
Jocurile sportive 
de la MOSCOVA 
iau sfirșit astăzi

Ultima zi a întrecerilor nautice 
de pe lacul Himki ne-a adus mai 
puține satisfacții decît ne aștep
tam. Medalia de argint cucerită 
de Aurel Vernescu în proba de 
caiac simplu 500 m. și un ono
rabil loc IV ocupat de Maria Na- 
vasart și Cornelia Prisăcaru la 
caiac dublu fete 500 m. constituie 
afirmări încununate de succes ale 
acestor sportivi romîni. în arena 
internațională. In schimb Leon 
Rotman n-a reușit decît un loc 
III la canoe simplu 1000 m. iar 
cuolul Anastasescu-Todorov, nn 
deziluzionant loc VIII la caiac 
dublu 1000 m.

Iată acum „filmul" și rezultatele 
tehnice în cele patru probe din 
ultima zi 
canoe.

CAIAC 
început.

a concursurilor de caiac-

SIMPLU 500 m De la
Aurel Vernescu se si

tuează în fruntea celor 9 concu- 
renți și pînă la 4-5 metri înain
tea sosirii conduce cu autoritate 
Tocmai cînd victoria părea si
gură, Vernescu intră pe porțiunea 
agitată a lacului, pătrunde cu 
prova într-un val mai mare și se 
dezechilibrează, oprind pentru 
cîteva clipe. Acest răstimn este 
însă suficient pentru ca Valentin 
iNaumov (U.R.S.S.), care reușise 
să lunece peste valul mult mai 
slab pe culoarul său, să ia avan
sul de 2H0 sec. necesar victoriei. 
Clasament • 1. V. NAUMOV
(U.R.S.S.) 2:03.2; 2 A Vernescu
(R.P.R.) 2:03.4; 3. Duter Krause 
(R.D.G.) 2:05.0; 4. lanos Petroczi 
(R.P. Ungară) 2:05.2; 5. ‘ "
kovțev (U.R.S.S.) 2:05.4; 
din (Suedia) 2:06.4.

CAIAC DUBLU FETE 
Reprezentantele noastre, 
Navasart și Cornelia Prisăcaru 
s-au comportat onorabil, reușind 
un rezultat care pentru ele repre
zintă un succes. Pînă cu 100 m. 
înaintea sosirii eie erau pe locul 
III. însă au fost 
tima porțiune de 
Tolnav-Keskecs.
mondial. Cursa a

A. Mar-
6. Siun-

500 m.
Maria

întrecute pe ul- 
cuplul maghiar 
fost campion 

fost cîștigată de

^Vineri, pe tabloul
I

Aurel Vernescu, la caiac 
^/simplu 500 rn.

_<> MEDALII DE BRONZ
)>
<> ECHIPA REPREZENTATI
VA MASCULINA DE VOLEI: 
wRoman, Ponova, Rusescu,

de onoare
MEDALII DE ARGINT

Cor- ?o 
^beanu, Miculescu, Nicolau, Mu- << 
,șat, Cherebețiu, Fieraru, Pău-V
noiu.

Leon Rotman, la canoe 
piu 1.000 m.

Sim
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Echipa Uniunii Sovietice a cîștigat 
competiția de volei

— Voleibaliștii noștri pe locul III —
In ultima zi a turneului mascu

lin de volei au fost decise ocupan
tele primelor patru locuri. Ele au 
fost furnizate de partidele U.R.S.S. 
—Cehoslovacia (locul 1-2) și Ro- 
mînia — Polonia (locurile 3-4). 
Voleibaliștii sovietici au obținut o 
victorie prețioasă, la capătul unui 
meci disputat: 3—2 (9—15; 4—15; 
15—10; 15—10; 15—10). Observați 
că voleibaliștii cehoslovaci au con
dus cu 2-0 la seturi după care repre
zentativa Uniunii Sovietice a cîști. 
gat trei seturi, la im scor sime
tric: 15—10. In general voleibaliștii 
sovietici s-au dovedit superiori sub 
raport fizic; ei au menținut ace
lași ritm de-a lungul întregii par
tide, ceea ce n-au putut face juca, 
torii cehoslovaci

O victorie importantă și clară 
au obținut reprezentanții noștri care 
au trecut de reprezenta'iva Poloniei 
cu 3—1 (15—7; 3—15; 15—8;
15—9). Cu excepția setului doi în 
care nu au insistat cînd au văzut 
că sînt conduși la diferență mare, 
voleibaliștii romîni au avut perma
nent inițiativa Cei mai buni jucă
tori din echipa noastră : Roman, 
Ponova, Rusescu. Cu acest rezultat 
echipa noastră a obținut locul trei 
și medaliile de bronz

Echipa Uniunii Sovietice a dis
pus de reprezentativa noastră cu 
3—1 (14—16; 15—6; 15—9; 15—9). 
Voleibalistele noastre au început 
bine și se părea că vor opune o 
dîrză rezistență echipei sovietice. 
Dar după aceasta ele au căzut 
complet, au jucat foarte slab și 
au fost învinse clar.

Iată clasamentele finale :
Feminin: 1. U.R.S.S. 2. Polonia

„Repetiții generale“ 
în vederea campionatului de fotbal

— Astăzi și miine jocuri internaționale 
la București, Constanța, Petroșani și Baia Mare

Pînă la începerea campionatului 
categoriei A n-au mai rămas decît 
9 zile, iar pînă la cel al categoriei 
B 15 zile. Echipele se află în toiul 
pregătirilor. Fiecare are de rezol
vat problemele ei și în primul rînd 
pe aceea de a se prezenta cît mai 
bine în noul sezon oficial. Ele se 
află în prezent în stadiul verifi
cării formațtilor și acest lucru îl 
fac, firește, prin meciuri amicale cu 
adversari din țară sau de peste 
hoitare. Această verificare este 
deosebit de utilă acum, în preaj
ma începerii campionatului. De a- 
ceea astăzi și mîine au loc o serie 
de întîlniri, interesante desigur, 
dintre care șase cu caracter inter
național.

PRIMA: LOKOMOTIVE LEIPZIG
Pe fotbaliștii din Leipzig îi pre-

Capitală

Ciulești, ora 17.15:
Gara de Nord-Lo-

In
ASTAZI:
Stadionul

Locomotiva
komotive Leipzig (R.D.G.), arb. 
Fr. Mateescu.

MIINE:
Stadionul „23 August", ora 

15.45: Dinamo București-Spar- 
tak Sofia (R. P. Bulgaria), 
arb. St. Geac; C.C.A. — Vor- 
waerts Berlin (R.D.G.J, arb. C. 
Mitran.

zintă cep mai bine victoria reușită 
(Continuare în pag. a 6-a)

3. Cehoslovacia 4 Romînia 5. R.P. 
D. Coreeană 6. R.D. Germană 7. 
R.P. Chineză 8. Austria.

Masculin: 1. U.R.S.S. 2. Ceho
slovacia 3. Romînia 4. Polonia 5. 
Bulgaria 6. Franța 7, R.P. Chineză 
8. Japonia 9. R.P.D. Coreeană 10. 
Albania II. Finlanda 12. Egipt 
13. R. P. Mongolă 14. Belgia 15. 
Austria-

Cinstind apropiata zi s celei de 
I3-a aniversări a eliberării țării 

noastre, Comitetul raional C.F.S. 
Codlea a organizat tin concurs de 
tir rezervat sportivilor din mediul 
rural. Concursul, care s-a bucurat 
d- ur deosebit suc’es a constat 
d intr-o probă de armă sport 3x10 
focuri, pe echioe si individual. Cel 
mai bun punctaj l-a realizat 
echina Flamurii roșii Ghimbav ur
mată în ordine de Energia Săcele 
șl Energia Codlea.

La individual—băieți, o*  primele 
locuri s-au clasat sportivii Du

mitru Furnică (224 p.). Petre Birt 
(193 p.) și lean Bucă (180 o.) toți 
de la Recolta Hălchiu iar la fete. 
Aurelia Poenaru (Energia Codlea) 
cu 164 p. urmată de Elena Nedelcu 
(FI. roșie Ghimbav) și Mar*a  To- 
citu (Energia Săcele).

Câștigătorii pe echipe și indivi
dual au fost răsplătiți cu frumoase 
uremii consțînd din cupe, Machete, 
diplome și material sportiv

Carol Gruia — corespondent
*

Intîmpinînd ziua de 23 August, 
tinerii de la uzinele Republica din 
Capitală realizează remarcabile 
succese în muncă. In fruntea a- 
cestora se află brigada de produc
ție „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
formată din tineri care practică 
rugbiul. Sub conducerea maistrului 
Teodor MOrărescu — el însuși un

mare animator al sportului cu ba-<- 
lonul oval — brigada, din rînduL 
căreia se disting laminatorii Luță. 
Boașcă șr Nicolae Chirnoagă, a 
depășit planul pe luna iulie cu 
8,9 la sută. Nu mai puțin demne 
de amintit sînt și succesele altor 
sportivi: lăcătușul Dumitru Geor
gescu, voleibalist, care depășește 
norma In medie cu 10 la sută, 
desenatoarea Magdalena Trandafir, 
de asemenea volebalistă, care a rea
lizat 15 procente peste olanul de 
lucrări și bobinatoarea Maria Lu
pan, atletă, care a obținut o depă
șire de normă de 50 la sută.

Cu astfej de tineri, vrednici în 
muncă, membrii colectivului sportiv 
Energia Republica se pot mîndri,

N. Tocacek — corespondent
★

In raionul Tîrnăveni au loc în a- 
ceste zile numeroase întreceri spor
tive în cinstea zilei de 23 Au-> 
gust. In centrul a tent iei ®e si
tuează comoetitia de triatlon (te
nis de masă, tir si popicei la care' 
participă peste 100 de tineri din 
6 colective sportive. După prima1 
probă din cadrul competiției, cea 
de tenis de masă, Tn fruntea cla
samentului se găsesc sportivii La— 
dislau Nagy (Energia Sticla)) ?!.’ 
Ioan Vigh (Voința) cu 70 puncte, 
urmați de Ladislau Molnar (Voin
ța) cu 65 de puncte.
Ladislau Fenikel — corespondent

Creșterea numărului de membri
IN MIȘCAREA DE CULTURĂ FIZICĂ SI SPORT

Sintem convinși că in agenda 
personculă niulfi dintre dumnea
voastră și-au notat cu majuscule 
la datele de 14,15 și 16 septem
brie: EDIȚIA A X-A — JUBI
LIARA — A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE ATLE
TISM ALE R. P. ROMINE. De- 
asemenea, sintem convinși că foar
te mulji și-au mai făcut o însem
nare, subliniată cu multe linii: 
Să nu uit I Bilete de intrare I

Intr-adevăr, n-au mai rămas prea 
multe săptămîni pină in ziua in 
care avioanele și trenurile îi vor 
aduce in Capitală pe participanta 
la aceste tradiționale întreceri. Ă- 
tunci, noi gazetarii nu vom mal 
avea o clipă de răgaz, vom goni 
să nu pierdem sosirea trenului de 
Sofia, sau a celui de la Budapes
ta, vom face de mai multe ori pe 
zi naveta redacție-aeroportul Bă- 
neasa, pentru a fi prezenți la 
sosirea fiecăruia dintre loturile 
participante, pentru a culege cele 
mai interesante amănunte despre 
cutare sau cutare atlet, pentru 

a vă informa și pe dumneavoastră 
cine a venit, la ce probă va lua 
parte, despre valoarea rezultate.

lui din acest an și ce

DINTRE 
CARE

19 50
| FEMEI 

toowo l

lor 
să obțină la a zecea edifie 
temoționalelor noastre...

Dar să nu credeți cumva 
ceste campionate, intrate 
nic în tradiția mișcării sportive a 
țării noastre, se organizează, de 
aceea, simplu... Nu. Nu e de loc 
așa! De mai multe săptămîni, a 
luai ființă o comisie de organizare, 
cu tot felul de resoarte, cu pla
nuri de muncă defalcate pină in 
cele mai mici amănunte, in așa 
fel incit nici cel mai neînsemnat 
amănunt să nu fie scăpat și totul 
să meargă ca pe roate în zilele 
întrecerilor. Nu știm dacă v-a(i 
gindit vreodată de cite probleme 
trebuie să se ocupe această co
misie. Vă rugăm să încercați mă
car acum, și veți fi de acord cu 
noi că e vorba de o activitate u- 
rtașă. Da, nu am exagerat cîtuși 
de puțin! Este vorba să se rezol
ve, printre altele: invitarea oaspe
ților, primirea lor, cazarea, tran. 
sportul, punerea la punct a stadio
nului de antrenament, ultima toa
letă stadionului Republicii cu toa
te instalațiile și materialele pen
tru concurs, afișe, insigne, plcurte- 
te, programe, etc,_ etc. v

speri 
a in-

că a- 
puier-

la

Multe din acestea au și fost de- 
acum rezolvate, altele își așteap
tă rezolvarea tn zilele care urmea
ză, dar este sigur că în scurt timp’ 
totul va fi gata, așa cam trebuie.

...Și iată ci primele răspunsuri'- 
la invitafiile de participare au și. 
sosit. Federația de atletism a Ja
poniei anunfS participarea a 11' 
dintre atleții săi. Cei mai valoroși’- 
sini săritorii de triplu Hiroshi Shi— 
bata (15,88 m.) și Koji Sakuraii 
(15,73 m.). Olandezii au anunțați 
participarea unui lot de 6 atlețif. 
in frunte cu recordmanul european 
Henk Visser (vă amintiți desigur- 
că recordul său 7,98 m. a fost ob- 
(inut la ediția de anul trecut a In
ternaționalelor) și tînăra sprinte
ră Hanie Bloemhof (11,7 sec. pe 
100 m. și 24.1 pe 200 m.)_ Pentru- 
Prima oară vor participa la între-, 
ceri atleți greci, printre care re
cordmanul european Giorgios Rou
hanis (4,55 m. la prăjină) și Gior
gios Papavasiliu, campionul bal-r 
conic al probei de 3.000 m. obs
tacole. Sînt primele confirmări so
site. Le vor urma în scurt timpi 
altele. j

ROMEO VILARA^j,



ZIUA MINERULUI, 
SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI POPOR

FESTIVALUL ORAȘULUI ȘI REGIUNII BUCUREȘTI

in fiecare an, Ia sfîrșitul celei 
de-a doua săptămîni a lunii 
august, poporul nostru sărbătoreș
te Ziua celor care, prin munca 
lor, smulg bogățiile ascunse in a- 
uîncurile pămîntului, Ziua vredni
cilor mineri. Este încă o dovadă a 
drago-siei și înaltei prețuiri de care 
se bucură azi cei ce altă dată 
trăiau asemenea cîrtițelor, robind o 
viață întreagă în hrubele subpă- 
mîntene pentru a îmbogăți o mină 
de îmbuibați. Azi însă, cînd pu
terea aparține poporului muncitor, 
cînd clasa muncitoare în strînsă 
alianță cu țărănimea muncitoare 
luptă sub înțeleaptă conducere a

1M miiliă aieniis 
camRiofliMetar m casă

Organ zale cu scopul de a face 
trecerea între cele două mari com
petiții de masă ale anului — 
Spartachiadele — campionatele de 
casă ale colectivelor sportive cu
nosc, în multe regiuni ale țării, 
im remarcabil succes mobilizato- 
ric. După veștile primite pînă 
acum, rezultă că regiunile frun
tașe în ceea ce privește mobili
zarea și buna organizare a aces
tor campionate sînt Timișoara, 
Cluj și Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Un frumos succes cunoaște 
competiția și în unele colective 
sportive din Capitală. Astfel, 840 
de tineri și tinere aparținînd co
lectivului sportiv Progresul Poli
grafie se întrec în prezent la vo
lei. șah, tir, tenis de masă și 
fotbal

Dacă socotim însă că a trecut 
mai bine de o lună de zile de ta 
începerea campionatelor, rezulta
tele înregistrate pînă acum nu 
pot fi apreciate deloc oa satisfăcă
toare. In multe regiuni ale țării 
(iași, Constanța, Craiova, Oradea, 
■etc.) pregătirile pentru primele 
întreceri se află încă într-un sta
diu de început.

Organizarea și buna desfășurare 
■ a acestor campionate — care în 
anii trecuți s-au bucurat de un 

• deosebit succes—constituie prin
cipala sarcină ce revine colecti- 
veior sportive în această perioa
dă. Iată de ce se cuvine ca ea 
să fie privită cu toată seriozita
tea contribuind astfel la angre
narea maselor largi de sportivi de 
Ia sate și orașe într-o activitate 

•continuă și tot mai rodnicăl

.Un reușit concurs ciclist
Ia Tg. Mureș

Comisia regională de ciclism a 
-organizat pe străzile orașului 
'Tg- Mureș, un reușit concurs ci- 
•clist, care a constituit o bună 
;propagandă pentru sportul cu 
tpedale. Probele desfășurate în 
'centrul orașului au fost urmărite 
fde un public deosebit de numeros. 
'.Victoria a revenit alergătorului 
Joșii Luțian, urmat de Csaba 
Naghy și Ladislau Porkolab, toți 

•-*ie  la colectivul sportiv Progre- 
,-sul.

V. Radar, corespondent 

Partidului nostru iubit pentru 
construirea socialismului, s-a 
schimbat din rădăcini și viața mi
nerilor. In fiecare localitate din 
toate bazinele miniere ale țării 
simți suflul acestei vieți noi. El 
este concretizat de oamenii bine 
dispuși, al căror cîștig întrece cu 
mult venitul realizat în anul 1938, 
în utilajul nou, modem, mecanizat, 
care înlocuiește omul în cele mai 
grele munci, în aspectul pe care-1 
au azi orașele minere, in toate a- 
ceste localități se ridică necontenit 
noi blocuri muncitorești care asi
gură minerilor condiții conforta
bile de locuit, clubul, cinematogra
ful, stadionul sînt nelipsite din 
viața de azi a minerilor.

Prețuirea și dragostea de care 
se bucura minerii se oglindesc și 
în numărul mare de mineri distinși 
cu ordine și medalii aie Republi
cii Populare Romine, unii dintre 
ei puriînd cu cinste înaltul titlu 
de Erou ai Muncii Socialiste. Iar 
toate acest semne ale vieții noi 
pe care ei o trăiesc se resfring în 
contribuția lor ce primă importanță 
la viața economică a țării: tot mai 
mult cărbune, tot mai multe mi
nereuri se îndreaptă zi de zi spre 
fabrici și uzine, ca un simbol al 
socialismului în plină ascensiune...

