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Președintele Ho Și Min, 

oaspete drag al fării noastre 
Astăzi, sosește în țara noastră tovarășul Ho Și Min, președin

tele R. D. Vietnam.
Vizita tovarășului Ho Și Min constituie o nouă mărturie a 

prieteniei care leagă poporul romln și poporul vietnamez — prie
tenie care izvorăște din țelul comun ambelor noastre popoare: 
lupta pentru construirea socialismu lui și apărarea păcii.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVJrW
— " ■ . .......................... ■ >&'.

In anii regimului democrat - popular

SPORTUL — prieten bun 
al tineretului sătesc

In anii regimului democrat-popular, tn anii in care a fost izgonit anal
fabetismul, lăsat moștenire de decenii de guvernare burghezo-moșierească, și 
milioane de țărani muncitori au fost atrași intr-o uriașă revoluție culturală, 
sportul a devenit și el un bun prieten al tineretului sătesc.

De unde tn anii dinainte de 23 august 1944 nu se putea vorbi despre 
'o activitate sportivă la sale, astăzi există 4.710 colective sportive sătești, 
care înglobează aproape 425.000 membri dintre care aproape 100.000 fete. 
'Acești tineri au la dispoziție mii de baze sportive și de terenuri simple, 
dintre care peste 3.500 terenuri de fotbal împrejmuite.

Participarea la competițiile sportive de masă este astăzi mult mai 
consistentă decit tn primii ani după Hotărirea partidului din 1949, 
pus de fapt bazele mișcării sportive sătești.

De la cei 4—500.000 de tineri și 
tinere care participau în anii 1950— 
52 la competițiile de masă, s-a ajuns 
astăzi la peste 1.750.000 concurenți 
la Spartachiada de iarnă și la peste 
1.600.000 tineri din mediul sătesc 
participanți la Spartachiada de vară 
• tineretului.

Rod al sprijinului acordat de partid 
și guvern, mișcarea spdrtivă sătească 
angrenează un larg activ obștesc — 
aproape 8.300 instructori voluntari, 
2.322 arbitri și mii de aJțî activiști 
obștești . — cu sprijinul cărora au 
fost obținute frumoase succese și în 
domeniul ridicării nivelului tehnic 
sportiv, la sate. Mărturie stau cele 
peste 36.000 clasificări, precum și 
cele 21 de titluri de campioni repu
blicani (seniori și juniori) cîștigate 
de schiori, patinatori, atleți, haltero- 

Kili, jucători de hochei pe gheață și 
■hți sportivi ai asociației Recolta.

Incontestabil, toate aceste realizări 
stnt meritorii. Dar ele puteau fi și 
mai numeroase dacă n-ar fi survenit 
lipsuri în multe sectoare ale activi
tății sportive sătești. Sînt încredințat 
însă că multe dintre ele vor fi lichi
date datorită Hotărîrii partidului și 
guvernului privind reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport.

Sportivii de la sate» au apreciaF* 
mult acest nou sprijin dat de par
tid și guvern mișcării sportive și

care a

►

acest fapt este exprimat și 
ticiparea lor entuziastă la 
sele competiții — ca întrecerea nau
tică pe Jiu și Dunăre, Cupa „23 Au
gust" a regiunii București, „Cupa 
S.M.T." în regiunea Cluj, „Cupa 
muncitorului forestier" în regiunea 
Pitești și multe altele — închinate 
marii noastre sărbători, ziua de 23 
August

prin par- 
numeroa- i
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^u^Jocurile Sportive Prietenești de la Moscova

C. OPRIȚESCU 
vicepreședintele asociației 

Recolta

Spartachiada_________ tine ret uhu din acest an a atras multe 
de' mii de tineri și tinere din mediul sătesc. In fotografie, defilareasute _  __ . - . _

tinerelor finaliste ale regiunii Cluj, printre care au fost multe reprezen
tante ale satelor regiunii. (Foto L. TI BOR)

Un minunat prilej de apropiere 
și de cunoaștere a tineretului lumii 

livtewnl acordat zerului rostra de către tovarășal HANDLE BODNĂRAȘ, președintele. Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, cowtocătorol delegației sportive a R. P. R.

