Jocul va începe la ora 18 30, fiind 

precedat de festivitatea de închi
dere a finalelor Spartachiadei de 
vară a Tineretului. După cum am 
mai anuntat arbitru de centru va 
fi Bertil Westblad (Suedia), aju
tat la cele două porți de Gh. Po
pescu și P. Cîrligeanu Echipa 
oaspe va juca în echipament com
plet alb, iar echipa noastră în echi
pament complet albastru- 1

a întrerupt succestri 
alergători —-

noștri) la Belgrad piutonut sosește 
compact și ordinea Ia sprint este 
următoarea: 1. Pruski (R. P. 
Polonă) a parcurs 260 km. în 7 
h 06:55; 2. Derooy (Olanda); 3. 
Glowacki (R. P. Polonă); 4. Tref
flich (R. D. Germană); 5. Masha 
(Austria); 6. I. BRAHARU; 7. Le
vacic (fug.); 8. MOICEANU; 9. 
Vuksan (lug.); 10. P. GANE toți 
în același timp. Celălalt reprezen
tant al nostru. N. Pelcaru, a sufe
rit o defecțiune mecanică, pe a 
doua parte a cursei, și a sosit cu 
citeva minute mai tîrziu

★

Belgrad 19 (prin telefon). Eta
pa a II l-a a „Turului ciclist al 
Iugoslaviei" a fost nna dintre cele 
mai dramatice din istoria ciclismu
lui. 22 de alergători (printre care 
și rwn’nul Constantin Moiceanu) 
au lost obligați să părăsească în
trecerea. fie din cauza traseului 
dur. fie a accidentelor produse de 
indisciplina unor spectatori. Dar 
iată cum s-au petrecut lucrurile. 
După cîțiva kilometri de la pleca
re (traseul etapei a fost Belgrad- 
Valjevo-Belgrad, 200 km.) eva
dează 6 cicliști (Trefflich. Stol- 
per. Osiak, Levacic, De Winter, 
Peters) din care doi vor rămîne 
(Osiak și Peters). In plutonul ca- 
re-i urmărește pe fugari se mai 
află acum doar 12 cicliști, dar 
printre ei sînt și cei patru rutieri 
romtni. La km. 53 rămîne Pelcaru. 
70 km. mai tîrziu Moiceanu spar
ge dar cu un efort extraordinar 
reușește după 10 km- să reintre. 
La trecerea printr-un sat, în timp 
ce spectatorii se îngrămădeau să-i 
stropească pe cicliști cu apă, C- 
Moiceanu este lovit din greșeală 
și cade. Leziunile produse de 
lovitură și de cădere nu-i mai per
mit ciclistului nostru să reia cursa. 
După încă 20 km. de rulaj. în timp 
ce plutonul urmăritorilor In care 
se aflau Braharu și Gane ajunse
se la 150 m- de fugari se produce, 
în aceleași condițiuni, o nouă bus
culadă. Braharu, Gane și Derooy 
iți defectează în cădere biciclete
le. Minutele pierdute cu repararea 
bicicletelor și intervențiile medicu
lui nu au mai putut fi recuperate 
pină la capătul etapei ți astfel fă
ră voia lor tinerii noțtri cicliști 
au iețit din lupta pentru primul 
loc pe echipe. Etapa a fost cîști- 
gată de belgianul De Winter cu 
timpul de 5h- 07:59. P. Gane a so
sit pe locul 26 cu timpul de 
5h. 18:39, I. Braharu pe locul 27 
cu acelați timp, iar N- Pelcaru pe 
locul 31 cu 5h. 35:05.

In clasamentul general conduce 
germanul Trefflich, iar alergătorii 
noțtrî ocupă locurile; 8. I. Braharu
ia II min. 35 sec. de lider, 9- P. 
Gane la 12 min. 02 și 33- N. Pel
caru la lh. 07:16.

Pe echipe primul loc a fost pre
luat de formația R.P.F. Iugosla
via, iar reprezentativa noastră se 
află pe locul 6.

J. Anquetil și-a consolidat 
poziția de lider 

in Turul Franței
PARIS 18 (Agerpres).—
Ciștigind detașat etapa contra 

cronometrului Bordeaux—Libourne 
ciclistul francez Jacques Ar.quetil 
și-a asigurat mari șanse de a re
purta victoria finală în cel de-al 
44-lea Tur al Franței, care se în
cheie sîmbătă la Paris Anquetil a 
parcurs cei 66.200 km ai etapei în 
lh32T7”. Pe locul doi s-a clasat 
Def.ilippis (Italia) — lh 34’28”, iar 
pe locul trei Van Est (Olanda) — 
lh 35’13”.

PARIS 19 (Agerpres).—
Etapa a 21-a a Turului ciclist al 

Franței s-a desfășurat vineri între 
orașele Libourne și Tours pe o dis
tanță de 317 km. A foșt cea mal 
lungă etapă a competiției. Victoria 
a. revenit ciclistului francez Andre 
Darrigade în 9h.56'53”.

In clasamentul general conduce 
Anquetil, urmat de Janssens (Bel
gia) la 14’56”, Cristian (Austria’) 
la 17’20”. Forestier (Franța) la 
18’02”, Lorono (Spania) la 20’17", 
Nencini (Italia) la 26’03”, Defilip- 
pis (Italia) la 27’57”.