...Gamen’i care azi au îndrăgit 
arta și cultura nu puteau rămîne 
departe de sport. In bazinele minie
re din Valea Jiului sau de Ia Baia 
Mare, din Valea Trotușului sau din 
Apuseni, sportul a devenit un bun 
tovarăș al omului care muncește 
în adîncuri; minerii știu să fie 
Ia fel de pasionați sprrtivi ca și 
suporteri ai echipelor lor. De a- 
ceea nu e de mirare că din pro
gramul sărbătoririi „Zilei Mineru
lui**  nu lipsesc nici competițiile, 
nici spectacolele sportive: campio
nate interne de volei, handbal, 
baschet, ciclism și popice în Pe
troșani, Lupeni, Baia Mare, Anina, 
etc., meciuri internaționale de fot
bal la Petroșani, Baia Mare și 
Lupeni, numeroase alte manifestații 
cu caracter cultural sportiv care 
vor angrena sute și sute de parti- 
cipanți.

Sportivii patriei care seîntilnesc 
pe stadioane cu sportivii reprezen
tanți ai minerilor, cunosc și apre
ciază munca și realizările aces
tora. De aceea, ei, ca și întregul 
tineret al patriei, participă din 
toată inima ia sărbătorirea „Zilei 
Minerului**  și, laolaltă cu toți oa
menii muncii, transmit cele mai 
călduroase felicitări și urări mine
rilor, cu ocazia sărbătorii lor.

Activitatea motociclistâ
la Alba Iulia

Numeroși sînt adepții sportului 
cu motor din Alba Iulia. Recent, 
ei au avut prilejul să-și dispute 
întîietatea în cadrul concursurilor 
organizate în bune condițiuni de 
către comisia regională de atito- 
mo-to. Peste 30 de alergători din 
diferite centre au concurat pe cir
cuitul din centrul orașului, ofe
rind dispute foarte dinamice. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
125cmc. 1. Șt. Lazăr (Energia Ora
dea); 2. I. fanoș (Voința Sibiu); 3. 
C. Dovitz (Voința Sibiu); 250 cmc.:
1. L. Gerson (Progresul Oradea);
2. B. Gaspar (Progr. Oradea);
3. St. Lazăr (Energa Oradea);

Tinerii din orașul și regiunea 
București își continuă sărbătoarea, 
închinată Festivalului de la Mos
cova. După feerica seară de 8 au
gust, cînd întregul oraș, luminai 
de focurile multicolore ale artifi
ciilor, a răsunai de cintec și voie 
bună, ziua de 9 august a fost în
chinată acțiunilor de folos obștesc 
pentru înfrumusețarea orașului, 
precum și vizitelor delegațiilor din 
regiune la cele mai interesante a- 
șezăminte de artă și cultură ale 
Capitalei. Festivalul continuă azi 
prin nenumărate manifestaiiuni 
culturale, susținute de formațiile 
de amatori ale întreprinderilor și 
'instituțiilor din Capitală. Intrea- 
ga zi de duminică este dedicată 
serbărilor cimpenești. Pădurile 
Băneasa, Mogoșoaia, Andronacha, 
Pustnicul și Argeș vor răsuna de 
freamăt tineresc, iar seara, in pia
ța Republicii, va fi dans, muzică, 
program artistic. Tot duminică are 
loc închiderea Festivalului tine
retului din orașul și regiunea Bucu
rești, în cadrul unui splendid car
naval. în Parcul de cultură și o- 
dihnă.

Perspective dintre cele mai frumoase se deschid iwățămîiMi 
de educație fizică dn școlile profesonale

Deși ne aflăm abia la jumătatea 
perioadei de vacanță, totuși cei 
care răspund de buna organizare 
a activității școlare sînt preocupați 
încă de pe acum, de problemele 
ce le ridică noul an școlar. Ne-am 
convins de acest lucru, deunăzi, cu 
prilejul unei vizite făcute la sediu! 
asociației Energia, profesorului C. 
Idoraș, șeful serviciului școli pro
fesionale in cadrul acestei asocia
ții. Răspunsurile Ia cede citeva în
trebări pe care i le-am pus le-am 
socotit deosebit de interesante pen
tru a fi cunoscute și de cititorii 
noștri.

L-am rugat în primul rînd, pe 
interlocutorul nostru să ne facă o 
scurtă caracterizare a activității 
asociației pe linie de educație fi
zică în cadrul școlilor profesio
nale, în anul școlar 1956-—57.

— In anul de învățăminl care 
a trecut, asociația Energia s-a 
preocupai in mod deosebit de ac
tivitatea de educație fizică din șco
lile profesionale. Obiectivele noas
tre, printre care introducerea unui 
sistem unic de acțiune privind ac
tivitatea de educație fizică, intere- 
screa conducerii școlilor în acti

350 cmc; 1. N. Matefi (A.V.S.A-P. 
Cluj); 2- P. Gavrilă (Progr. Alba 
Iulia); 3. E. Budosi (Prog. Cluj); 
500 cmc.; I. T. Săbăduș (Progr. 
Alba Iulia); 2. N. Matefi (Progr- 
Cluj); 3. E. Budosi (Progr- Cluj). 
La 750 cmc., victoria a revenit 
cuplului L. Gerson+B. Gaspar.

Interesante dispute de popice
La l ugoj s-a desfășurat recent 

faza regională a campionatului de 
popice al asociației Voința, la care 
au participat sportivi și sportive 
din Arad, Timișoara și din locali
tate. Pe echipe, la bărbați, victoria 
a revenit localnicilor cu 4.859 p.d. 
urmați de cei din Arad cu 4.665 p. 
d- și timișoreni cu 4.370 pd. In
dividual, cel mai bun rezultat a 
fost obținut de IOSIF RABAT1N 
(Lugoj) cu 855 p.d.

Proba feminină s-a disputat in
dividual (100 lovituri) și a fost 
cîștigată de către Maria Kalch (Ti
mișoara) cu 399 p.d.

Gavril Ignea corespondent

Un teren de tenis lăsat in părăsire
La Șina a, in apropierea caste

lului Peleș, există un teren de te
nis Din păcate, acest teren este 
lăsat cu totul în părăsire.

Oare comitetul C.F.S- raional 
Sinaia nu crede că ar fi foarte 
util ca acest teren să fie reamena- 
jat( mai ales că lucrarea nu ar 
necesita prea mari cheltuieli) și 
dat în folosința, atît a localnicilor 
cît și a oamenilor muncii veniți 
aci în concediu de odihnă?

Ar fi indicat ca răspunsul să ne 
fie dat, nu în scris, ci practic, 
pr intr-o realizare concretă.

N. S-buchea, 
corespondent

vitatea de educație fizică pe baza 
ordinului Nr. 49 și buna aplicare 
a instrucțiunilor comune elaborate 
de către asoc'ație și de departa
mentele din sfera noastră de ac
tivitate, ca și cointeresarea ele
vilor in practicarea educației fizice 
prin angrenarea lor in competiții 
și campionate, au fost îndeplinite 
în cea mai mare măsură, în ciuda 
unor greutăți obiective legate de 
lipsa parțială de echipament spor
tiv, de numărul insuficient al ba
zelor sportive, de lipsa de fonduri 
pentru transportul participant ilor 
la diferite faze ale campionatelor, 
etc.

— Cum apreciați bilanțul acti
vității de educație fizică din șco
lile profesionale în anul care a 
trecut ?

— Fără îndoială că acest bilanț 
poate fi socotii promițător. Cînd 
spun acest lucru am în vedere, în 
special, campionatele din acest 
an, la care a participat un număr 
de 817 elevi cu o pregătire des
tul de bună, dacă ținem seama de 
numărul redus de ore afectat în
vățământului de educație fizică în 
școlile profesionale.

— Ce măsuri ați preconiza pen
tru ca activitatea de educație fi. 
zică în școlile profesionale să poa
tă fi la înălțimea cerințelor ?

—- Mai î.ntii, ar fi necesar să se 
mărească numărul orelor de curs 
la 2 ore pe săptămână, și paralel 
cu aceasta să se introducă, săp
tămânal, ore de colectiv sportiv. 
De asemenea, să se efectueze, în 
mod real, o lărgire substanțială a 
bazei materiale a școlilor, prin do
tarea lor cu material și echipament

Aneli zei
consecvență vreme de 
trei luni, n-aveau să 
intîrzie. Astfel, în fe
bruarie anul acesta, 
la concursul republi. 
con de sală pentru 
juniori, ea obține un 
nou record al țării, 
in proba de 50 m. 
plat: 7 sec.

Pe alte tinere ae 
vîrsta ei (notați fap
tul că Anelize abia a 
împlinii 15 ani, acest 
succes poate că le-ar 
fi înfumurat. Tînăra 
Drotleff însă continuă 
să muncească cu oer- 
severență și modes
tie, zi de zi, pregă
tind u-se pentru cam
pionatul republican 
pe echipe. Cu timoul 
realizat la aceste 
campionate, ea își e- 
galează recordul per
sonal (13,2) dar im
presia generală este 
că ea poate da mai 
mult, lntt-adevăr, la 
puțin timp după a- 
ceea, Drotleff parti
cipă la întrecerile din 
cadrul campionatului 
tepublican de juniori 
și reușește să-și co
recteze simțitor re-

Exemplul
Printre tinerele ta

lente care se afirmă 
tot mai mult in atle
tismul nostru este și 
o elevă din Mediaș, 
Anelize Drotleff...

Remarcată anul tre
cut, cu prilejul pri
mei ediții a Sparta- 
chiadei de vară, — 
cînd a ocupat primul 
loc în proba de 80 
m. plat cu excelentul 
timp de 10,8 — Ane
lize, care îmbrățișase 
în mod întîmplător 
atletismul, se arată 
și după aceea o re
marcabilă sprinteră.

Chiar în toamna a- 
celuiași an, Anelize 
Drotleff participă la 
întîlnirea atletică din
tre orașele Sighișoa
ra și Mediaș și în ca
drul probei de 100 m. 
plat „scoate" un pro
mițător '13,2 cu care 
atrage atenția specia
liștilor. In iarnă, în 
timpul ei liber, Ane
lize muncește la sală, 
cu o sîrguință rar 
înt Unită, perfecționîn- 
du-și starturile și co. 
rectîndu-și necontenit 
sMul. Roadele unor 
eforturi depuse cu 

sportiv, după criterii obiective. 
Căci, hotărît lucru, la actualul nu
măr de ore afectat învățămîntului 
de educație fizică și fără o con
tinuă preocupare și pentru pro
blemele materiale legate de aceas
tă activitate, nu pot exista posi
bilități de progres.

— Ce perspective întrevedeți în- 
vățămîntului de educație fizică din 
școlile profesionale, în lumina re
centelor Hotărîri?

— Convingerea mea este că per
spectivele cele mal frumoase se 
vor deschide învățământului de 
educație fizică în școlile profe
sionale, odată cu înființarea 
V.C.F.S. Intr-adevăr sînt sigur că 
U.C.F.S., pe lingă care e de aș
teptat să se înființeze și o secție 
specializată in orablemele sportu. 
lui școlar, va acorda toată atenția 
activității de educație fizică în șco
lile profesionale, procedînd la re. 
medierea deficiențelor semnalate 
mai sus. Aș vrea să mai insist 
asupra frumoaselor perspective ce 
se deschid elevilor talentați care 
vor fi descoperiți cu prilejul a di
ferite concursuri. Ei vor fi atrași 
către practicarea mai departe a 
disciplinei sportive preferate, în 
mod organizat, în cadrul cluburi
lor ce vor lua ființă.

In activitatea de viitor este de 
așteptat, de asemenea, o mai strîn
să colaborare între departamentele 
cu școli profesionale și U.C.F.S., 
pentru rezolvarea cu succes a tu
turor problemelor ce le va ridica 
învățământul de educație fizică în 
aceste școli.

Drotleff...
cordul personal, cu a 
performanță de 12,8. 
un timp excelent pen
tru vîrsta ei.

Selecționată în lo
tul R.P.R., unde este 
un exemplu de muncă 
perseverentă, Drotlefl 
reprezintă culorile ță 
rii în concursul inter
național triunghiular 
de juniori de la So
fia (Bulgaria, Romi ■ 
nia, Ungaria), aler. 
glnd — bolnavă — 
100 rn. plai în 12.8 și 
200 m. plat în 26.5.

In aceste zile, îm
preună cu celelalte 
colege din lot, Anelize 
Drotleff se pregătește 
asiduu în vederea în- 
tîlniri atletice cu re
prezentativele Ceho
slovaciei, Poloniei șl 
Iugoslaviei, la care 
sîntem convinși că 
va figura printre 
fruntașele în pro
bele de sprint. Este 
ceea ce doresc toți 
cel din Mediaș, ale 
căror gînduri o înso
țesc pretutindeni.

P. Tomescu — co
respondent.



Organizarea mai multor

întîlniri internaționale 

în orașele din țară

l In ultima vreme numărul manifestărilor sportive cu caracter inter-✓ 
Snațional care se desfășoară în diferite orașe din țară a crescut/ 
1 simțitor. Nu ne referim doar la întîlniri de mai mică importanță (din ( 
/ punct de vedere al popularității) cum ar fi cele de haltere sau lupte/ 
/ sau chiar la meciurile de fotbal cu echipele ungare de categoria B. ci S 
Iși.la manifestații de mare interes ca: meciul de fotbal dintre selec-\ 

țicmata Atenei și Știința Timișoara, cel dintre Spartak Sofia și Di-( 
namo Orașul Stalin organizat la Cluj, gala de box între Traktor/ 
(R.D.G.) și Voința care s-a desfășurat la Constanța, meciul de volei 1 
între reprezentativele R. P. Ungare și R. P. Romine etc. /

Pe bună dreptate organizarea unor atari manifestări in diferite/ 
orașe din (ară este mult apreciată de miile de spectatori din aceste \ 
orașe care așteaptă acum cu deosebit interes noi manifestații. Ama-X 
torii de sport din multe alte orașe ca: Sibiu, Oradea, lași, Bacău /

| Arad, Galați, Baia Mare, Craiova sînt îndreptățiți să se întrebe cit ** 
j timp va mai trece pînă cînd vor avea și ei ocazia să asiste la o în- C 

trecere de fotbal, baschet, volei, box, de ridicată valoare tehnică și / 
f spectaculară.

i
î>a, este într-adevăr o întrebare firească, dar nu totdeauna sînt ( 
v novate forurile centrale de faptul că majoritatea manifestărilor r 
importante se desfășoară la Bucures'i. I

Parcă văd, dragi cititori, cum ridicați din umeri și deschideți ochii ( 
mari, semn de accentuată mirare la citirea acestor rînduri. Și totuși / 
lucrul nu este chiar atît de greu de lămurit. Pentru a se putea orga- ) 
niza o întîlnire internațională importantă într-un oraș sau altul, este S 
necesar să fie întrunite cîteva condiții elementare: o bază 5 
spor.ivă bine amenajată (teren sau pistă în bună stare, vestiare./ 
dușuri etc.); posibilități de găzduire confortabilă, o atitudine cores- S 
punzătoare a publicului etc. Ei bine, în unele orașe aceste condiții ( 

( nu sînt încă îndeplinite. )
4, Nu de mult, vorbeam despre aceasta chestiune cu tov. Manole S 
IBodnăraș, președintele C.C.F.S. El sublinia faptul că sfaturile A 

populare din orașele în cauză trebuie să se străduiască mult mai / 
mult să rezolve problema construirii sau amenajării bazelor sportive. 1 
a unor confortabile condiții de cazare etc. Și numai după aceea vor i 
avea dreptul să se plîngă dacă orașele lor vor mai fi._ ocolite de/ 
echipele de

In același 
lin, Sibiu, 
deplinite în 
datoria de a programa și mai des în aceste orașe manifestări spor
tive internaționale importante.

Ne gîndiin, de pildă, la frumoasele baze de la Arad și Constanța. 
De ce nu s-ar putea organiza aci multe întîlniri importante de fotbal, 
rugbi, box, atletism, volei, baschet etc.? Experiența de pînă acum 

Ț pledează pentru o astfel de măsură. In vederea stimulării forurilor 
( în drept amintesc că în R. Cehoslovacă. R. P Po'onă. R.P.F. lugo- 
f siavia se dispută în orașe mari din provincie (Bratislava sau Brno; 
A Katowice sau Cracovia; Zagreb sau Lubliana) pînă și meciuri de 

C fo bal între echipele reprezentative A. Multe orașe din (ara noastră 
( s-ar mulțumi deocamdată să vadă măcar întreceri între echipele 
3 secunde...

peste hotare.
timp, este drept insă, că la Arad, Timișoara, Orașul Sta- 
Pioești, Constanța etc. condițiile amintite pot fi în- 
bună măsură. Ceea ce înseamnă că forurile centrale au

tiți desigur că, în uaniă cu o
Sfsăptămînă, s-a desfășurat la Tîr

goviște turul campionatului de cali
ficare în categoria A la volei. De 
asemenea, știți probabil și cine „au 
fost mai tari", la băieți și la fete. 
Ceea ce nu știți însă e că emoțiile 
de ordin sportiv au fost, ca să 
spunem așa, o nimica toată pe 
lîngă palpitațiile pe care lean 
avut organizatorii din motive care, 
în fond, n-au nimic comun cu lupia 
sportivă de pe teren.

Vă duceți la volei, nu-i așa? Re
cunoașteți atunci că, dintre mo
mentele pe care le trăiți cu in
tensitate, urmărind din tribune 
desfășurarea unui meci de volei,

RECLAME ȘI

EXCURSIE
TERMO-

RECLAME
Pentru că 

veni vorba în 
alăturată, de 
goviște și de ma
teriale sportive, vă 
invităm să citiți 
și dumneavoastră 
acest afiș de re
clamă din vitri
na magazinului 
I.D.M.S. al amin
titei urbe: „SATIS
FACȚIA DEPLINA 
IN ---------------
V-0 DA 
SUL".

Fără 
termosul 
lucru util, 
Ies într-o excursie. 
Noi știam însă că 
satisfacția deplină 
într-o excursie (i-a 
dau priveliștile, locurile noi vizi
tate, voioșia tovarășilor de drum, 
ambianța generală și, desigur, și... 
termosul de la I.D.M.S. Dar, dacă 
ar fi să ne luăm după reclama

îndoială, 
este un 

mai a-

ȚICU SIMJON

7-/7
POVESTEA UNOR
„serviciile" și 
poate, cel mai 
nervii. Ei bine, 
din Tîrgoviște 
temic îi făceau

.bombele" vă pun, 
mult la încercare 
dacă pe spectatorii 
mingile lovite pu
să vibreze, pe or-

maialăturată, aproape că nici nu 
trebuie să te intereseze unde, cu 
cine te duci și ce vezi. Totul e să 
ai termosul cu tine. Satisfacția e 
deplină It! A.B.C.