Dună întoarcerea în natrie a delegației sportive care a reprez entat țara noastră la cea de a 11I-® 
ediție a Jocurilor Sportive Internaționale Prietenești ale Tineretu lui, tov. MANOLE BODNARAȘ,, 
președintele Comitetului pentru C ultură Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri, conducăto
rul delegației sportive a R.P.R., * ' ' '
participarea sportivilor romîni la

a acordat unui corespondent al zia rului nostru un interviu privind;
marile întreceri de la Moscova.

Cum apredați 
ediție a Jocurilor 
punct de vedere 

spor-

INTREBARE: 
cea de a Ill-a 
Tineretului, din 
al importanței sale pe plan 
tiv mondial ?

frunteprezcntanți de 
sportive din toate cele 
nente.

ai mișcării, 
cinci conți-,.

acea-
Spor-

RĂSPUNS : Fără îndoială că 
stă a Ill-a ediție a Jocurilor 
tive Internaționale Prietenești ale Ti
neretului a constituit cel mai impor
tant eveniment sportiv al anului 
1957. Și aceasta nu numai prin par
ticiparea deosdbit de largă — la 
Moscova întîinindu-se peste 4.000 
de sportivi din 49 țări — ci și prin 

concurenților.

Salut frățesc oamenilor
muncii din R.D. Vietnam care, 
sub conducerea Partidului
Muncii din V i e t n 
construiesc socialismul! 
lutăm poporul vietnamez 
luptă pentru unificarea 
nică a patriei sale!

Trăiască prietenia și
laborarea frățească dintre po
porul romîn 
namez!

a m, 
Sa- 

care 
paș- r REMIERfl LA FOTBALr i

i

co

și poporul vieț- Prima etapă a campionatalui echipelor de catefwia A

Chemările Comi- 
Central al Parti-

(Din 
telului 
dului Munri -resc Romln 
la a XIII-a aniversare 
a eliberării patriei).

Cu întilnirea de astăzi dintre C.C.A. 
și Energia PIoești, campionatul na
țional de fotbal își începe a 39-a sa 
ediție și inaugurează sezonul ofical 
de toamnă.

Astăzi intră în joc echipele de ca
tegorie A, apoi pe rînd cele din ca
tegoria B, C, regiuni, raioane și o-

MECIUL „SPERANȚELOR ii

rașe, reunind din nou duminică de 
duminică, pînă spre sfîrșitui lui no
iembrie, pe stadioanele și terenurile 
noastre sutele de mii de iubitori ai 
fotbalului, sportul cu cea mai mare 
popularitate la noi, ca de altfel in 
intreaga lume.

Odată cu prima lovitură de înce
pere, speranțele și dorințele jucători
lor, antrenorilor și arbitrilor de a 

face o figură cit mai frumoasă. încep 
și ele. Și de realizarea lor depinde 
in mare măsură succesul acestui cam-