încă o doleanță a handbalului mie
că este prac- 

pe teren re-
Handbalui mic, fie 

ticat în aer liber 
dus, fie că este practicat în sală, 
este mic și la propriu și la figu
rat. Istoria acestui sport este 
scurtă. In schimb ea este foarte 
bogată, pentru că handbalul mic 
a cunoscut o rapidă dezvoltare, 
cucerind simpatii unanime în ma
joritatea țărilor europene și chiar 
în unele țări din alte continente.

Gt privește țara noastră, succe
sul handbalului mic a fost... mare 
(interes, afluență de public, echi
pe numeroase). Din păcate dez
voltarea lui nu a urmat același 
drum. Cauzele sînt multe, 
ele am vre>a să amintim 

Dintre 
numai 

periculoasa tendință de a 
ca un

una : 
considera handbalul mic 
sport complimentar. ca o adaptare 
(forțată, zic unii...) a handbalului 
mare pentru a putea fi jucat în 
sală. Cît de greșită este o aseme
nea atitudine ne-o probează suita 
de competiții internaționale, din
tre care nu amintim decît cam
pionatele mondiale și Cupa Orașe
lor, organizată de ziarul L’Equipe 
și de Federația franceză de hand
bal.

Să revenim însă ia dezvoltarea 
acestui sport Ia noi. Despre lipsa 
unui campionat republican am dis-

Baschetbaliști, atenție 
la noul regulament!
Este cunoscut faptul că anul a- 

cesta regulamentul internațional 
de baschet a suferit o serie de 
noi modificări esențiale aprobate 
de Federația Internațională, cu 
scopul de a mări spectaculozitatea 
acestui joc sportiv. La noi în țară, 
după cum am mai anunțat și co
mentat, noul regulament va fi a- 
plicat din toamna acestui an, adi
că odată cu începerea competiții
lor (campionatul republican, cam. 
pionatul de calificare) pe anul 
1957—1958. Firește însă, pină a- 
tunci arbitrU și antrenorii trebuie 
să se pună la punct cu toate mo
dificările, astfel ca jucătorii să 
poată folosi din plin avantajele 
acordate prin noile reguli iar arbi
trii să le poată aplica în modul 
cel mai judicios. In scopul asigu
rării însușirii de către arbitri, an
trenori și jucători a noului regu
lament, comisia centrală de bas-

MINGI DE VOLEI ■ I

ganîzatori aceste clipe, cind un ju
cător sau o jucătoare se pregătea 
să izbească balonul, pur și simplu 
îi... înspăimîntau. Erau oare orga
nizatorii mai... 
cei?
cum 
care 
gea 
printr-un deprimant „fisssss", ce- 
rînd și ea... schimbare.

Bineînțeles, la primul accident 
n-a fost nici un fel de panică. Ar
bitrii au luat de sub masa oficia
lilor o altă minge în locul celei 
care se dezumflase și jocul a con
tinuat. Dar povestea s-a repetat, 
cam de.. cinci ori într-un set, ast
fel că la un moment dat, nici nu 
mai erau mingi de schimb. Pe de 
altă parte, vă puteți închipui cu 
cît s-au prelungit meciurile de la 
Tîrgoviște. Și numai de prelungiri

emotivi ca de ob:- 
Nu s-ar pu4ca spune. Dar. 
să nu se sperie, cînd. la fie- 
lovitură mai zdravănă, min- 

își anunța... obștescul sfîrșit.

In 4 rînduri
Magazinele cu articole spor, 
tive nu sînt în permanentă 
aprovizionate cu camere 
biciclete

de

Cauți camerele-acela
Zile-n șir și-ți spui naiv: 
„Nu cumva s-or da și ele
Tot prin-. Spațiul locativ ?..« 

1

cutat mai pe larg într-un articol 
precedent. Astăzi ne propunem ci 
altă temă : activitatea internatio-- 
nală.

Rezultatele internaționale obți
nute fie de echipele reprezenta
tive. fie de diferite formații de 
club nu sînt strălucite. Dimpotri
vă, bilanțul acestei activități este 
negativ. Cifrele probează evident 
acest lucru. Dincolo însă de a- 
cest grai rece a! cifrelor stau to
tuși unele constatări ale tehnicie
nilor noștri, care au stabilit ade
văratele cauze ale acestei situații.

Adică, susțin tehnicienii noștri, 
lipsa de rutină, de experiență a 
Jocurilor tari, a fost aceea care a 
contribuit ca de cele mai multe 
ori reprezentanții țării noastre să 
părăsească terenul învinși. De 
aci concluzia care se impune este 
următoarea: meciuri internațio
nale cit mai multe, cu echipe de 
valori diferite. Și apoi, continuind. 
ne gindim : de ce Ia București mi 
ar putea fi organizată o mare 
competiție de handbal mic? Suc
cesul de public r.u poate fi pus Ia 
îndoială, iar roadele unui aseme- 
nea turneu s-ar vedea în crește
rea măiestriei sportive a maselor 
de jucători și jucătoare.

In încheiere, un amănunt impor- 
—

chet, prin colegiile sale de antre
nori și arbitri, a multiplicat noul 
regulament de joc și l-a trimis 
tuturor antrenorilor și arbitrilor 
din regiuni și orașe. In același 
timp, au fost date indicații pen
tru organizarea cit mai multor 
compețitii in care să fie aplicate 
noile reguli. Examenul studiilor 
făcute în acest domeniu va fi dat 
la 22 septembrie, cînd va avea loc 
o consfătuire în care arbitrii și 
antrenorii din întreaga țară să 
dezbată, să clarifice eventualele 
nelămuriri, să discute și să uni
fice interpretarea noilor reguli.

Pină atunci, dorim antrenorilor 
și arbitrilor spor în studierea nou
lui regulament, iar comisiilor oră
șenești, regionale și raionale suc. 
ces în organizarea cit mai multor 
întreceri de baschet după noul 

regulament.

să nu mai 
de servici, 

un

nu mai are nevoie un meci de vo
lei, care și așa poate ține cît o... 

zi de post, cu timpul de încălzire, 
cu toate taimauturile 
schimbările de jucători și cu pau
zele dintre seturi, oa 
vorbim de schimbările 
uneori de cîte 10—15 pentru 
singur punct

Situația nu e însă deloc hazlie, 
așa cum v-ar putea face impresia. 
Și e foarte firesc să atragem aten
ția tovarășilor de la Direcția pie
lărie a Departamentului indus
triei ușoare din Ministerul indus
triei bunurilor de larg consum, a- 
supra lipsei de răspundere cu care 
sînt confecționate uneori mingi’e 
de volei in întreprinderile con
trolat» de această Direcție. Mi

nisterul este într-adevăr, al bunu
rilor de larg consum... Prin larg 
consum nu se poate înțelege însă 
în nici un caz... trei mingi cu de
fecte la dispozitivul de umflare, în 
loc de una singură, dar bună!

Săptămrna viitoare se desfășoară 
la Miercurea Ciuc returul campio
natului de calificare la volei. Ce-i 
de făcut? Strîngem toate mingile 
de volei din (ară și le trimitem la 
Miercurea Ciuc, ca să fim siguri 
de buna desfășurare a întrecerilor?...

CONSTANTIN FAUR 
JACK BERARIU

sale, cu

Terenul de sport din Onești, 
regiunea Bacău, nu are gard 
de multă vreme

e o lacună. 
Sfatul s-a gîndit 
că-rt comună

Asta nu 
In fond. 
Să arate
Sportul nu e... îngrădit!

V, O, POPA, 

tant: alcătuirea programului in-*  
ternațional trebuie să se facă actnrii 
și rw mai tîrziu. Numai în aceastăl 
perioadă se perfectează turneele; 
pentru lunile de iarnă. Deci, a+ 
cesta este timpul cel mai potri-- 
vit, deoarece mai tîrziu ne vom: 
vedea obligați să acceptăm ce 
se găsește si nu ce am do-i noi !i

Dinamismul este una a.n princi- 
palele caracteristici ale handbalu
lui mic. Iată o „mostra', surprin
să de fotoreporterul nostru I. Mi— 
hăică la meciul internațional din
tre echipele feminine ale Bucureș— 
fiului și Budapestei.

Miine: Voința (juniori) -
Start (juniori) la box

boxeri juniori străini, 
reuniuni se vor des- 
prirrta niîine la Pi- 
doua la Iași-, la 17

In ultimul timp, se desfășoară' 
cu o consecvență demnă de lan
dă o intensă activitate pugilisL- 
că internațională in (ară. „Mono
polul" Capitalei in organizarea 
galelor cu sportivi de peste hotare- 
a devenit de domeniul trecutului. 
Trebuie subliniat faptul că aceasta 
a produs un reviriment atît în riri 
dul sportivilor din celelalte ortișo 
ale țării cit și al localnicilor. In
voluția boxerilor echipei TUL-Fin- 
landa la Reșița, Start — la Ga
lați, Selecționata Kra.covia — la 
T. Severin și Craiova, iar recent., 
a redutabililor boxeri ai echioel 
Traktor din R. D. Germană — la. 
Ploești și Constanța, ne.a demon
strat că înviorarea și pe această, 
cale a activității pugilisitce îrt 

țară este foarte necesară.
Iată, sînteni acum în măsură să 

vă anunțăm un nou eveniment 
pugilistic. Consecventă — așa cum. 
s-a dovedit în ultimul timp — a- 
sociația Voința a perfectat două 
gale în compania unor valoroși 
boxeri polonezi. Este vorba de tur 
neu! echipei de juniori Start din 
R. P. Polonă, prima reuniune or
ganizată în țară pe linie de aso~ 
Ginții, cu 
Cele două 
fășura — 
iești, iar a 
august.

Firește ci 
boxeri romini 
este cazul să 
lorii boxului 
de atîtea ori. 
va amănunte 
neul echipei Start. încă din luni 
mai — cu prilejul turneului echi
pei de seniori Start în țara noas„ 
tră — am fost „avertizați" de con
ducătorul oaspeților Fiitro — că 
lotul juniorilor polonezi, in rîndul 
căruia vor figura mulți tineri ta- 
lentați va fi foarie puternic. De 
curind am fost înștiințați că echl+ 
pa oaspeților va cuprinde 4 cam
pioni ai Poloniei. Din echipa lor: 
va face parte și „senii mijlociul"1 
Ian Piechota învingător p-in K.O: 
al lui Manon Florescu, cit ocazia' 
turneului iotului de seniori al e- 
chipei Start.

Lotul juniorilor romini este fără 
îndoială valoros și dornic de a- 
firmare. Din rîndurile pugiliștilor 
noștri se „desprind" firește cei 4 
campioni ai R P.R. — Ameth Nirt 
(muscă). Nicu Popa (pană). 
Neaga Cos mu (ușoară) și Petre 
Mircescu (mijlocie mică). Este 
clar că intîlnirile cu tinerii polo
nezi vor face o bună propaganda 
„sportului cu mănuși".

„misiunea" tinerilor 
este dificilă. Nu mal 
insistăm asupra va- 
polonez demonstrat 
Vom da numai clte- 
în legătură cu tur-



De ce n-a venit Lolita Torres?
Cei mai mulți dintre pantici- 

îpanții la Festival, fie ei chinezi 
sau australieni, germani sau ca
nadieni, ori de cite ori întîlnesc 
nn delegat argentinian, îi pun in
variabil aceeași întrebare: „De 
ce n-a venit la Festival Lolita 
Torres?" In țările Americii de 
'Sud ca și în întreaga lume nu
mele talentatei artiste argentiniene 
este bine cunoscut. Pe toate con
tinentele sînt iubite și fredonate 
cîntecele interpretate cu atîta artă 
șî temperament de Lolita.

Vestea că în capitala Uniunii 
Sovietice va avea loc marea săr
bătoare a tineretului lumii a pus 
în mișcare întregul tineret argen
tinian. In toată tara a început 
colectarea fondurilor pe care in
stituțiile de stat au refuzat să le 
(acorde. Cu toate greutățile suma 
a fost strînsă. Cei mai buni re
prezentanți ai tineretului argenti
nian au fost aleși ca reprezentanți 
la Festival. Dansatori, cîntăreti, 
muzicanți, artiști, pregăteau un 
program interesant. Clnd totul a 
fost gata. Ministerul de Ex

terne al Argentinei a refuzat de
legatelor plecarea în U.R.S.S. La 
rîndul lor o serie de federații 
sportive au luat hotărîrea să in
terzică sportivilor argentinieni 
participarea la cea de a IH-a edi
ție a Jocurilor sportive prietenești. 
Cei care ar fi călcat aceste hotă- 
rîri eraiț amenințați cu O adevă
rată anatemă: interzicerea pgsdi*  
cipării la competiții pe tot -con
tinentul sudamerican. suspendări, 
etc.

Și totuși, 150 de îndrăzneți 
luptători pentru pace argentinieni, 
obținînd viza pentru Italia, Fran
ța sau Spania, au reușit să înșele 
vigilența Ministerului de Externe 
și să ajungă la Moscova. Ei au 
adus la Festival încîntătoarele me
lodii argentiniene, grațioasele dan-

DNTRIO MEXICAN...
Este vorba de înotătorul H. O- 

eampo, săritorul de pe trambulină 
Juan Botella și., avocatul Haver 
Ostos. Un trio pe care îl întâlnești 
în foarte multe locuri: pe stadioa
nele din Moscova, acolo unde se 
desfășoară dinamicele întreceri 
sportive, sau la „Balșoi Teatr", 
unde, în orele de răgaz, eei trei 
se duc să vizioneze un spectacol 
de balet sau să asculte concerte 
simfonice, în diferite alte săli.

— La noi, în Mexico, ne mărtu
riseau acești simpatici mexicani, 
Ceaikowski este foarte cunoscut. 
Dair. abia aici la Moscova, ne am 
convins că muzica lui trăiește. 
Ce-aikovski a redat într-adevăr su
fletul poporului rus, acest popor 
bun. cald și generos. Sîntem pur 
și simplu entuziasmați de mosco- 
.viți ca și de Moscova însăși.

Vă veți mica poa’e. aflînd că cei 
trei mexicani sînt oameni de vîrste 
și poziții sociale diferite. Astfel, se
nior Ostos, un cunsocut avocat dm 
Mexico, este unul din cei mai har
nici susținători ai mișcării sno-tive 
«lin America Latină; el define ca
litatea de președinte al Uniunii 
pan-americane de înot.

H. Ocampo (și el de profesie a- 
vocat)' este înotător. Din păcate, 
nu de mutt a fost prav bolnav si 
nu a reușit să obțină un rezultat 
prea bun. El însă nu e deloc su
părat din cauza aceasta. E fericit 
că a putut vedea și cunoaște Mos
cova, oamenii și sportivii sovie
tici.
'' In șfîrșit, af treilea mexican, 
îTtlan Botella, erte unul dintre cel 

' mai tineri partictoanti la Jocuri. 
'Are doar 16 ani. Totuși, la această 
vîrstă fragedă, el a manifestat un 
deosebit talent în dificilul domeniu 
al - săriturilor.

— Am sperat că Juian va obține 
wn loc de frunte, a subliniat Ostos. 
șî speranțele nu ne-au fost înșe
late. Juan s-a clasat pe locul II 
la săriturile din turn, cucerind me
dalia de argint.

Juan este fiul unor emigrant! 
spanioli. Tatăl șf bunicul său au 
luptat în timpul războiului civil din 
Spania (1936).

Ei au trebuit însă să părăsească 
Spania, îndată ce fasciștii au pus 
mina pe putere. Botella s-a născut 
în Mexico, unde, în anul viitor, 
va termina șooala medie. Visul său 
cel mai ’m-are este să devină arhi
tect. Iată, cîteva cuvinte, dasore trei 
mexicani oaspeți ai Moscovei. 

suri ritmice și lucrul principal, 
salutul fierbinte de pace și prie
tenie ăl întregului tineret argenti
nian,

— Acasă ne îngrijorează foarte 
mult posibilitatea izbucnirii unui 
nou război mondial, a declarat 
studentul H. J. (am fost rugați 
să nu-i dăm numele). Aici în 
țara sovietelor am înțeles că 
există în lume forțe capabile _ să 
oprească mîna criminală a ațîță- 
torilor la un nou război Aici am 
văzut ce înseamnă voința nestră
mutată a oamenilor de a lupta 
pentru pace și bună înțelegere.

Și, ca și cum ar fi dorit să 
completeze gîndul tovarășului său, 
un alt student argentinian a în
ceput să cînte emoționanta melo
die „Sodalul păcii".
Vreau să fiu soldatul păcii 
Să apăr pămîntul meu 
Să spun răspicat „basta" 
Celor care pregătesc un nou 

război
Vreau să fiu soldatul păcii 
Să port pe piept imaginea scumpă 
A porumbelului alb

Delegații Ceylonului și ai R.S.S. Tadjice la baiul oferit la Kremlin 
participanților la cel de al Vl-lea Festival Mondial al tineretului și 

studenților
1 . (Foto Taiss Moscova}

MINUNATA INTILNIRE 
INTERNAȚIONALĂ A TURIȘTILOR

litinerariul trenului acela, în ale 
cărui vagoane se vorbeau zeci și 
zeci de limbi, ducea spre lacul 
Seliger. Prin ferestrele deschise, 
răzbeau trilul unei’ muzicuțe aus
traliene, diferite melodii, cîntece și, 
deasupra acestora, rîsete și voie 
bună.

Către ora 6, trenul s-a apropiat 
de lacul Seliger. Orășelul Ostah- 
kov, gătit de sărbătoare, a întîm- 
piriat cu entuziasm pe oaspeți. A- 
poi un șir lung de mașini au' trans
portat pe turiști pe malurile pito
rescului lac.

Aci s-a desfășurat o interesantă 
reuniune internațională a turiști
lor din toate colțurile lumii. Tineri 
și vîrstnici au petrecut o zi mi
nunată în mijlocul naturii, s-au 
plimbat pe lac în vaporașe multi
color împodobite, străbătînd apele 
în lung și în lat.

Pe fiecare vaporaș au avut Ioc 
concerte naționale. Ă fost — fi
rește — o imposibilitate să ne af
lăm simultan pe toate aceste va
porașe, căci, din păcate, un om 
nu poate fi, într-un moment dat, 
decît într-un singur loc. Totuși, 
microfonul și aparatul de 
radio portativ ne-au ajutat să prin
dem pe rînd fiecare vaporaș.

O simplă învîrtitură de buton și 
un cîntec flamand era înlocuit cu 
o pasionantă melodie șudamericană, 
o canțonetă italiană cu un cîntec 
popular chinez sau indian.

Pe puntea vaporașului nostru, 
atrag atenția în mpd deosebit doi 
exuberanți tineri . francezi. Neobo
siți, ingenioși și inepuizabili, cei 
doi francezi declanșează o „șuetă", 
creează o molipsitoare bună dispo
ziție, invită lumea la dans , sau or
ganizează un cor, învățînd, pe mo
ment, pe cei de față o încîntătoa- 

re șansoneță pariziană.
Unul dintre ei, Guy Dorgan, este 

de profesiune pictor. Niciodată nu 
am văzut pe cineva așternînd cu 
atîta iuțeală pe hîrtia albumului 
său, rînd pe rînd, schițe de dans, 
portrete reușite, o nostimă carica
tură sau o fantezie... Admiram în 
special un peisaj în care, Cu tin 
simplu condei și în fugă, reușise

Ca tot mai mulți oameni să se 
ridice

La luptă pentru pace!
Și marele cor al argentinieni

lor a reluat cîntecul. Cîntau me
dici, juriști, artiști, muncitori, stu- 
denți, tineri sportivi. Melodia se 
revărsa ca un fluviu imens 
și tot? ascultătorii regretau că 
lipsește din acest cor vocea minu
nată a Lol iței.

Desigur, inoscoviții ar fi fost 
fericiți să aibă ca oaspeți pe Lo
lita Torres, pe reputatul halterofil 
Humberto Silvetti, pe recordmanul 
Americii Latine, la 5.000 m., Wal
ter Lemos... Dar anumite cercuri 
din Argentina au ridicat între ei 
și Moscova o cortină de fier. Ast
fel, Lolitei Torres i s-a adus ofi
cial la cunoștință că dacă va în
drăzni să plece în U.R.S.S., la în
toarcere, ușile tuturor studiourilor, 
teatrelor, ale radioului și televi
ziunii vor fi definitiv închise pen
tru ea.

Și acum, se înțelege din vina 
cui n-a putut veni la Festival Lo
lita Torres.

să prindă admirabil „decorul" ori
zontului: un cer pe care norii pă
reau că sînt pictați în culori de 
pastel...

Se putea oare să nu se aprindă 
focuri de tabără? Ele au ars în 
diferite colțuri ale pădurii împîn- 
zite de turiști, iar pescarii de prin 
partea locului, mîndri de „recolta" 
bogată din acea zi, au pregătit în 
grabă, cu multă plăcere și iscu
sință, pește la proțap. De pretu
tindeni te învăluia un apetisant 
miros de bucate pregătite rustic.

Seara, în pădure, aspectul era 
încîntător. Adunați laolaltă, turiști 
de pe toate meridianele și latitu
dinile globului, de naționalități di
ferite, rase, concepții politice și cre
dințe religioase variate, formau o 
singură și mare familie: aceea a 
turiștilor, în care se vorbea a- 
ceeași limbă: limba iubitorilor dru
meției și a prieteniei.

Mihaly Biro, membru al comi
tetului de organizare a întrecerilor 
sportive, ne a spus:

— „Nouă turiștilor ne trebuie 
pace. Noi dorim să putem cutreera 
lumea în liniște, să cunoaștem oa
meni, obiceiuri, să admirăm locu
rile minunate din fiecare (ară".

De altfel, cuvîntul PACE a ră
sunat puternic și des la această 
nu mai puțin pașnică întîlnire a 
turiștilor. Ei și-au povestit, unul 
altuia, impresii din, timpul călă
toriei, au discutat despre locuri 
neumblate, despre ascensiunile pe 
piscurile munților, despre călătoriile 
parcă fără de sfîrșit de pe întinsul 
apelor...

Noapte. Intr-un cadru emoționant 
se aprinde „Focul Prieteniei" în 
jurul căruia turiștii încing o horă * 
imensă cîntînd Imnul Tineretului 
Democrat. Spre cerul întunecat al 
nopții, zboară scîntei care îți fac 
impresia că rămîn agățate acolo 
sus, în imensitatea boitei cerești, 
menite să amintească participanți- 
Jor. la această emoționantă reuniune 
despre ideile prieteniei și frăției. 
Idei care, în această noapte de ne
uitat, au făcut din mii și mii de 
inimi una singură,,.

Si totuși, iw
, . . . ?ED!TIEAS|||||

gimnaștii
noștri s-au comportat

In orașul Jocurilor comentariile 
continuă pe marginea grandioasei 
întreceri de gimnastică feminină. 
Și cum reprezentantele noastre au 
făcut parte din rîndul „vedetelor" 
acestui mare spectacol, firesc în 
jurul lor sînt țesute o serie de a- 
precieri și considerații dintre cele 
măi elogioase. Gazdele, cu ospita
litatea lor atît de bine cunoscută 
și atît de pregnant evidențiată cu 
ocazia acestor Jocuri, ne copleșesc 
cu laudele și cu felicitările. Și fără 
să manifestăm lipsă de modestie, 
trebuie să recunoaștem că fetele 
merită cu prisosință „tam-tam-ul“ 
creat în jurul lor. Succese de pres
tigiu au mai înregistrat ele și 
în alte ocazii (de trei ani, aceste 
tinere gimnaste cti un viitor atît 
de larg în fața for ne bucură ne
încetat cu performanțe care fac 
cinste mișcării noastre sportive), 
dar niciodată înfăptuirile nu au 
fost atît de categorice ca acum: 
medalie de argint la echipe cu un 
punctaj în apropierea vestitelor cîș- 
tigătoare și destul de detașat față 
de următoarea clasată, trei medalii 
în întrecerile individuale (două de 
argint și una de bronz) și — mai 
cu seamă — două locuri (Elena 
Teodorescu 5 și Georgeta Hurmu- 
zache 10) între primele 10 locuri 
ale clasamentului individual com
pus în care sînt înșirate peste 70 
de gimnaste, cele mai bune din 12 
țări. Iată de altfel, locurile pe care 
s-au clasat la individual compus 
fiecare din cele opt gimnaste care 
ne-au reprezentat Ia Moscova: 5. 
Elena Teodorescu: 10. Georgeta 
Hurmuzache; 12. Sonia Iovan; 15. 
Emilia Vătășoiu; 29. Ileana Petro
șanii; 40. Ani ca Kocsis; 50. Anas
tasia lonescu; 61. Utta Schlandt.

FREDERIC ORENDI S-A CON
FIRMAT UN MARE GIMNAST

In ciuda unui clasament care 
nu ne favorizează, gimnaștii ro- 
mîni au marcat totuși un deosebit 
salt calitativ. După cei mai buni 
gimnaști sovietici și japonezi, 
primul concurenf clasat este re
prezentantul nostru, FREDERIC 
ORENDI. Iar în urma lui toți 
excelenții gimnaști din Cehoslova
cia, Polonia ș.a., plus cîțiva me- 
daliați olimpici ca Titov (U.R.S.S.) 
ș.a.

Iată clasamentul individual com
pus de la locul VI în jos: 7. 
Portnoi (U.R.S.S.) 56.35 p, 8.
FREDERIC ORENDI 56,25 p. 9. 
Himo-i (Jap.) 55,9 p. 10. Mihailov 
(U.RS.S.) 55.8 p. 11—13 Ti'ov 
(U.R.S.S.), Kono si Baba (Jap)
55,7 p, 44. Nachtigal (R.D.G.)

„Seară olimpică" 
la Moscova

La Teatrul Verde din parcul 
central de cultură și odihnă Gor
ki a avut loc marți o seară a 
prieteniei olimpice la care s-au fn. 
tilnit participanții la cea de a 3-a 
ediție a Jocurilor Sportive cu spor
tivi din Moscova. După cuvîntul 
de deschidere rostit de S.V. Puș- 
nov, președintele comitetului pen
tru cultură fizică și sport al ora
șului Moscova, a luat cuvîntul du
biul campion olimpic Vladimir 
Kuț, căruia cei de față i-au făcut 
o călduroasă manifestație de sim
patie. Kuț a urat tinerilor sportivi 
să atace cu mai multă vigoare și 
îndrăzneală recordurile, să se an
treneze cu perseverență, să milite
ze pentru prietenia între toți spor
tivii lumii.

O cuvîntare emoționantă a rostit 
domnul W. Jones, secretarul ge
neral al Federației Internaționale 
de baschet, care i-a salutat pe par- 
ticipanții la adunare în numele 
reprezentanților federațiilor spor
tive internaționale aflați în a- 
ceste zile la Moscova „Idealul 
olimpic nu cunoaște obstacole și nu 
depinde de deosebirile de con
vingeri. El este un ideal mondial 
care unește pe toți cei care cred 
în el", a spus printre altele d. W. 
Jones.

Cei prezenți, oaspeți la Jocuri și 
sportivi din Moscova, au petre
cu: apoi ceasuri plăcute, în care 
cîntecele, dansurile, voia bună au 
cinstit așa cum se cuvine o minu
nata „seairă olimpică",

55,65 p, 15. Aznavunlan (U.R.S.S.) 
55,6 p, 16. Skvor (R. Ceh.) 55,35 
p, 17. Suoinemi (Finlanda) 55,05 
p... 32. Kerekeș.53 8 p, 42. Hăr-
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Spectator la o mare intre
Vom începe aueste oomeivtorii 

cu impresiiie noastre asupra bazi
nului de la Lujniki. Să nu vă pară 
de mirare. încă înainte de a păși 
în incinta minunatei piscine mosco
vite. aspectul exterior al construc
ției îți lasă o impresie deosebită. 
Asemănîndu-se unui templu antic, 
cu coloane în formă de fascie, 
strălucind în lumina albă a di
mineții, bazinul lansează parcă o 
pregnantă invitație să-l vizitezi și. 
d.acă performanțele personale îți 
dau... dreptul, să te arunci în aoa 
limpede, ea de cleștar! Capacita
tea tribunelor este 13.500 de locuri. 
Instalațiile sînt ultramoderne și, 
deseori, uimesc concurenții prin 
perfecțiunea lor. Să vă dăm un 
exemplu. Duipă fiecare probă, în 
cîteva minute, rezultatele, eu- 
prinzînd numele înotătorilor și 
timpurile realizate, apar înscrise 
pe tabloul de afișaj electric, oare 
se află situat pe una din laturile 
bazinului. Aceasta nu este însă to
tul. La arbitrarea probelor de să
rituri de pe trambulină, cei care 
au avut această misiune a,u tre
buit să renunțe la binecunoscutele 
lor „carnete" de note, pe care le 
ridicau deasupra capului, pentru a 
arăta publicului punctajul acordat 
flăcăruii concurent. La întrecerile 
de la Moscova, arbitrii n-au avut 
decît să folosească un sistem 
f destul de simplu) de butoane și, 
într-o clipă, „notele" respective a- 
păreau pe tabloul de afișaj elec
tric!

Si acum. să re oprim asupra 
conoursului în sine. Participarea 
a fost numeroasă și selectă, unele 
probe (200 m bras bărbați, de 
pildă) întrunind aproape pe cei 
mai buni înotători ai lumii. Com
petiția a însemnat — după cum 
era de așteptat, dar cu rezultate 
și mai bune decît cele prevăzute
— un mare succes al înotătorilor 
sovietici. Este interesant de arătat 
că. înaintea începerii întrecerilor, 
pe tabela de recorduri a Uniunii 
Sovietice nu existau decît' două 
recorduri masculine și 2 recorduri 
feminine, care să corespundă re
centelor prevederi ale F.I.N.A. 
La restul probelor, forul de spe- 
tialitiate sovietic (fixase sfandair- 
duri care li se păreiau unora (șl 
tnir-adevăr erau) foarte severe. 
In zilele concursului, însă, între- 
vîndu-se pe sine, numeroși înotă
tori sovietici au izbutit să depă
șească aceste timpuri standard, 
devenind recordmeni ai U.R.S.S.: 
Boris Nikitin (la 1.500 m. liber
— 18’25” 2), Leonid Barbier (la 
100 m. spate — l’05”5), ștafeta mi
xtă 4x100 m: Bărbier, Minașkin, 
Rugacev și. Sorokin (4’21”3), Ga
fina Kamaeva (100 m spate fe
mei— 1’15” 4). S-au întînrolat 
însă și cazuri inverse, cînd deși
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O interesantă fază din jocul de rugbi Rominia — Lian^ly (Țara 
Galilor) (Telefoto Agerpres)

Ecouri după finala
In-iîlnirea de rugbi Rominia— 

Llaiely (Țara Galilor) a înf-jnil 
toate caracteristicile unei mari 
finale. Ea a pus în mod magistral 
punct unui turneu de rugbi a că
rui misiune principală a fost a- 
ceea de a demonstra sportivilor 
Moscovei frumusețea acestui sport. 
La terminarea celor 80 de minute 
de splendidă întrecere sportivă, 
spectatorii — ca unul — au a- 
plaudat îndelung pe cei 30 de ju
cători oare le oferiseră momente de 
înaltă satisfacție. Primul care s-a 
grăbit să-i felicite pe rugbi-ști pen
tru reușita lor partidă a fost chiar 
arbitrul întîlnirii, MIHAI MAXI
MOV, fost jucător de rugbi al e- 
chipei Spartak Moscova. El a 
spus:

„Mediul de astăzi, comparativ 
cu cele precedente, a fost o ve
ritabilă demonstrație de rugbi. El 
a satisfăcut din toate punctele de 
vedere: tehnic tactic, ca dirzeni*  
și rapiditate a fazelor. Un merit 
al ambelor echipe, pe care mă gră
besc să-l remarc, a fost aceri că 
ele au dat dovadă de o perfectă 
sportivitate. In tot timpul meciului 
n-am văzut nici un gest incorect, 
n-am observat nici o atitudine 
de indisciplină. Romînii au luptat 
admirabil și au meritat victoria. 
Spectatorii din Moscova si-au dat 
seama după această partidă în ce 
conMă fnimusetea rugbin'ui. Sper 
că datorită ei intenția unor colec
tive de aici de a crea echipe de

rugbi va fi tradusă în fapte. Dacă 
rugbiul va fi inclus in programul 
Jocurilor Olimpice atunci este 
foarte posibil ca la ediția 1964 
Uniunea Sovietică să fie prezentă 
cu o echipă".

DUMITRU ION ESCU, căpitanul 
echipei noastre, ne-a declarat la 
cîteva minute după terminarea me
ciului: „Sînt fericit că am cîștigaț. 
Echipa noastră a jucat, în sfirșit, 
la valoarea ei normală. Deși nu 
am susținut decît trei meciuri, ele 
au fost toate destul de dificile, da
torită faptului că am intilnit adver
sari deciși să-și vîndă scump pie
lea. Galezii au jucat acum perfect 
sportiv. Le vom acorda cu plăcere 
revanșa cu prilejul turneului nostru 
în Anglia".

In sfirșit, unul dintre spectatori, 
student al ’ Institutului de Cultură 
Fizică din Moscova, 1URI1 GHE- 
NADIEV: „Ați văzui cu cit interes 
au urmărit sportivii din Moscova 
turneul de rugbi. Peste 50.000 de 
spectatori au fost prezenți la par
tide. Vom căuta să exploatăm a- 
cest interes ereind echipe de rugbi 
cu ajutorul antrenorului francez 
Jan Nau (n.n corespondentul agen
ției France Presse la Moscova). 
S nt sigur că rugbiul va prinde 
la noi. Este un sport dinamic și 
bărbătesc. Sperăm ca in cîțiva ani 
să ne întilnim cu cele mai bune 
echipe de pe continent".

Iată marea reușită a turneului 
de rugbi de la Moscova!

La Himki, o nouă confirmare

ROMINIA A ARATAT CĂ
POSEDĂ UN IZVOR NESECAT

DE CANOIȘTI DE MARE VALOARE

care

Programul penultimei zile a în
trecerilor de caiac și canoe a 
atras pe malurile lacului Himki 
un mare număr de spectatori, mai 
ales că el cuprindea numai finale.

Sportivii noștri s-au comportat 
la înălțimea așteptărilor și a pres
tigiului cucerit în majoritatea com
petițiilor internaționale la 
au participat în ultimii ani.

In proba de caiac dublu 500 m. 
s-au aliniat Ia start 8 ambarca
țiuni. Din plecare echipajul nostru 
(Mircea Anastasescu și Stavru To
dorov) a și luat un avans de o 
barcă. La jumătatea cursei acest 
avantaj crescuse. Dar dîndu-și sea
mă de acest fapt, Mircea Anasta
sescu a crezut că plecaseră prea 
tare și că nu vor mai avea resurse 
pentru finiș. După o scurtă și ra
pidă consultare cu Staoru Todo
rov ei au decis să încetinească 
ritmai, pentru a se putea mena
ja pentru finiș. In această situa
ție cele două ambarcațiuni maghia
re s-au apropiat foarte mult (în 
special echipajul Nagy—Kovăcs). 
Controlînd cu siguranță cursa, e- 
chipajuî nostru a avut tm finiș 
bun și a terminat învingător. 
Anastasescu și Todorov au ciștigat 
comod, fără să fi avut nevoie să 
apeleze Ia toate resursele pentru 
cucerirea victoriei. De aceea timpul 
înregistrat de ei (1:46,8), este sub 
nivelul posibilităților lor reale. La 
snagov ei acoperiseră ultimele piste 
de control în timpuri superioare 
(1:43,0—1:44.0). Cursa a dovedit 
însă, o dată în plus, că echipajul 
nostru este cu mult mai bun pe 
distanțele scurte și că în aceste 
probe de viteză pură el nu are ad
versar în Europa.

La caiac simplu (1.000 m). a 
concurat și tinărul nostru repre
zentant Aurel Vernescu. care s-a 
clasat pe locul 6. Deși locul ocu
pat de el pare slab, totuși nu tre
buie apreciat astfel. Concurând 

într-o companie foarte valoroasă, 
Vernescu și-a realizat cel mai bun 
timp al său (4:12,0). Analizînd a- 
cest rezultat trebuie să se țină 
seamă de faptul că pentru prima 
dată de cînd ne găsim aici, apele 
lacului Himki au fost liniștite 

l turburate 
le o ușoară briză de supra-

pionilor olimpici Ismailciuc—Du
mitru, care-i învinseseră cu cîteva 
zile mai înainte în proba de fond. 
Or, cuplul campionilor noștri olim
pici, la rîndu-i ținea la apărarea 
prestigiului cucerit la Melbourne. 
Așa că spectatorilor le-a fost dat 
să urmărească o luptă sportivă 
toată frumusețea.