valoarea deosebită a concurenților. 
Prezența la start a unor campioni 
olimpici și recordmani mondiali de 
renumele lui A. F. Da Stiva, Stanis
law Jungwirth, Larisa Latînina, Ni- 
colae Linca, T. Ono, Viaceslav Ivanov, 
Norman Read, precum și a unor e- 
chipe reprezentative de țări ca cea 
a R. P. Ungare la polo, a R. Ceho
slovace la volei masculin, a U.R.S.S. 
la fotbal, a R. P. Romîne la rugbi, 
a contribuit ca întrecerile să se des
fășoare la un nivel deosebit de ridi- 1 
cat. In aceste condiții, era firesc ca I 
să asistăm la turnee de înaltă valoare i 
tehnică și spectaculară, la întreceri 
dîrze, soldate cu noi recorduri mon- I 
diale, europene, naționale sau ale | 
Jocurilor. La Moscova au fost între
cute 3 recorduri mondiale, 39 recor
duri ale Jocurilor și 25 recorduri na
ționale. Este interesant — de exem
plu — de arătat că în patru probe at
letice masculine, adică la 1.500 m. 
plat, înălțime, maraton și 50 km. 
marș, rezultatele învingătorilor dfl 
la Moscova au fost superioare celor 
cu care au fost cîștigate probele res
pective la J. O. de la Melbourne. ] 
Prin valoarea rezultatelor, prin am- I 
ptoarea generală a întrecerilor, Joeu. J 
rde de la Moscova s-au afirmat ca ] 
o competiție sportivă de cea tnjLd 
mare importanță mondială, ele fiind J 
întrecute numai de Jocurile Olimpice. 1 
Nu e deci de mirare că timp de două ] 
săptămîni atenția întregii opinii spor- I 
tive din lumea întreagă a fost în.; I 
dreptată către capitala Uniunii So- j

Azi începe la Cluj înt Unirea triunghiulară
ț de atletism a juniorilor polonezi, cehi și romîni
■ GLUJ 16 (prin telefon de la tri- 

, «tisul nostru). La capătul unei scurte 
.călătorii cu avionul. Clujul ne-a în
tâmpinat cu o ... păcăleală! Cînd am 
coborit din avion, cîrnpul aeroportu-

1 iui purta semnele vizibile ale unei 
ploi torențiale și ne-am bucurat de 

( a fi găsit aici mai multă răcoare. 
' Dar n-am apucat să ne bucurăm, 
j deoarece de la primii pași în oraș 
; am întilmit aceeași. căldură toridă pe 
j care o lăsasem în Capitală.
J Cu o zi înaintea întîlnirii triun- 
i ghiulare de juniori, competitorii de 
I tnîine (N.R. astăzi) nu au avut.de- 
s cît o singură preocupare: să se a- 

pere de razele fierbinți ale soarelui. 
Pe tinerii atleți cehoslovaci și polo
nezi i-am întîtait la Crrădina bota
nică, la umbră. Cu tot riscul de a 
sta cîteva minute sub razele soare
lui, atleții au ținut totuși să se lo-

tografieze în fața unor plante... tro
picale.

Tot aici, la umbra deasă a brazi
lor, am stat de vorbă cu prof. Emil 
Novak, conducătorul echipei Ceho
slovaciei. El ne-a arătat cît de mare 
este interesul pe care-1 manifestă fo
rurile de specialitate din țara sa 
față de acest concurs, care repre
zintă un foarte bun prilej de a trece 
în revistă „viitorul" atletismului 
cehoslovac. Toți cehoslovacii speră 
ca aici la Cluj să obțină victoria în 
întrecerea băieților și să se revan
șeze astfel pentru cele două înfrîn- 
geri suferite din partea polonezilor 
în meciurile de pînă acum. Profe
sorul Novak a avut aprecieri măgu
litoare la adresa echipelor noastre.

(Continuare in pag. a 3-a)

pi on at, care revine la formula de dis-! vietice, acolo unde se întreceau re- 
putare toamna-primăvara. ‘

De fapt, campionatul n-a fost pre
gătit numai de cele citeva săptămîni 
de antrenamente în plin ale fotba
liștilor noștri fruntași. El a constituit 
un obiectiv principal de Ia începutul 
anului, prin participarea la competi
ția tranzitorie „Cupa Primăverii". In 
perioada de care amintim s-au pus 
bazele organizatorice și tehnice ale 
campionatului ,atunci s-au întărit și 
echilibrat în general ca valoare cele 
12 formații de primă categorie, în „Cu
pa Primăverii" își are originea în 
fond întreaga pregătire a importantei 
competiții care începe astăzi.