Primul nostru echipaj a luat 
start foarte bun. După 200 m. 
are un avantaj de o barcă, 
care-l menține pînă la jumătatea 
cursei. Aici însă intervine un mo
ment de slăbiciune în ritmul ca
noiștilor noștri, iar echipajul so
vietic se apropie amenințător. A- 
sistăm Ia o luptă aprigă pentru 
primul loc. Dar iată că La 700 m. 
din această dispută profită... Li- 
pălit—Calinov, care preiau condu
cerea. lăsînd impresia unei ne
prevăzute victorii a acestuî echipaj. 
Dar Ismailciuc—Dumitru lansează 
la timp un finiș impresionant, 

care-i atrage și pe cei doi spor
tivi sovietici. Ambele ambarcațiuni 
depășesc echipa Rominia II. care 
cucerește medaliile de bronz. în 
timp ce primul nostru echipaj, ca 
și Ia Jocurile Olimpice, cucerește 
primul loc.

de

un 
el 
pe

După cursă am avut prilejul să 
vorbesc cu cunoscutul canoist fran
cez DRANSART, care mi-a spus: 
„Sînt din nou impresionat de va
loarea excepțională a canoiștilor 
romîni. pe care i-am apreciat încă 
de aruil trecut de la Melbourne. 
Dacă atunci m-am mai putut gindi 
că rezultatele romtnilor se datoresc 
numai unor individualități excepțio
nale, acum îmi dau seama că a- 
cest sport are în Rominia o largă 
și profundă dezvoltare. Fapt, din 
plin dovedit prin prezența pe locu- 

noi 
etc.

ri fruntașe a unor elemente 
ca: Tarara, Calinov, Sidorov 
In felul acesta Rominia nu s-a mai 
impus numai prin valoarea 
cepțională a 2—3 „super campioni"", 
ci a arătat că posedă un izvor ne
secat de elemente de mare talent, 
care după cum am auzit se află 
in Delta Dunării.

In fața canoiștilor romi ni stă 
acum un examen foarte serios: 
campionatele europene de la Gând. 
Voi fi foarte bucuros ca în Bel
gia să-mi revăd prietenii romîni, 
sovietici și maghiari, ca șl pe sue
dezi".

De pe stadioanele MOSCOVEI 
și din ••• culisele lor

(cahn-plat), ele fiind 
doar de o ușoară briz 
față.

Cea mai pasionantă dispută din 
cadrul 
cursa 
care 
succes pentru culorile noastre. Ro- 
mînia a fost reprezentată de două 
echipaje: Ismailciuc—Dumitru Alexe 
și Lipalit—Calinov. Această cursă 
s-a desfășurat sub semnul dorin
ței cuplului sovietic Harin—Botev, 
de a obține victoria în fața cam

actualelor întreceri a fost 
de canoe dublu 1.000 m., 

s-a încheiat cu un frumos

O lecție bună pentru handbalistele noastre !
Printre spectatorii meciului de 

baschet Rominia — Uniunea Sovie
tică se aflau și jucătoarele de 
handbal ale țării noastre împreu
nă cu antrenorul lor Constantin 
Popescu. Deși deosebit de ..prinși" 
de desfășurarea întîlnirii. am reu
șit totuși să stăm de vorbă cu an
trenorul echipei noastre reprezen
tative despre întrecerea de hand
bal care se încheiase de două zile.

Prima noastră întrebare a fost: 
ce părere ai desve valoarea tur
neului în general ?

..Cu toate că nu s-a bucurat de 
o participare numeroasă, ne-a răs
puns antrenorul Popescu, turneul 
de handbal a fost de valoare ri
dicată. datorită faptului că cele 
t'ei echipe care s-au întrecut — 
R. D. Germană, U.R.S.S. si Ro
mânia — au manifestat o formă 
bună. Trebuie să vorbim in spe
cial de handbalistele sovietice ca
re, deși se află la prima lor mare 
competiție internațională, au de
monstrat calități ce le deschid per
spective admirabile. In scurtă vre
me. echipa feminină de handbal 
a Uniunii Sovietice va ajunge du
pă părerea mea printre cele mal 
bune formații ale Europei. Spor
tivele sovietice au viteză, forță, 
ele si-au însușit o tehnică bună. 
Cind vor juca mai puțin indivi
dual în atac, valoarea echipei va 
crește nemijlocit. Dovada puterii 
de luptă și a valorii actuale a re
prezentativei 
furnizată de .
R.D.G.. cîștigătoarea turneului, în iîlnirea cu handbalistele germane 
fața căreia ea a făcui un joc ex-

sovietice ne-a fost 
partida cu echipa

celent pierzînd la o diferență mi
nimă: 5—4. Mai mult chiar, hand
balistele sovietice au condus cu 
2—1 și 3—2, obligind echipa ger
mană la mari eforturi pentru a 
egala și a înscrie, în ultimele mi
nute de joc, golul victoriei.

— Reprezentativa R. D. Germa
ne a fost cea mai bună echipă a 
turneului ?

„Handbalistele germane au 
într.o formă foarte 
le au 
biție 
noastre, 
învingă 
mult calm. Poate 
că în vreme ce noi apăram locul 
intti, adversarele noastre îl asaltau. 
Cu alte cuvinte, nu aveau ce pier
de. Atacul echipei R. D. Germane 
a știut să fructifice toate ocaziile 
avute, n-a irosit baloanele. In 
plus, handbalistele germane execu
tă foarte bine loviturile de la 19 
m., fie că trag direct, fie că șutea- 
ză din prima sau din a doua pa
să. O caracteristică a formației: 
multe jucătoare tinere, elemente ta
lentate și de mare perspectivă au 
fost promovate masiv.

— Dar despre echipa noastră ce 
ne poți saune?

„Echipa Romîniei s-a comportat 
inegal. ,4 jucat decontractat, calm, 
sigur în partida cu Uniunea So
vietică pentru ca în jocul cu R.D. 
Germană să practice un joc ner
vos. adeseori confuz. Principala 
greșeală a atacului nostru în în-
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Și au 
'iindcă

fost
E- 

am-
bună.

o mare
reprezentativei 

reușit să ne 
au avut mai 
și pentru faptul

a fost aceea că s-u grăbit să tra-

gă la poartă, irosind multe mingi. 
Acest fapt a ușurat mult misiu
nea portarului echipei germane. 
Maudrich. de altfel o iucătoare 
de bună valoare. Repercusiunea 
pripelii din atac a fost că apăra
rea noastră a trebuit să se între
buințeze excesiv, dat fiind că e. 
chipa R. D. Germane a fost mult 
timp în posesia balonului. In plus, 
unele atacante au ratat situații 
foarte clare de marcare: Victorița 
Dumitrescu. Elena Pădureanu. Din 
aceste ratări, echipa germană a 
inițiat rapide contraatacuri termi
nate cu goluri. In privința remar- 
corilor, este greu de făcut in mod 
special vreuna. Cele mai constan
te au fost losefina Ugron și Elena 
Pădureanu. Victoria Dumitrescu 
prea individuală; Scheipp a jucat 
sub așteptări iar Irina Nagy a fost 
adeseori neatentă. Aș vrea să su
bliniez că acest turneu a fost o 
bună lecție pentru noi. Handbalul 
feminin se ridică în Europa. Echi. 
pe cum sini cele ale R. D. Ger
mane și U.R.S.S. vor face un nou 
salt în scurt timp. Aceasta însem
nează că trebuie să muncim si 
mai mult în pregătirea handbalis
telor noastre. Este suficient un 
an de slăbire a ritmului de pre
gătire și ne putem trezi înlăturați 
din poziția fruntașă pe care o a- 
vem acum în handbalul feminin 
european".

l-am mulțumit antrenorului Con. 
stantin Popescu și i-am dat... per
misiunea să urmărească în conti
nuare întilnirea de baschet.

INELUL... PRIETENIEI
S-a intimptaț la concursul fe

minin de gimnastică. Pe bîmă e- 
volua sportiva japoneză Tanaka. 
Exercițiul, plin de grație și de 
precizie, denota virtuozitatea „în 
materie" a tinerei gimnaste. De
odată. dnd încântarea spectato

rilor era Ia culme. Tanaka are o 
mică ezitare și... cade de pe bîrnă. 
Cum se întîmplă în asemenea îm
prejurări, 
xercițiul de la capăt. Firește că 
după un prim eșec.
reîncepe moralmenHj handicapat. 

Cu Tanaka nu s-a înfîmplat insă 
așa. Fără să se sinchisească de 
insuccesul de mai înainte, gim
nasta japon-z? si a demonstrat 
din nou măiestria și răsplata i-a 
venit sub „forma" unei note ex
celente; 9,466! In clipa cind, fe- 
rierte se indreaiptă sfjne ‘banca 
coechiperelor sale, o tinără specta
toare sovietică, entuziasmată de 
evoluția gimnastei, s-a apropiat 
de Tanaka, a îmbrătișat-o cu căl
dură șl, scoțîndu-ș: inelul din de- 
net. l-a dăruit sportivei japoneze! 
WALDEMAR ȘI „GALFRIA".... LUI

Spectatorii care asistă la jocu
rile de baschet de pe „Mala ia 
arena*  nutresc o simpatie deose
bită pentru echipa Braziliei. In
tr-adevăr. baschetbaliștii brazi
lieni dovedesc multă fantezie în 
joc, slot veseli și prietenoși și 

— ceea 
blicului 
zultatul 
Printre 
numără 
getterul competiției, negrul 
mauri, și colegul său de echipă, 
Waldemar. Acesta din urmă atra
ge atenția în mod special din 
două motive: primo, fiindcă este... 
blond (caz rar la sud-americani) 
și secundo, fiindcă poartă un 
nome neobișnuit pentru un bra
zilian. Aveam să dezlegăm „miste
rul" în timp ce asistam Ia meciul

ea a trebuit să reia e-

concurentul

ce place întotdeauna pu-
— sacrifică uneori re
in favoarea spectacolului, 
favoriții spectatorilor se
— în primul rînd — coș-

....... ‘ A

Brazilia—Bulgaria. Alături de noi 
se afla profesorul H. Aț.anasian 
din Erevan. Adresîndu-ni-se în- 
tr-o perfectă limbă romînă, pro
fesorul Atanasian ne-a informat 
că Waldemar este născut tn Li
tuania și că a emigrat, împreună 
cu părinții lui, în Brazilia, pe 
vremea cînd avea... 1 an șl ju
mătate. Totuși, el n-a uitat limba 
maternă și — de aceea — sosirea 
la Moscova, unde avea să-și în- 
tîinească mulți compatrioți, i-a 
produs o firească bucurie.

Aflînd toate acestea, nu neam 
mai mirat deloc atunci cînd am vă
zut că Stonkus, Valdmanis și 
Petckiavicius. celebrii jucători d-’ 
origină lituaniană din formata 
reprezentativă a Uniunii Sovietice 
îi făceau lui Waldemar o „galerie" 
după toate „regulile artei"...

PRIETENII RUGBIULUI 
ROMINESC,

— A’lez, allez, la Roumanfe! 
încurajarea aceasta. porn’tă 

din tribunele de la Lujniki, a do- 
venit de-acum familiară jucători
lor noștri. La fiecare meci susți
nut de echipa de rugbi a Romîniei. 
un grun de francezi, participant 
la Festival și Ia Jocuri, aplaudă 
vîrtos fiecare acțiune a reprezen 
fanților noștri, dovedind o pasiu
ne de adevărațî... suporteri!

Nu ne-a fost desigur prea greu 
să intrăm în vorbă cu „șeful" 
grupului. Ni s-a recomandat „Guv 
Stener, fost internațional de rugbi" 
șl a finut să ne spună:

— Sîntem aci cîțiva pasionați ai 
„balonului oval" și în calitate de 
specialiști, nutrim cea mai bună 
impresie despre echipa romînă. 
din rindurile căreia am remarcat 
pe lonescu. Penciu și Paloșanu".

Aci, dl. Guy Stener s-a oprit și 
zîmbindu-ne ,ne-a spus:

— Rugbiul este marea mea pa
siune. Și cind vă gindiți că am 
venit aci tn calitate de condu
cător al echipei de... baschet!

recordmanui 
la Moscova, 
de-a lungul

„Bravo! Ai făcui o cursă minunată!" pare să spună 
mondial lungwirth neprevăzutului său învingător de 
atletul sovietic Pipine. După pasionanta lor întrecere 

celor 1.500 m, cei doi sportivi se despart buni prieteni



In „Cursa de 6 zile", concurența au de trecut, uneori și asemenea 
obstacole (vaduri), deosebit de dificile, după cum se poate constata.

Cum s-au comportat motocTcli$tii noștri
în ultimele ediții ale

Una dintre cele mai impor'ante 
competiții motocicliste din lume 
(de regularitate și rezistență) 
„Cursa de 6 zile" care se va des
fășura între 15—20 septembrie în 
Cehoslovacia a văzut... lumina zilei 
în Anglia, în 1913. Apoi, ediția a 
11-a s-a alergat în 1920. Această 
mare întrecere (six days), denumi, 
tă și „Olimpiada anuală a motoci- 
cliștilor", se desfășoară, în fiecare 
an, în țara ai cărei sportivi au 
cucerit ultima ediție.

A'otocicliștii rornfnî au concurat 
pentru prima oară fn anul 1953. 
Pe echipe, nu ani avut o comportare 
prea bună . Au fost și cîteva a- 
bandonuri, în acea ediție de debut 
pentru noi. Individual însă, spor'i- 
vii noștri au reușit comportări de 
certă valoare. Astfel, N, Sădeanu • 
a oucerit medalia de aur. iar M. 
Cernescu, N Buescu și M. Sără- 
țeanu au obținut medalii de bronz.

In 1954, la ediția din Anglia, 
n-am participat. Un an mai tîrziu 
(în Cehoslovacia) ne am clasat pe 
locul 8, din numeroase ec-hipe parti
cipante și am cucerit medalia de aur 
(L. Szabo) și din nou trei medalii 
de bronz: B. Predescu, M. Cernescu 
și Gh. Dumitrache. Anul trecut, în 
Germania, am terminat pe locul 
10 și ne-am înapoiat cu urmă
toarele 4 medalii : L. Szabo aur, B. 
Predescu argint, M. Cernescu și 
M. Pop bronz.

Reiese de aci că, deși sîntem 
participant! de dată recenă la a- 
ceastă tradițională întrecere (care 
se află la a 32-a ediție), la startul

„Cupa Galea” a confirmat odată in plus:

Tenisul defensiv este total perimat!
Sînt puține ramuri de sport în 

care creșterea măiestriei sportive 
este atît de anevoioasă ca la 
tenis. Fără îndoială că și aceasta 
a fost una din cauzele care a de
terminat Federația Internațională 
de specialitate să organizeze anual 
o competiție pe reprezentative de 
țări deschisă tinerilor teitismeni 
europeni. Tinerii noștri jucători au 
participat anul acesta pentru pri
ma dată la o asemenea întrecere 
denumită — după cum se știe — 
Cupa Galea. Rezultatele sînt cu
noscute: am fost învinși de echipa 
R.F.G. cu 4—1 și de echipa R. Ce
hoslovace cu 5—0.

Deși înfrîngerile au fost catego
rice, reprezentanții noștri s-au a- 
firmat Ia Bratislava drept jucători 
de valoare, cu un bun nivel tehnic 
și cu mult spirit de luptă. Cu con
diția lichidării unor lipsuri seri
oase în pregătire și în concepția de 
joc, ei au perspectivele obținerii 
unor rezultate favorabile.

Atît formația germană cit și cea 
cehoslovacă au cuprins jucători cu 
experiență competițională interna
țională incomparabil mai mare 
decît cea a tinerilor noștri, fapt 
care Ie-a permis să-și stăpîneascâ 
mai bine nervii, să fie mai cons
tanți în acțiuni și, — mai ales — 
să folosească în momentele critice 
cu maximum de eficacitate, întrea
ga gamă a cunoștințelor lor teh
nice și tactice. Pentru că. în spe
cial în fiecare meci al întîlnirii
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„Cursei de 6 zile”
căreia sc prezintă cei mai valoroși 
specialiști ai acestui gen de curse, 
sportivii romîni au izbutit să afir
me sportul nostru cu motor peste 
hotare. Trebuie să notăm că, după 
fiecare ediție, specialiștii și tehnic e- 
nii care au urmărit pasionanta des
fășurare a întrecerii, au adus elo
gii unanime asupra valorii mo o- 
cicliștilor romîni în astfel de pro
be. <

Anul acesta, concursul se dis
pută în Cehoslovacia, la Spincfle- 
ruv Mlyn. Iu vederea acestei pro
be, cei mai buni motociclișfi in 
aceasta specialitate se pregătesc 
serios, animați fiind de dorința 
de a se comporta cît mai bine.

Astăzi in campionatul Capitalei Ia tenis

Julieta Namian — Irina Ponova
Nu. Nu siutem noi de vina dacă 

semlflnansie de simplu bărbați nu 
s-au disputat ieri așa cum am anun
țat. Această schimbare de pregram 
s-a operat In ultima clipă, deoarece 
organizatoarea, comisia orășenească 
de specialitate București, a arătat a- 
numite slăbiciuni în fața pretențiilor 
unor concurenți. Sperăm însă că cel 
puțin programul finalelor odată al
cătuit să fie respectat.

Treeînd la meciurile desfășurate 
ieri, menționăm întilnirea semifinală 
dintre perechile masculine Bardan. 
D. vlairu=Crtstea-Schmidt, care a dat 
loc la o dispută frumoasă, dîrză, 
eu numeroase schimburi spectaculoa
se de mingi. A cîșiăgat prima pe
reche cu scorul de 1—5. 3—S, 7—â, 
4—6, 6—3. dovedindu-se un cuplu su
dat cu o bună orientare tactică, un 
cuplu cu promițătoare perspective. 
Așteptăm cu interes replica pe care 
o vor da acești doi tineri în finală,

noastre cu R.F.G., au existat ase
menea momențe critice, învingăto
rii’ partidelor de simplu fiind de
semnați numai Ia ma.re luptă.