Acestui campionat, poate mal mult 
decît oricărei alte ediții, îi revin sar
cini cu totul speciale. In primul rînd, 
se impune o continuare în ritm spo
rit a acțiunii de ridicare calitativă a 
fotbalului nostru, rămas în urmă, față 
de o serie de alte discipline sportive, 

_ (Cwiinuare in pag. a 5-a).

ț 
puteți 
Jocuri

ÎNTREBARE: Ce 
spune despre prezența la 
a delegației sportivilor romîni ?

ne

RĂSPUNS; Delegația romînă la 
Jocurile Tineretului a fost cea mai 
numeroasă delegație prezentată vreo
dată de țara noastră la o compe
tiție sportivă peste hotare. După cum 
se știe, la întrecerile de la Moscova 
au luat parte aproape 300 sportivi, 
romîni, care au concurat în cadrul 
a 18 discipline sportive. Participînd^ 
la majoritatea disciplinelor sportiva* 
cu echipe bine pregătite și cu cei 
mai în formă sportivi, am adus și 
noi o contribuție efectivă la succesul. 
general al întrecerilor, fapt care a: 
reieșit atît din comentariile foarte: 
favorabile ale specialiștilor sovietici;

fConftouore In pag. a 3-a) '

FaZI în ziarul nostru: I

D/ff NOU CURSE 
PE VELODROM

(in pag. 4-a)

Doi antrenori ne vorbesc 
despre sezonul de rugbi 

(în pag. 6-a)

Ce e nou în

CAMPIONATUL 
MONDIAL 
DE FOTBAL 

!?1 (In pag. 7-a)

metru A Utenin 

M. LW Jill SK0BL9
(in pas. S-a)

începe campionatul, reîncep in trecerile dirze, dinamice, care oferd\ 
din plin momente de încordare șl solicită jucătorilor, chiar talent aero-* 
MIC, cm cc nU k .cMA ~ lfato u.I1B0gtJ



In cinstea zilei de 23 August

Depășiri de norme, economii 
și performanțe sportive 

Întreceri motocicliste ia Piatra Neamț

f Colectivul sportiv „Comuna din Paris" din Piatra Neamț a organizat 
(recent un reușit concurs de motociclete pe circuit, la care au participat 
(sportivi din Ploești, Galați, Brăila, Focșani, Bacău, Bicaz și din loca
litate. întrecerile s-au bucurat de succes categoric, reuniunea constituind 
fe prețioăsă contribuție la popularizarea sportului cu motor.

S-au disputat 7 alergări care au fost clștigate după cum urmeaza s 
(125 cmc. Șt. Florian (Ploești) ; 150 cmc (femei) Jeny Pavlehco (Galați) 
6150 cmc. (bărbați) A. Cărăbăț (Galați) ; 250 cmc. Șt. Florian (Ploești) ; 
(Ș50 cmc I. J. V« Niță (Bacău) ; 350 cm sport Șt. Florian (Ploești) ; 500 
(cmc. loan Ștefan (Ploești). _

F--
Franc isc Baciu, corespondent

Realizările tinerilor de ia Atelierele C.F.R. 
Pașcani...

t Tineri și vîrstnici, muncitorii din Atelierele G.F.R. din Pașcani sînt 
(angrenați în întrecerea socialistă pentrc traducerea' în viață a angaja
mentelor luate în cinstea celei de a XIII-a aniversări a eliberării patriei 
inoastre. Din rîndurile acestora fac parte și numeroși sportivi. De pildă, 
'Voleibaliștii din brigada a Il-a, condusă de Aurel Grigoraș, an realizai 
(Însemnate economii la robineții de aer, abur și alte piese.

Printre angajamentele realizate de muncitorii de la Atelierele C.F.R. 
Pașcani se. află și amenajarea, prin muncă voluntară, a unui teren de 
volei în incinta întreprinderii.