O concluzie importantă care se 
desprinde și cu prilejul acestui 
concurs, trebuie să fie hotărsrea 
de a rupe imediat și cu toată e- 
nergia cu așa-zisa tradiție din te
nisul nostru: jocul de pe linia de 
fund. Baza tenisului modern este 
atacul, este lupta pentru cucerirea 
fiieului; acest lucru îl știu azi toți 
jucătorii noștri, dar din păcate 
ei nu-1 aplică consecvent și nu se 
străduiesc suficient să-și însușeas
că acele deprinderi și acea tehnica 
care să le permită să aplice cu 
maximum de eficacitate jocul o- 
femsiv.

In meciul cu R.F.G., Bardan l-a 
învins în prima zi pe jucătorul nr. 
1 — Eklebe — după un meci di
namic. de o factură tehnică ridi
cată. în care reprezentantul nos
tru a servit puternic, variat, a a- 
tacat direct aproape din fiecare 
servici și din fiecare minge care 
favoriza ofensiva. A fost singura 
cale să-I învingă pe unul dintre pri
mii jucători din R.F.G. Dar iată 
că în ziua a doua, același Bardan 
— jucînd cu Bungert, a doua 
„rachetă" a echipei R.F.G. — după 
ce a cîștigat primul set, nu a mai 
putut continua la fel de eficace 
și a pierdut pînă la urmă. Cau
zele? Sînt multiple! Mai întîi, 
Bardan a fost obosit după meciul 
cîștigat în ziua precedentă, pen
tru că nu era obișnuit cu efortul 
specific cerut de o ofensivă per

„Repetiții generale”
in vederea campionatului de fotbal

(Urmare din pag. 1) 

joi Ia Arad, asupra Flamurii roșii 
UT.A. Totuși, adăugăm, ca infor
mație suplimentară și ca... avertis
ment pentru Locomotiva Gara de 
Nord, amănuntul că această for
mație din prima categorie a cam
pionatului R. D. Germane are la 
activ și alte rezultate remarcabi'e 
în jocuri internaționalei 2—2 cu 
Bani!; Ostrava, 2—2 cu Ruch Chcr- 
zow. 4—1 cu IFK Trelk-borg. 2—2 
cil SV Nurnberg Furth. 3—2 cu 
SXNA Plovdiv și. mai ales, 2—0 
cu Honved Budapesta. Cei „11“ ai 
Locomotivei Gara de Nord (Butna- 
ru-Bogdan. Cristescu, A!ex-Po- 
pescu. Petrescu-CăEn. Mihai, Lea- 
hevici, Mafteuță. Milea) vor avea 
deci un hop foarte greu de trecut 
în formația <xisrețTor (probabil.'» : 
Sotnmer-Stiegbîitz, Busch, Brandt- 
Polland, Baumann-Frbltch, Krause. 
Walter, Fischer. Behne.

PRIMUL CUPLAJ LA 
„23 AUGUST"

De data aceasta cu doi din pro
tagoniștii campionatului 1957 — 
1958: C.C.A. — deținătoarea titlu
lui -— și Dinamo București, și cu 
doi oaspeți care se anunță redu
tabili. De a’tfel, cartea de vizită 
a echipelor Vorwaerts Berlin și — 
respectiv — Spartak Sofia a avut 
darul să sporească ritmul pre
gătirilor la C.C.A. și Dinamo, care 
— trebuie menționat — vor alinia 
cele mai bune formații.

Dinamo a jucat joi la Cimpina 
cu Energia (cat. B) și a învins cu 
4—2 (1—1) după un joc de cali
tate, în care — solicitat de ad- 
versaru-i foarte bine pregătit — 
s-a mișcat bine marcind patru go
luri (prin Suru 3 și Ene) din com-

dublului Bădin-Zs-copccuna, c^re tot 
ieri în cealaltă semifinală au obținut 
o victorie sigură la M. Viziru și 
Chivam cu 6—1, 4—6, 6—3, 6—2.

Semifinala de simplu feminin 
dintre Julieta Namian și Eleonora 
Roșianu ne-a dezamăgit. Nu am cre
zut că Julieta Namian poate să 
joace atît de slab, complet dezorien
tată, cu lovituri moi. Ea a reușit to
tuși să cîștige cu 6—4, 4—6, 6—0, da
torită mai mult greșelilor adversarei. 
Noi credem că antrenorii trebuie să 
acorde toată atenția acestei jucătoare 
talentate, «>1 cărei progres tehnic și 
rezultate se lasă cam de mult aștep
tate.

Astăzi, de la ora 1C.30, au loc finala 
de simplu femei (Namian.Ponova) și 
semifinalele de simplu masculin. 
Mîine de la aceeași oră se cispută 
finala de dublu bărbați. Teren: Cen
trul de antrenament nr. 2.

manentă (acasă, Bardan nu e prea 
cunoscut ca un jucător de atac 
prin excelentă). Apoi, în momentul 
critic al partidei, Bungert a pornit 
la un atac dezlănțuit, reușind 
să-și depășească adversarul prin 
joc activ și nu prin „țăcăneală".

Cel de al doilea reprezentant al 
nostru. G. Bosch, a fost handicapat 
de stilul său de joc de pe fundul 
terenului, joc pe care-1 practică 
în exclusivitate și care l-a postat 
dintr-un bun început în situația 
de învins. Bosch s-a comportat 
totuși bine, dîrz. dar trebuie să în
țeleagă că nu noate emite preten
ții de victorie Ia un adversar pu
ternic dacă așteaptă să facă 
puncte din greșelile adversarului.

In întilnirea cu echipa ceho
slovacă. miza nu mai era atît de 
mare, deoarece ciștigătorul turneu
lui era de acum cunoscut. Bardan 
a jucat însă mult sub așteptări, 
mediocru, șters, cu Merunka. și 
sub orice critică cu Elinek. Nefiind 
obișnuit să practice un joc consec
vent ofensiv, avînd în față dai 
adversari prin excelență „țăcă- 
niști" și fiind prea obosit fizic și 
nervos, după meciurile anterioare, 
Bardan a fost pur și simplu de 
nerecunoscut.

V. Serester, care f-a înlocuit pe 
Bosch în partida cu R. Cehoslovacă, 
a avut cîștigate practic ambele 
meciuri, dar le-a pierdut din cauza 
lipsei de curaj, din cauza incapa
cității de a arăta în momentele 
decisive tot ce știe. Așa bună
oară, cu Ielinek el a cîștigat fru
mos primul set cu 6—2, a condus 
în al doilea cu 4—2 și a avut le 

binații spectaculoase. Mîine, dina- 
moviștii vor alinia formația: Uțu- 
Izghireanu (Popa)', Petca (FI. 

Anghel), FI. Anghel (izghireanu) 
— Călinoîu, Neagu — V. Anghel, 
Nîcușor, Ene, R. Lazăr, Suru.

La C.C.A., va reintra: Cacovea- 
nu. Militarii vor alinia deci for
mația de bază: Toma — Zavoda 
II. Apolzan, Dumitrescu — O" 
nisie Bone — Cacoveanu, Cons
tantin Alexandrescu. Zavoda I, 
Tătaru.

Oaspeții sînt în București: Spar
tak de joi. Vorwaerts de ieri. Fot
baliștii bulgari (clasați pe locul 
10 in campionat, după 13 etape) 
au lăsat o impresie excelentă la 
Cluj prin jocul lor tehnic și specta- 
cidos. Formația lor de mîine- 
Min-ev — Vasilev, Kitov, Had- 
jiiski — A‘anasov. Sokolov — Nî- 
cclov. Penelov. Arsdonov, Ignatov, 
Panorcv. Cițiva internaționali: 
Panaiotov. Gorolomov, Kitov, An- 
donov Ignatov. Vorwaerts — care 
conduce în campionatul R. D. Ger
mane și dă cu regularitate jucă
tori „naționalei" — a sosit ieri eu 
următorul lot de jucători: Jaschke. 
MJckel (portari). Wachtel. Kalinke, 
Eilitz. Kramoc Ge:s!er (fundași), 

Reichel*.  Wo‘f. Poguntke. Herrmann 
(halfi). Kaulmann. Fritsche, Nip- 
pert, Kohle, Kupel. Voigt Bley 
(înaintași). Antrenorul echipei nu 
a alcătuit formația pentru mîine 
deoarece așteaptă să-i sosească și 
jucătorii aflați la Moscova, cu se
lecționata P D.G

In țară

Petroșani: Energia — Komtoi 
Banyasz (R.P.U.), arh. C. Papescu 
(București). Joi, Energia a dispus 
de Energia Tg. Jiu cu 8—0 (1—0).

Baia Mare: Energia Trust Miner 
— Dorogi Banyasz (R.P.U.), arb. 
A. Man (B. Mare). Gazdele 
sînt în formă. Nu de mult au dis
pus de Dinamo Orașul Stalin cu 
2-1 (1-1).

Constanța: Locomotiva — Sel. 
Atena, arb. I. Mikulan (Iugosla
via). Joi Locomotiva a jucat cu 
„Dobrogea" (Toîbuchin — R. P. 
Bulgaria) și a cîștigat cu 3—1 
(2-0).

Tot mîine, în București, Progre
sul F. B. va întîlni Dinamo 6 
într-un meci amical programat la 

( ora 9 pe stadionul Dinamo.

Echipa de tenis a țării noastre care a participat pentru prima oară 
la „Cupa Galea". De la stingă la dreapta antrenorul M. Bă-din, A.

Bardan, G. Bosch, V. Se rester și Șt. Georgescu
trei ori avantaj, pentru ca după 
ce a pierdut acest ghem, să 
cedeze in continuare cu ușurință 
tot meciul. Situația s-a repetat în- 
trucîtva și cu Merunka (un te- 
nismen cu multă experiență care 
a învins recent pe maghiarul 
Adam). Serester a cîștigat primul 
set cu 6—3, a condus în 3! doilea 
cu 7—6 dar a pierdut la 7—9. A 
condus în al treilea set cu 4—2, 
dar a pierdut cu 4—6. Serester 
a pățit ceea ce se întîmplă de obi
cei jucătorilor nedeprinși cu te
nisul modern: în momentele hotă- 
rîtoare nu îndrăznesc să atace sau 
dacă de acum s-au hotărît cu greu 
să pornească la ofensivă, o fac 
cu frică, reținuți, fără convingere 
și ca rezultat pierd meciul.

Este absolut necesar ca jucă
torii noștri, și mai ales cei tineri, 
să devină adepți convinși ai teni
sului modern, bazat pe ofensiva 
la fileu. Acest lucru nu este de 
ioc ușor, căci presupune însușirea 
temeinică a unei întregi game de 
elemente tehnice și multă, multă 
muncă; dar jucătorii și antrenorii 
trebuie să ajungă in mod definitiv 
Ia concluzia că aceasta este sin
gura cale spre ridicarea măiestriei

FOTBAL: știri, rezultate—
30 DE ARBITRI PENTRU CA

TEGORIA A

Pentru sezonul 1957—1958, cole
giu! central de arbitri a stabilit un 
lot de 30 de arbitri pentru jocurile 
din campionatul categoriei A. Lo
tul, alcătuit în baza observațiilor 
făcute cu prilejul Cupei Primăve
rii, cuprinde pe următorii arbitri.

BUCUREȘTI: Asztalos Tiberiu, 
Cruțescu Mircea, Drăghici Ilie, 
Geac Ștefan, lonescu Ștefan I, 
Kroner Petre, Mateescu Francisc, 
Măicănesctt Vili, Mitran Constan
tin, Popa Mihai, Popescu Constan
tin, Rapaport Puiu. Schulder Du
mitru și Segall Solomon.

ARAD: Rusu Dumitru; CLUJ: 
Varga Adalbert; CONSTANȚA; 
Drăg’nici Zaharia; CRAIOVA: 
Mataizer Stelian; FOCȘANI: Lupii 
Sigmund; ORADEA: Hittner La- 
dislau și Toth Alexandru; ORAȘUL 
STALIN: Badea Petre și lf+imie 
Aurel; PETROȘANI: Dobrin Ion; 
PLOEȘTI: Dragomirescu Glicorghe 
și Marinciu Mihai; SIBIU: Bucșa 
Eugen' TIMIȘOARA: Kep’ch
Gheorghe și Maier Aurel.

e Intîlniri amicale din cursul 
săptămjnii: Energia Ploești—Ști
ința București 9—0 (2—0), Au 
marcat: Dridea (4), Frone (3), Za
haria (2). In echipa ploeștenilor 
și-a făcut reintrarea Pcreț. Fla
mura roșie Sf. Gheorghe-Sel. asoc. 
Recolta 4—1 (2—1). Au marcat: 
Boga, Karacsony, Papp și Cinta, 
respec'iv Barabas. Progresul 
Brad — C.S. Sibiu 8—1 (3—0).

CONCURSUL ATLETIC 
DE SELECȚIE

După o pauza de mui multe săp- 
tămîui activitatea compe:iționaîă 
a celor mai mulți dintre atleții 
noștri continuă cu concursul de 
selecție pentru formarea echipei 
reprezentative în vederea Jocurilor 
Balcanice de la Atena. Concursul 
are loc pe stadionul Republicii as
tăzi, duminică și luni. Dimineața 
de la ora 8.30 (în fiecare zi) sînt 
prevăzute probe din cadru! decat
lonului și pentatlonului (femei). 
După amiezele, întrecerile încep la 
ora 17,30 și se vor desfășura după 
programul Balcaniadei.

sportive la un nivel la care să 
putem înfrunta cu cinste primele 
„rachete" ale Europei. După păre
rea mea comisia centrală va tre
bui să ia măsuri energice în acest 
scop, mergînd pînă îa eliminarea 
din lotul reprezentativ și dacă este 
necesar poate chiar și din cam
pionat a jucătorilor care se vor 
menține în „țăcăneală", mergînd 
în ultima instanță chiar și la 
sancționarea acelor antrenori care 
se încăpățînează încă să predea 
un tenis învechit, plafonat

Jucătorii’ noștri trebuie să 
înțeleagă că e neapărat necesar 
să aplice jocul modern, chiar dacă 
la început vor pierde meciuri în 
campionat sau în străinătate, pină 
ce se deprind cu loviturile ofen
sive, cu lupta activă, cu ideeacăun 
meci trebuie cîștigat atacînd și nu 
așteptînd greșelile adversarului.

Altfel, ne vom păstra modestul 
nostru loc în clasamentul interna
țional cu toate că avem o serie de 
elemente înzestrate cu reale cali
tăți și cu bttne posibilități de dez
voltare

EUGEN RUNCAN 
vicepreședintele comisiei centrale 

de tenis



CEI MAI BUNI ZECE ATLET1 EUROPENI AI SEZONULUI 1957
100 METRI

10,2**)  Germar (R.F.G.)

• Meciul disputat joi cupă amiază 
pe Stadionul Republicii a avut o 
deosebită însemnătate nu numai 
pentru Progresul București care 
și-a adăogat o nouă victorie inter
națională în palmares ci și pentru 
participanții la concursul Pronosport 
nr. 32 din 11 august (care se în
chide duminică la ora 12 în Capi
tală) care au avut ocazia să urmă
rească jocul uneia dintre formațiile 
din programul concursului de mîi- 
ne : reprezentativa Atenei. Jucăto
rii greci, după un meci nul la Ti
mișoara cu știința, au cedat cu 2—4 
Progresului București. Mîine ei vor 
susține la Constanța ultima întâlnire 
din caâ'rul turneului întreprins în 
țara noastră cu Locomotiva din 
localitate. Ultimul meci și totodată 
ultima ocazie pentru fotbaliștii din 
capitala Greciei de a obține o vic
torie în acest turneu însemnează 
pentru feroviarii constănțeni un e- 
xamen greu de trecut. Valoarea e 
chipei oaspe — care numără multi 
jucători ti formației reprezentative 
grecești — a îndreptățit pe mulți 
participant să-i acorde prima șansă 
în întîlnirea de Ia Constanța tr® 
cînd ,,2‘* pe buletine atît la pauză 
cît și la finsl. Părerea noastră e 
că „2“ solist la pauză nu constitui® 
însă un pronostic... suficient, deoa
rece în aceeași măsură cu oaspeții 
și gazdele doresc desigur obținerea 
unui rezultat frumos și cel puțin 
în primele 45 da minute îl pot ob 
ține. Ca atare, cel puțin un ,.X*’ 
îșl ar: tă necesitatea.

O altă întîlnlre internațională — 
de fapt prima în ordinea progra
mului Pronosport — este cea pe 
oare echipa noastră campioană o 
va susține pe stadionul ,,23 August** 
cu liderul turului campionatului 
R. D. Germane, Vorwărts Berlin. 
Este vorba de o revanșă a meciului 
susținut cu mai bine de un an îr. 
urmă la Berlin si în care echipa 
germană, întărită cu jucători de 
la Dyn mo Berlin a reușit să ter
mine victorioasă cu 3—2 după ce 
77 minute fusese condusă cu 2—0 I 
De data aceasta sîntem convinși 
că scorul final (ca și cel la pauză 
ie altfel) va fi favorabil reprezen
tantei noastre în Cupa campionilor 
Europeni.

10.3 Nielsen (Norv.)
10.4 Barteniev (U.R.S.S.)
10,4 Bașlikov (U.R.S.S.)
10,4 Foik (Pol).
10,4 Sirinski (U.R.S.S.)
10,4 Thorbjornsstm (Isl.)
10.4 Bacivarov (Bulg.)
10.5 Cnorzer (R.F.G.)
10,5 Galbiati (Ital.)
10,5 Lipman (U.R.S.S.)
10,5 Ter-Qvanesian (U.R.S.S.)
10,5 Marin (U.R.S.S.) .
10,5 lliin (U.R.S.S.)
10.5 Antadze (U.R.S.S.)
10.5 David (Fractal

AUREL RAI CA

10,5 Pietrov (U.R.S.S.)
10,5 Konovalov (U.R.S.S.)’
10,5 Lorger (lug.)
10,5 Futterer (R.F.G.)’

200 METRI

20,4*)  Germar (R.F.G.)
20,9 Barteniev (U.R.S.S.)
21,0 Kaufmann (R.F.G.)
21.1 Plaskeev (U.R.SS.)
21.2 Swatowski (Pol.)
21,2 Mandlik (Ceh.)
21,2 Lauer (R.F.G.)
21,2 Haas (R.F.G.)
21,2 Gregorenz (R.F.G.)
21,2 Konovalov (U.R.S.S.)

400 METRI

46.8 Swatowski (Pol.)
46.9 Haas (R.F.G.)

Cs^'onosport

Tabelele de rezultate ale celor mai buni atleți din Europa re- i 
flectă creșterea simțitoare pe care a înregistrat-o în acest sezon a-! 
tletismul continental. j

Pentru amatorii de statistică a tletică, pentru toți cei ce vor să-și | 
formeze o părere cît mai exactă asupra raportului de forțe care ( 
există astăzi în atletismul euro pean, cît și pentru atleții și an- » 
trenorii noștri fruntași — mai ales pentru ei! — publicăm in numărul | 
de față lista celor mai buni „zece" europeni, întocmită pe baza rezul- i 
țațelor înregistrate de noi pînă la 7 august. 1

47,0 Weber (Elv.)
47,2 Wrighton (Angl.)
47.2 Heiste.i (Fini.)
4722 Poerschke (R.F.G.)
47.3 Huber (R.F.G.)
47,3 Rawson (Angl.)
47,3 Makomaski (Pol.)
47,3 Higgins (Angl.)

800 METRI

1:46,0 Moens (Belg.) 
1:40,9 Johnson (Angl.) 
1:47,5 Jungwirth (Ceh.)
1:47,5 Paterson (Angl.)
1:47,5 Rawson (Angl.)
1:47,7 Delaney (lrl.)
1:47,9 Makomaski (Pol.)
1:47,9 Boysen (Norv.)
1:48,0 Andersen (Norv.) 
1:48,0 Brenner (R.F.G.)

1.500 METRI

3:38,1*)  Jungwirth (Ceh.)
3:40,2 Salsola (Fini.)
3:40,2 Salonen (Fini.)
3:40,3 Vuorisalo (Fini.) 
3:40,8 Waern (Sued.) 
3:41,1 Pipine (U.R.S.S.)
3:41,7 Sokolov (U.R.S.S.) 
3:42,0 Valentin (R.D.G.) 
3:42,3 Lewandowski (Pol.) 
3:42,6 Hewson (Angl.)

5.000 METRI

13:51,8 Szabo (Ung.)
13:52,0 Janke (R.D.G.)
13:54,4 Bolotnikov (U.R.S.S.)
13:55,8 Ktzvskowiak (Pol.)
13:57,8 Jurek (Ceh.)
13:59,5 Desiacikov (U.R.S.S.)
14:02,0 Tuomaala (Fini.)
14:03,8 Larsen (Norv.)
14:04,2 Graf (Ceh.)
14:04,4 Cerniawski (U.R.S.S.)

10.000 METRI

29:14,6 Bolotnikov (U.R.S.S.)
29:36,0 Cerniawski (U.R.S.S )
29:43,0 Ranta-Ia (Fini.)

Despre celelalte întâlniri *le  pro
gramului concursului nr. 32 din 11 
august — etapele complete ale se
riilor I-a și a II-a rezervate for
mațiilor de categoria B din Cupa 
de Vară a R. P. Ungare — am 
vorbit într-unul din numerele tre
cute ale ziarului așa că nu ne mal 
rămîne deeît să vă reamintim că 
fondul inițial de premii al con
cursului este de 123.594 lei și să 
așteptăm ca numele dumneavoastră 
să figureze pe lista premiaților la 
acest concurs !

• La concursul Pronosport nr. 
32 (etapa din 11 august) sînt € cor
date următoarele premii speciale 
pentru ,,0-‘ rezultate : o motocicletă 
de 350 cmc., o motocicletă c.e 175 
cmc. și o motocicletă de 125 cmc. 
pentru participanții cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate și 
prin tragere din urnă : o moto
cicletă de 125 cmc., 2 aragazuri cu 
3 ochiuri și butelie și 5 aparate d*»  
radio.

O Plata premiilor de la concurs^ 
Pronosport nr. 31 (etapa din 4 au
gust) continuă în Capitală astăzi 
după ami_ ză începînd de la ora 
17 numai la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9.

© Iată acum programul concursu
lui Pronosport nr. 33 (etapa din 1H 
august) : I. Dinamo București — 
Flamura Roșie Arac.' (cat. A) ; II. 
Progresul Oradea — Știința Timi
șoara (Cat. A) ; III. Er.ergia Orașul 
Stalin — Progresul București (Cat 
A) ; IV. Energia Tg. Mureș — Di 
namo Orașul Stalin (C-t. A) ; V 
Lens — Toulouse (Camp, francez) : 
VI. Lyon — Nîmes (Camp, fran
cez); VII. Nice — Metz (Camp, 
francez) ; VIII. Racing Paris — 
Sochaux (CL-mp. francez) ; IX. Mar
seille — Lille (Camp, francez) ; X. 
Sedan — Monaco (Camp, francez) ; 
XI. Angers — Rehns (Camp, fran
cez) ; XII. Ales — Valenciennes 
(Camp, francez) ; MECIURI DE RE
ZERVA : A. Beziers — St. Etienne 
(Cemp. francez) ; B. Energia Petro
șani — Locomotiva București (Cat. 
A).

29:48,4 Desiacikov (U.R.S.S.)
29:50,2 Konrad (R.F.G.)
29:52,6 Janke (R.D.G.)
29:53,8 Pudov (U.R.S.S.)
29:54,6 Schade (R F.G.)
29:55,0 Posti (Fini.)
29:56,6 Anufriev (U.R.S.S.)

110 M. GARDURI

13,7*)  Lauer (R.F.G.)
13,9 Mihailov (U.R.S.S.)
14.2 Lorger (Iug.)
14.3 Kinsela (lrl.)
14,3 Lituiev (U.R.S.S.)
14.3 Dohen (Fra.)
14.4 Schottes (R.F.G.)
14,4 Kotlinski (Pol.)
14,4 Veselski (Ceh.)
14.4 Stunner (R.F.G.)

400 M. GARDURI

51.1 Hiin (U.R.S.S.)
51.2 Lituiev (U.R.S.S.) .
51.5 Lauer (R.F.G.)
51.6 Kane (Angl.)
51.7 Kotlinski (Pol.)
51.8 Gallicker (Elv.)
52,0 Sedov (U.R.S.S.)
52.2 Farrell (Angl.)
52,5 Lippay (Ung.)
52,5 Botar (Ung.)
52,5 Fischer (R.F.G.)

3.000 M. OBSTACOLE

8:44,4 Lersen (Norv.)
8:45,8 Vesely (Ceh.)
8:50,2 Rjiscin (U.R.S.S.)
8:50,8 Krzyszkowiak (Pol.)
8:51.4 Shirley (Ang.)
8:53,8 Varga (Ung.)
8:54,2 Laine (Fini.)
8:54,4 Ponomarev (U.R.S.S.)
8:54,4 Karvonen (Fini.)
8:55,2 Saripov (U.R.S.S.)

LUNGIME

7,72 Grabowski (Pol.)
7,63 Valkama (Fini.)
7:61 Molzberger (R.F.G.J
7,60 Auga (R.D.G.)
7,58 Richter (R.F.G.)
7,57 Visser (Olanda)
7,55 Crutienden (.Angl.)
7,51 Hassaine (Franța)
7,49 Doell (R.F.G)
7,47 Iwanski (Pol.)

TR1PLU-SALT

16,04 Tigankov (U.R.S.S.)
15.95 Tierkel (U.R.S.S.)
15,94 Cen (U.R.S.S.)
15,92 Einarșson (Isl.)
15,88 Kreer (U.R.S.S)
15,88 Scerbakov (U RS S.)
15,83 Malchefczyk (Pol.)
15,73 Fedoseev (U.R.S.S.)
15,72 Riahovski (U.R.S.S.)
15,71 Gavrilov (U.R.S.S)

ÎNĂLȚIME

2,162*1  Stepanov (U.R.S.S.)
2,13 Kașkarov (U.R.SS.)
2,07 Sitkin (U.R S.S.)
2,05 Thorkildsen (Norv.)
2,04 Salminen (Fini.)
2.03 Bodo (Ung.)
2,03 Lewandowski (Pol.)
2.02 Holmgren (Sued.)

ASTĂZI LA LS6E (Bslgia) ÎNCEP CAMPIONATELE 
MONDIALE DE CICLISM

Anul acesta, campionatele mon
diale de ciclism, pentru amatori 
d profesioniști, se desfășoară in 
Belgia, după următorul program: 
întrecerile de pistă (amatori și pro
fesioniști) au loc pe velodromul 
Rancourt din Liege in zilele de 
10. 11, 13 și 15 august, iar proba 
de fond pe circuitul de la Waregen 
in zilele de 17 august (amatori) 
și 18 august (profesioniști).

Lista participant ilar, atît la oro. 
bele pe pistă cit și ia cele de 
fond, cuprinde o serie de figuri 
proeminente ale ciclismului mon
dial, amator și profesionist.

'In ceea ce privește cursa de 
fond (profesioniști) este așteptată 
cu viu interes evoluția câștigători
lor celor trei mari tururi: Anque- 
lil (Turul Franței), Lorono (Turul 
Spaniei) și Nencini (Turul Italiei).

2,02 Lein (R.D.G.)
2.02 Lukasevici (U.R.S.S.)

PRĂJINĂ

4,55*)  Rouhanis (Grecia)
4,55**)  Landstrom (Fini )
4,52 Preussgcr (R.D.G.)
4,50 Cernobai (U.R.S.S.)
4.59 Bulatov (U.R.S.S.)
4,40 Petrov (U.R.S.S)
4,40 Janiszewski (Pol.)
4,40 Thorlaksson (Isl.)
4,38 Lv.kman (Iugoslavia)
4,37 Brvngeirsson (Isl.)

GREUTAT-E

17.58 Skobla (Ceh.)
17,42 Raica (Rom.)
17,41 Meconi (Ital.)
17,49 Sosgornik (Pol.)
17,32 Artarski (Bulg.)
17,26 Plihal (Ceh.)
17,19 Lirignau (R.F.G.J
16,94 Rowe (Angl.)
16,94 Ovsepian (U.R.S.S.)
16,93 Tsakanikas (Grecia)

DISC

54,80 Merta (Ceh.)
54,34 Grigalka (U.R.S.S.)
54,02 Artarski (Bulg.)
53,85 Buhanțev (U.R.S.S.)
53,71 Kiics (Ung.)
53.70 Consolini (Ital.)

M. RĂȘCANESCU

53,53 Ellis (Angl.)
53,51 Piatkowski (Pol.)
53.50 Matveev (U.R.S.S.)
53.32 Carr (Angl.)

SULIȚA
82.98 Sidto (Pol.)
80,90 Danielsen (Norv.)
80,60 Maquet (Franța)
80,09 Frost (R.D.G.)
77,92 Kauhanen (Fini.)
77,65 R adzywonowicz (Pol.)
77.50 Kuznețov (U.R.S.S.)
77,48 Kopyto (Pol.)
76.98 Tîbulenko (U.R.S.S.)
76,69 Will (R.F.G.)

CIOCAN
66.89 Krivonosov (U.R.S.S.)
64.73 Bezjak (Iug.)
64,36 Tkacev (U.R.S.S.)
63,10 Nenașev (U.R.S.S)
62.32 Racic (lug.)
62,13 Samoțvetov (U.R.S.S.)
61,78 Niebisch (R.D.G.)
61.73 Csermak (Pol.)
61,64 Rășcănescu (Rom.)
61,64 Iegorov (U.R.S.S.)

*) = record european 
**) = record european egalat

Pe pistă, capul de afiș îl define 
francezul Riviere, cîștigătorul Tu
rului Europei 1956 și recent re
cordman mondial la proba de 5009 
metri (6 min. 3 sec. 4/5).

La amatori, pe pistă, francezul 
Marcel Rousseau, campion mon
dial și olimpic la viteză, este fa
voritul nr. 1 în specialitatea sa. 
Tot pe velodrom, va alerga și bul
garul Nencio Nristov. cîștigătorul 
Turului Egiptului 1956, al Cursei 
Păcii 1957 și învingător în proba 
de 4000 metri, urmărire individua
lă, la Moscoua (1957). Nencio 
Hristov va fi orezent și la startul 
probei de fond, unde va întîlni, 
nrinire alji rutieri de valoare, pe 
actualul campion al Franței, Boii- 
don, pe care ziarele străine îl si
tuează printre favoriți.

SPERANȚELE IUGOSLAVILOR

li ......   ■

Specialiștii și suporterii iugo
slavi au fost foarte supărați de 
meciul nul (0-0) ai echipei Iar, 
realizat cu Grecia la Atena. în p,e- 
limmariile campionatelor mondia
le. E și firesc, pentru că prin priz- 
ma acestui rezultat și a victoriei 
obținute de echipa R.P- Romîne cu 
2—1 în fața Greciei, șansele iu
goslavilor de a se califica în tur
neul final sînt — la ora actuală — 
mai mici deeît cele ale reprezen
tativei țării noastre.

în meciul Iugoslavia — Grecia, 
desfășurat la Atena, ambele echi
pe au călcat regulamentul, schini- 
bînd in timpul partidei cîte un ju
cător: iugoslavii J-au înlocuit pe 
Veseiinovici cu Mitici, iar grecii pe 
Papazoglu cu loanu. După cum 
relatează ziarul „NEPSPORT" cin 
Budapesta, iugoslavii speră că 
F. I.F.A. va anula meciul și va de
cide rejucarea partidei!

Pînă acum, însă, forul de spe
cialitate nu a luat nici o hotărire, 
dar după părerea noastră, pentru 
tranșarea acestei chestiuni, există 
două posibilități mai juste deeît 
rejucarea:

l.Să fie omologat rezultatul de 
pe teren (0—0) pentru că ambele 

echipe au comis aceeași greșeală;
sau 2- Ambele reprezentative 

(Grecia și Iugoslavia) să fie sanc
ționate pentru nerespectarea regu
lamentului, cu pierderea jocului 
cu 3—0.

PREGĂTIRILE ENGLEZILOR 
Șl DORINȚA LU! MATHEWS
In Anglia există o tradiție care 

de cîteva decenii n-a fost călca
tă. In mijlocul lui iulie, fotbal i;- 
tii își reiau antrenamentele, ăr 
echipele susțin meciuri amicaie 
numai în compania unor formații 
din altă ligă- De partide inter
naționale intercluburi, nici vorbă 
pînă acum. Iată însă că în preai- 
ma pregătirilor pentru campiona 
tul mondial — unde englezii spera 
să aibă o comportare superioara 
celei din ultimele ediții — ei au 
rupt în parte cu tradiția și se 
pregătesc cu cea mai mare serio
zitate.

Dacă în preajma începerii cam
pionatului echipele de club din 
aceeași ligă nu-și măsoară forțele 
între ele, în schimb, majoritatea 
echipelor engleze susțin acum jo
curi internaționale. Manchester 
United va juca la Berlin și Ia Ha- 
novra, Chelsea la Amsterdam, Ar
senal în Suedia, etc, etc.

★
Lotul reprezentativei Angliei 

pentru turneul final din Suedia a 
fost alcătuit mai de mult. Printre 
cei care formează lotul celor 40 
de fotbaliști se află și veteranul 
Stanley Mathews. Acesta după ce 
s-a reîntors dintr-un turneu de de
monstrație efectuat în Africa de 
Sud, și-a reluat antrenamentele. 
Fiind intrebat de un gazetar dacă 
va abandona fotbalul, Mathews, 
foarte jignit, i-a răspuns: „Mă simt 
la fel de bine ca acum 26 ani cînd 
am jucat pentru prima oară în 
campionatul englez. Nici nu mă 
gindesc să abandonez fotbalul- As 
vrea să-mi închei cariera anul 
viitor în finala campionatului mon
dial, printr-un strălucit succes".

AU MURIT DE... „BUCURIE"
Mare senzație a produs victoria 

cu 5—0 repurtată de reprezentativa 
Paraguayului în fața Uruguayului 
în urma căreia, fosta campioană 
mondială nu s-a mai calificat în 
turneul final care se va desfășura 
în 1958 în Suedia. Ziarele comen
tează și acum acest rezultat ex
cepțional și scot în evidență că în 
reprezentativa Paraguayului a apă
rut o nouă „stea" a fotbalului 
mondial. Este vorba de extrema 
stingă Florence Ama-rilla, care a 
debutat strălucit în această parti
dă, mareînd trei goluri-

Cînd scorul era de 2—0 în fa
voarea paraguayenilor, în tribunele 
din Assuncion s-a produs o ade
vărată explozie de bucurie. Doi 
dintre suporterii echipei gazdă, en
tuziasmați de marea victorie pe 
care o întrevedeau, au... încetat din 
viață. Da, au murit pur și simplu 
de moarte naturală cu diagnosti
cul... „de bucurie".

Acesta nu este un caz izolat, pe
trecut pe stadioanele din America 
de Sud- Ziarele de peste ocean 
anunță deseori că la un meci sau 
altul, din cauza încordării în care 
se dispută meciurile, unii suporteri 
mor... de bucurie, alții de... necaz.

Nu se poate spune că sudameri- 
canii nu sînt slabi de inima..-!

ION OCHSENFELD
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Alarmă în boxul mondial

CRIZĂ” GENERALĂ LA CATEGORIA GREA!
W
Cronicarii de box au lansat că

tre cele patru zări ..semnalul de a- 
larmă* : nu mai sînt „grei" în Eu
ropa I Constatarea, fără a purta 
amprenta originalității, reflectă 
perfect realitatea. Nu mai sînt 
„grei" în Europa 1 Categoria soco
tită drept cea mai spectaculoasă 
datorită „tonajului" combatanților, 
este amenințată să rămînă... pus
tie. Care să fie cauza ? Specialiș
tii emit păreri diverse. Unii susțin 
că, din pricina durității lovituri'or 
(mai resimți'e la categoria grea 
decît la oricare altă categorie), 
mulți boxeri renunță să mai urce 
treptele ringului și se îndreaptă 
spre alt sport. Alții sînt de părere 
că ultimul război mondial, cu în
treg cortegiul său de suferințe, a 
contribuit la creșterea unei gene
rații insuficient dezvoltare fizic. 
Mulți susțin că răspîndirea din ce 
în ce mai accentuată a unor spor
turi — rugbi, baschet, haltere — 
care solicită sportivi înalți și ma
sivi ar duce la diminuarea rîndu- 
rilor de boxeri de categorie grea. 
Un sîmbure de adevăr există desi
gur în fiecare dintre aceste păreri. 
Fapt este că — în contrast cu ce
lelalte categorii — meciurile de 
categorie grea scad îngrijorător ca 
valoare, se banalizează, nu mai 
suscită interesul amatorilor de 
box.