De asemenea, a fost executat din fier scheletul unei tribune, far în 
momentul de față se lucrează intens la construirea unei jxjțncârii. In 
aceste lucrări s-au evidențiat tinerii sportivi: Petre Panait, Mihai Cipbo- 
taru, N Spătaru (fotbaliști), Petru Băicoanu. Lidia Bucan (voleibaliști), 
atletul C. Hîrțan și alții.

C. Enea, corespondent

Mămicii sp&rtîvî de la întreprinderea „Fraga*4

Printre sportivii care întîmpină marea sărbătoare cu importante succese 
în muncă se numără și cei de la întreprinderea de produse zaharoase 
iFraga" din Capitală. Astfel, jucătorii de tenis de masă, brigadierul 
Dumitru Sficfii și Ștefan Miu, din secția drageuri, au o depășire medie 
lunară de peste 70 la sută. In secția de caramela j se rana-ă, prin hăr
nicie deosebită, halterofilul Marin Ionescu, șef de echipă, jucătorul de 
tenis de masă Petre Păun, precum și fotbaliștii Ion Savu și Constantin 
Bădălău.

Mcalae Tohacek, corespondent

La 23 August 1944, Dinu Eugen era un copil de 11 ani, care abia 
deschidea ochii asupra vieții. In cei 13 ani care au trecut de atunci, el 
a ajuns un muncitor cu o bună calificare. Tot în acești '13 arc Dinu 
Eugeni a Îndrăgii sportul și este azi boxer de categoria 1.

Era deci cu totul firesc ca afit ajusforul mecanic Dinu Eugen cit 
ți brigada din secția motoare a uzinelor „23 August" din Capitală, al 
cărei responsabil este, să poată raporta cu mindrie că toate angajamen
tele luate In cinstea zilei eliberării au fost îndeplinite.

(Foto GH. DUMITRU)

SPORTIVI CARE AU CRESCUT SUB SOARELE LIBERTĂT

V. MORARU
S Un destoinic inginer

@ Un virtuos al baȘ

Ionului oval

„înaintașul blond care poartă pe 
tricou numărul 6, ar putea iigura eu 
brio în oricare dintre echipele națio
nale ale continentului, fie ele dintre 
cele mai celebre".

Prin aceste cuvinte — rostite spon
tan în timp ce pe stadionul Lujniki 
se disputa cea de a doua întîlrâre din
tre nigbiștii noștri și cei din echipa 
galeză Llanelly, cunoscutul specialist 
în materie de rugbi, gazetarul fran
cez Denis Lalanne, își exprima ad
mirația sinceră în fața virtuozității 
jucătorului romîn, Viorel Moraru. 
Admirație pe deplin justificată, dacă 
avem în vedere că atacantul nostru 
a dominat clasamentul celor mai 
valoroși rugbiști al turneului din ca
drai Jocurilor Sportive Prietenești de 
la Moscova și a contribuit din plin 
la victoria echipei noastre în meciul 
final cu redutabila formație galeză 
Uanelly și, totodată, la cucerirea 
medaliilor de aur ce se cuvin învin
gătorilor.

BUCUREȘTI „. LONDRA.. PRA- 
GA.„ CARDIFF... BRISTOL™

MOSCOVA...

Rind pe rtad, în decursul ultimilo» 
ani „15-le“ nostru s-a afirmat 
cu vigoare, reușind victorii de mare 
prestigiu chiar ta fața celor mai pu
ternice formații din patria rugbiu- 
W._ Rînd pe rind, ta decursul ulti
milor ani, Viorel Moraru, flăcăul 
din Cuciulăta, sat mărunt din munții 
Făgărașului, a uimit Twickenham-ul, 
Arms Parkul, a cucerit simpatia 
spectatorilor englezi și praghezi, a- 
plauzelc publicului moscovit, elogiile 
presei franceze...