O imagine sugestivă în aceas‘ă 
privință ne-au oferit campionatele 
europene de box amator de la Pra- 
ga. Andrei Abramov, noul campion 
al categoriei, deși dotat cu exce
lente calități fizice, este totuși de
parte de nivelul predecesorului 
său. Algerdas Soțicas Polonezii, 
care au pugiliști de valoare recu
noscută, se „împotmolesc" și ei 
la categoria grea, unde nici Grze- 
lak. nici Manka și nici Wegrzyniak 
nu se pot compara cu colegii lor 
de categorii mai... mici. Ungurii 
s-au văzut nevoiți să-l scoată de 
la „naftalină" pe Laszlo Bene, fost 
campion european în 1949. dar ca
re la Praga n-a izbutit să facă de
cît o figură penibilă. Nici gazdele 
n-au stat mai bine, întrucît lun
gul Nemec confundă adeseo-ri boxul 
cu luptele și spectacolul pe care-l 
oferă este lamentabil. ..Criza 
greilor” ne apare astfel sub un 
dublu aspect: cantitativ și calita
tiv.

Cum „rețeta" cea mai po'.rivită

ienry Cooper. Acesta, la campionate
le europene amatoare de la Varșo
via, a fost pus K.O. din doi-trei pum
ni de Iurii Egorov care, în compara
ție cu excelenții săi colegi de echi
pă Enghibarian, Scerbacov. Zasu- 
hin, Stepanov și alții, părea des‘ui 
de șters. Francezii îl au campion 
profes:onist pe Emile Vidai, dar 
valoarea acestuia nu trebuie să 
fie prea mare, dacă
Leon Labaj (recentul adversar și 
„învingător" al iui Ciobotaru), 
care a trecu*  acum cîteva săptă- 
mîni ia profesionism, îi va putea 
răpi cu rapiditate titlul. Mai mult 
decît atît, nici americanii nu stau 
strălucit cu „greii", deși în S.U.A. 
categoriile „mad*  atrag toată a- 
tenția, cele „mici" fiind tratate ou 
destulă... indiferență. Elocvent este 
faptul că Tom Pete Rademacher, 
campionul olimpic de la Melbour-

se speră că

ne, a fost desemnat, la cîteva luni 
de la trecerea sa la profesionism, 
să-l întîlnească pentru titlu pe 
Floyd Patterson, campionul mon
dial al categoriei. Ca să 
vorbim de faptul 
Archie Moore, care 
extrema limită de 
jonglează încă cu
„grei", iar un alt „bătrîn", Ezzard 
Charles, 
intrare...

„Criza _ 
cînd de pe plan continental, pe 
plan mondial. Va fi rezolvată oare 
sau „cenkrul de greutate" al inte
resului se va deplasa spre catego
riile mici care, întocmai unor „ce- 
nușărese" din poveste, așteaptă de 
atîta amar de vreme clipa strălu- 
ci'oarei afirmări ?

nu mai 
că „veteranul" 
a trecut de mult 
40 de ani, mai 
tineri boxeri

nutrește gînduri de re-

greilor" s-a extins, tre-

MARIUS GODEANLJ

La 30 de ani. Dumitru Ciobotaru (pe care-l vedem primind sfaturile 
antrenorilor Popa și Weintraub) mai domină încă destul de autoritar 

lotul puțin numeros al „greilor" romtni...

KAȘKAROV A SĂRIT 2,14 m.l
In cadrul unei intilniri in

ternaționale de atletism desfă
șurată ieri la Moscova, Igor 
Kașkarov a făcut o tentativă de 
doborire a recordului mondial 
la săritura în înălțime. Kașka- 
rov a sărit 2 14 m. obținînd 
al doilea rezultat al anului. El 
a trecut din prima încercare

toate înălțimile: 2 00 m„ 2.03 
m., 2,06 m., 2,10 m., 2,14 m. 
La 2,17 m. a doborît de puțin. 
Cu acest rezultat Kașkarov este 
al treilea săritor al lumii: 1. 
Stepanov (U.R.S.S.) 2,16 in. 
— 1957; 2. Dumas (S.U.A.)
2,15 m. — 1956; 3. Kașkarov 
(U.R.S.S.) 2,14 m. — 1957.

Turneul international de șah din R. P. Polonă
In cadrul turneului internațional 

de șah de la Szaczwno Zdroj la 
8 august s-au jucat partidele În
trerupte. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Winiwater (Aus
tria) — Szabo (R.P. Ungară) 
0—l; Sliwa (R. P. Polonă) — 
Frantz (R.D. Germană) 
Fichtl (R. Cehoslovacă) — Dzie 
ciolowski (R.P. Polonă) 
Fichtl (R. Cehoslovacă) — Szucz- 
U (R.P. Polonă) Vî—Doda 
(R.P. Polonă) — Dzieciolowski 
(R P. Polonă) V2—’/î-

După 9 runde clasamentul are 
următoarea înfățișare: 1—2. Ghei-

1—0;

1—0;

ier (U.R.S.S.), Szabo (R.P. Un
gară) 8 puncte; 3. Holmov 
(U.R.S.S.) 7 ’fe 4. Ciocîltea
(R.P.R.) 6: 5—7. Plater (R. P. 
Polonă), SHwi (R. P. Polonă), 
Frantz (R.D. Germană) 5; 8. Or- 
bann (Olanda) 4 ’A; 9—10. Bogda- 
novic (R.P.F. Iugoslavia). FichUl 
(R. Cehoslovacă) 4; 11—12. Wi- 
niwater (Austria). Nachlik (R.P. 
Polonă) 3 ’/2; 13. Doda (R.P. Po
lonă) 3: 14. Szuczta (R.P. Polonă) 
2 ’/2; 15. Gromek (R.P. Polonă) 
2; 16. Dzieciolowski */ 2.

(Agerpres)

RE PISTELE DE ATLETISM DIN EUROPA
■ Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat miercuri la Belgrad, 
Lec Lukman a stabilit un nou re
cord al R.P.F. Iugoslavia în pro
ba de săritură cu prăjina trecînd 
ștacheta înălțată la 4,38 m. Vechiul 
record era de 4,36 m și aparți
nea lui Lesek.

te: 100 m.: Murchisson
10,4; 400 m.: Cushman

lungime: Shelby (SUA) 7,48 
înălțime; Shelton (SUA) 

m.

53.2
rn.;
2.01

(SUAi
(SUA)

■ In cadrul concursului atletic 
desfășurat la Lisabona unde au 
participat și atleți americani au 
fost obținute următoarele rezulta-

un concurs desfășurat la 
atletul austriac Gump a 
un record al țării la pro-

■ La
Viena,
stabilit
ba de 200 m. cu timpul de 21,8.
Tot el a realizat la 100 m. timpul 
de 10,7.

Ultimele știri de la MOSCOVA
k Învingătorul la sabie — Mendelenyi (R.P.U.) — a fost 

decis prin baraj k Campionul european Debuf 
'■* vea uidl pu.l iVHd 1\\ ■ J ■ ■ -J

pentru a ieși din această situ-fie/f/ (Franța) a abandonat m turneul de 
încă n-a fost găsită, credem că''' * * ........................... .......
este nimerit să 'elevăm și noi cî
teva aspecte 
fel, „criza" de boxeri de catego-)} 
ria grea se r: .._ ..„..„î";
la amatori, ci și la profesioniști. /// 
Dovadă? Campionul european este» 
suedezul Ingemar Johansson, ace-\\) 
lași care, la J.O. de la Helsinki, ? 
a tost descalificat pentru refuz de )! 
luptă în fața americanului Edward vi 
Sanders. Recent, Johansson și-a a- ț 
parat 4itlul în fața britanicului )

zîjsw —jckiw» ii.

k Astăzi, finala la fotbal: U. R. S, S. R. P
haltere

Ungară
ale „cazului". Ast-

manifestă ' nu numai TO. Turneul de scrimă
cu un strălucit concurs

încheiat 
de sabie

I.

© in parcul ..Ernst Thăimann” dirr//( 
Berlin s-a deschis la 8 august cea» 
de-a m-a ediție a festivalului spor- ((( 
tiv al pionierilor din R.D. Germană.»! 
Da diferite probe sportive participă 
aproape 50CO de pionieri din R.D. )/ 
Germană și 300 școlari din 9 țări v 
printre care R.P. Bulgaria, R. P. / 
Mongolă, R. P. Ungară, Franța, v 
Suediâ, etc. )
• Pe aeroportul sportiv din Mlada

Boleslaw au început la 7 august)) 
campionatele mondiale de aeromode- (( 
lism la care participă constructori /) 
de aeromodele din 20 de țări V

Prima probă care s-a desfășurat //’ 
a fost aceea a aeromodelelor cu « 
propulsie mecanică. Pînă acum con- >) 
duce maghiarul Beck ai cărui aero- (( 
model a realizat o viteză de 197 km /) 
pe oră. Pe locul doi se află Vasil- ((( 
cenko (U.R.S.S.) — 190 km. ne oră. ffj

FOTBAL PESTE HOTARE
• Echipa sovietică Dinamo Kiev )//

și-a început turneu] pe care-l între- Iv 
prinde în Islanda jucînd în comoania )/ 
selecționatei orașului Reykjavik. \v 
Fotbaliștii sovietici s-au comportat // 
excelent obținînd victoria cu scorul \\ 
de 10—1 (2—0). //
• La 8 august a avut loc It Co- \\ 

penhaga întîlnirea internat’onală 
dintre echipa daneză Esberg i for
mația poloneză Lechia Gdansk Vic
toria a revenit echipei poloneze cu 
scorul de 1—0 (1—0)

4» După turneul întreprins în Aus
tralia și Noua Zeelandă echipa ma
ghiară Ferencvarcs a susținut la 8 
august o întîlnire la Djakarta în 
compania echipei selecționate a In
doneziei Fotbaliștii maghiari au ob
ținut victoria cu scorul de 3-0 (2-01.
• Intr-un meci internațional des

fășurat la Sochaux echipa locală 
F. C. Sochaux. a învins cu scorul de 
3—2 (2—2) formația poloneză Legi a 
Varșovia.

a

Ion Istrate a fost reprezentan
tul nostru cel mai bun în valo
rosul turneu individual de sabie. 
Continuînd seria victoriilor și în 
semifinale, unde a întrecut pe 
Roque (Franța) cu 5-3, pe Jas- 
chewski (R.P.P.) cu 5-3, pe Hor- 
wath (R.P.U.) cu 5-3, Istrate a 
reușit să se califice în finala 
concursului. In schimb, cei de-al 
doilea semifinalist romîn. Tiberiu 
Bartoș a fost eliminat la mare 
luptă, deși reușise două prețioase 
victorii față de Arabe (Franța) 
5-1 și Szerenczes (R.P.U.) 5-3.

Finala a avut o desfășurare 
de o rară spectaculozitate, exce- 
lînd prin apropierea valorică a 
celor nouă finaliști. Prin această 
întrecere, competiția de scrimă, 
care s-a bucurat de unanime apre-

IN TURNEUL DE FOTBAL:

Locul 3—Cehoslovacia 
locul 4—R. D. Germană

pentru locul 3 s-a des-Finala pentru locul 3 s-a des
fășurat ieri la Moscova, între se
lecționatele Cehoslovaciei și R. D. 
Germane. Intîlnirea a prilejuit o 
dispută dîrză care s-a încheiat cu 
victoria fotbaliștilor cehoslovaci Ia 
scorul de 3—2 (1—1). Primul
nunct l-an înscris jucătorii din 
R.D.G., prin Franke (min. 2°), dar 
cehoslovacii au egalat prin Mikeska 
(min. 43). „celași care în min. 
59 a urcat scorul la 2—1. Colegul 
său Zikan 3 majorat di'erența la 
3—I în min. 6'. Scorul de 3—2 a 
fost fixat de Wirth (R.DG.) în 
min. 68. Datorită acestei victorii, 

I, cehoslovacii an ocupat locul trei.
Finala turneului se dispută azi, 

I sîmbătă, între U.R.S.S. și Ungaria, 
jl Meciul va începe la ora 17 (ora 
“ Moscovei).

i
i

ocieri în timpul Jocurilor a avut 
strălucită încheiere.

Ca și în celelalte finale indivi
duale. medalia de aur a fost de
cisă de un baraj între doi con- 
curenți. De această dată, Gamot 
(Franța) și Mendelenyi (R.P.U.) 
au fost cei care au încheiat lupta 
la egalitate de victorii (7). întîl- 
nindu-se într-un baraj decisiv pen
tru titlu. La mare luptă (5-4), a 
cîștigat maghiarul Mendelenyi.

Ion Istrate a avut o compor
tare bună și în finală, atît în 
cele două asalturi pe care le-a 
cîștigat (Vanicek 5-3 și Dalnoki 
5-3), cît și în cele pe care le-a 
nierdut la mare 
lenyi 3-5. Gamot 
2-5. Stavrsv 4-5, 
Dwardokens 3-5).

Iată clasamentul: 1. MENDE
LENYI 7 v. d.b.; 2. Gamot 7 v. 
d.b.; 3. Horwath (R.P.U.) 5 v; 
4. Stavrev (R.P.B.) 4 v; 5. Vani
cek (Austria) 4 v; 6. Kuznețov 
(U.R.S.S.) 3 v; 7. ISTRATE 2 v; 
8. Dwardokens (R.P.P.) 2 v; 9. 
Dalnoki

luptă (Mende-
3-5, Horwath 
Kuznețov 2-5.

(R.P.U.) 2 v.

A luat
au luat

Reportajele de la Moscova au fost trans- >> 
mise telefonic de trimișii noștri speciali: << 
RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE. « 
DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA §

Ultimele jocuri de baschet
Dintre rezultatele ultimei zile 

a turneului de baschet sînt de 
menționat victoria echipei femini
ne a Cehoslovaciei în fața repre
zentativei Bulgariei și aceea a e- 
chipei U.R.S.S. în fața Bulgariei. 
In rest, rezultate scontate. Iată-le: 

MASCULIN : R. P. Chineză— 
Belgia 96-37 (47-15), U.R.S.S.—
Bulgaria 68-56 (29-22), Brazilia — 
Cehoslovacia 68-60 (39-22), Fin
landa—Anglia 85-47 (46-29). E- 
gipt—Franța II 81-65 (37-31);
R. P. D. Coreeană—Tunisia 96-55 
(50-30). FEMININ: R. P Chi
neză—R. P. D. Coreeană
(27-22), Franța I (P.U.C.)-Bel- 
gia 51-32 (22-10), Romînia—Fin
landa 62-26 (39-4), Cehoslovacia— 
Bulgaria 47-44 (22-18).

CLASAMENTE: Masculin: 1.
Ungaria, 2. U.R S.S., 3. Bulgaria, 
4. Brazilia, 5. Romînia, 6. Ceho
slovacia, 7. R. P.
Franța I (P.U.C.), 
Belgia, 11. Franța
12. Siria, 13. Finlanda, 14 R.P.D. 
Coreeană, 15, Elveția, 16. Anglia,

53-42

Chineză, 8.
9. Egipt, 10.

II (Caen)

sfîrșit turneul de haltere
sfîrși*  îrfrererile 

la haltere. La categoria semigrea 
primul loc a revenit tot unui re
prezentant al U.R.S.S. runukin. 
El a totalizat 4.25' kg. (137,5. 
127,5. 160). Exce’ente sînt și rezul
tatele realizate de polonezul Biaîas 
și bulgarul Veselinov care au ter
minat Ia egalita'e 420 kg. Interesant 
de remarcat că pe probe, ambii 
halterofili au ridicat aceleași greu
tăți (130, 125, 165 kg.). Fiind mei 
ușor. Bialas a cucerit locul II, iar 
Veselinov locul III. De menționat 
că unul din favoriții probei, fran
cezul Debuf a abandonat după 
două probe

După amiază s-au întrecut hal

terofilii de ca'egoria grea. Prirtre 
aceștia se afla și reorezentantui 
țării noastre S'lviu Cazan. Fiin l 
sub forma sa ob:șnu;tă. el a reali
zat o performanță slabă care i-a 
adus locul IV. : 417.5 kg (149, 
117.5. 160).

Primul loc la categoria grea a 
reveni1 sovieticului Movikov cu un 
total de 470 kg. (160 130, 180)
kg.). Excelent s-a comportat și 
finlandezul Măkkinen care a ocu
pat locul II cu rezultatul de 447,5 
kg. (130. 140, 177,5 kg.). Pe locul 
al III-lea s-a clasat australianul 
Mc. Donald cu un total de 432,5 
kg. (130, 125. 177,5).

17.
2.
R.
6.
8.

Tunisia, FEMININ: 1. URSS, 
Cehoslovacia, 3 Bulgaria, 4. 
P. Chineză, 5. R. D. Germană, 
R. P. D. Coreeană. 7. Polonia, 
Romînia, 9. Franța, 10. Finlan

da, 11. Belgia.

0 medalie de argint și una de bronz
pentru sportivii noștri, in ultimele

întreceri de
( Urmare

pe lacul Himki
din nan

2:03.4; 3. R P. 
R.P R. 2:10.8;
6. Finlanda 2:12.2. Au partic’pat 
8 echipa'e.

CANOE SIMPLU 1000 m. După 
ce a condus pe primii 2-300 m„ 
campionul olimpic al probei. Leon 
Rotman, este ajuns din urmă de 
cele două echipaje sovietice, care 
se clasează pe primele două 
locuri. Rotman. care n-a concurat 
Ia valoarea sa reală, 
să se mulțumească cu 
de bronz. Clasament: 
RIN (U.R.S.S.) 4:44.8:
(URSS II) • 3
(R.P.R.) 4:51.4; 4. Wetersten (Sue
dia) 5:04.0; 5. 
5:09.6; 6 Ivanov (R.P Bulgaria! 
5:07.2; 7 Tarara (R.P.R.) 5:07 8 
Au narticinat 9 concurent:

CAIAC DUBLU 1000 m Anas- 
tasescu si Todorov s-au situat pe 
primul plan al cursei și au condus 
aproape 700 m., duoă care au fost 
întrecuți de echipaje'e R.P Un
gare, Finlandei și U.R.S.S Din 
acest moment însă, cei doi repre
zentanți ai noștri... renunță la 
luptă. Rezultate tehnice: 1. R.P-
Ungară (VEREB-NAGHI) 3:426: 
2. Finlanda TI 3:43.5: 3. U.R.S.S. 
I 3:44 0: 4. Belgia 3:45.4: 5 Sue
dia 3:45.8; 6 Ungaria II 3:46.6;
7. Finlanda I 3:47.0: 8 R.P.R. 
3:47.6: 9. UR.S.S. II 3:47.8.

Undară 2:06.6; 4 
5. R.D.G. 2:11.0;

a trebuit 
o medalie 
1. BUHA-

2 Jukov 
L. Rotman

Hidek (R.P.U )
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