Pe celebrele terenuri din Cardiff, 
Gloucester, în fața buturilor albe 
din Bristol, Swansea, Leicester, aco
lo, chiar în patria rugbiufui, Viorel 
Moraru și-a cucerit galoanele consa
crării 1 Cei ce l-au admirat au avut 
totdeauna numai cuvinte de laudă. 
Ei au văzut în rugbistul romîn un ju
cător complet. Admirabil atacant, 
plin de fantezie, el se intercala ade
seori în propria-i linie de treisfertwri 
și, cu un efort irezistibil, reușea să 
depășească apărarea adversă înscri
ind în fîșia de pămînt cucerită, punc
tul prețios al victoriei.

TRECUTUL... PREZENTUL... DAR 
VIITORUL?

Cai aproape un deceniu în urmă, pe 
vremea cind ru ghiul își cerea cu tot 
mai multă autoritate drepturile, un 
tinăr blond, firav și... teribil de ti
mid, pășea pe poarta stadionului de 
la șosea.

IN PREAJMA MARII SĂRBĂTORI

La Mediaș — pitorescul 
oraș transilvănean

Mediaș, pitoresc oraș transilvănean, cu pregnant as- 
jpect de străvechi burg, străjuit de dealuri pe care ro
desc îmbelșugate vii... Dintre Înălțimile din jurul Me
diașului, Hula, străbătută de o panglică albăstrie șer
puitoare (șoseaua asfaltată pe care s-au ținut recent 
concursurile motocicliste de viteză în coastă) se ridică 

«parcă mai semeață, oferind ochiului o minunată prive
liște de ansamblu asupra orașului ..

Și în acest centru în care industria se dezvoltă cu 
pași repezi, am întîlnit, în rîndurile oamenilor muncii, 
ale tineretului sportiv, însuflețirea specifică ajunului 
marilor sărbători. In producție, oamenii dau zor să-și 
îndeplinească la termen angajamentele luate, iar în 
sport, de asemenea, să-și traducă in fapte concrete pla
nurile întocmite în cinstea lui 23 August.

Poposind la „Emailul roșu", am îniîînit o veche 
cunoștință, contabilul Vilmoș Licz, (cîndva valoros 
sportiv), antrenor voluntar. Prin intermediul acestuia, 
am cunoscut pe maestra sportului, handbalista Edith 
Kel’er, care se evidențiază la sudura electrică (punctaj) 
realizînd depășiri de normă de >78 la sută. In același 
r?ctor. lucrează ș: tînăra Maria Froelich (19 ani). Este 
' "mită dintr-o comună ardeleană și a reușit să se re
marce recent prin depășiri de 200 la sută, iar în cadrul 
er' ipei de Landbal a uzinelor este Hn element de bază. 
O altă tînăr?. Floarea Abrudeanu (20 ani) lucrează la 
prese mici unee obține și ea importante realizări. In 
afara orelor de producție s-a dovedit a fi un valoros 
portar ai ec’iirei de handbal (sport de altfel foarte mult 
apreciat de cei din Mediaș).

Dar nici fotbaliștii nu se lasă mai prejos. De pildă, 
matrițierii Ștefan Vass și Ion Kiss sînt autorii unor 
depășiri de peste 150 la sută. De asemenea, colegii lor 
de echipă St. Filimon (lăcătuș), Al. Szekeres (tinichigiu) 
și Wilhelm Faff (lăcătuș) întîmpină marea sărbătoare 
cu categorice succese în muncă.

Sportivii de la colectivul „Flamura roșie 8 Mai" au 
terminat recent amenajarea unui teren de fotbal, urmînd 
să treacă la lucrările de amenajare a unor noi tere
nuri de volei, handbal redus, baschet și tenis. Aceste 
lucrări fac parte din planul unui complex sportiv care 
mai cuprinde și un poligon de tir precum și o sală 
de gimnastică. Este vorba, desigur, de un plan de 
perspectivă. O realitate imediată o constituie un cam
pionat de popice pe cercuri sportive dotat cu „Cupa 
23 August". Un asemenea campionat își dispută Și 
fotbaliștii, echipa clasată pe primul loc urmînd să pri
mească de asemenea o cupă în cinstea zilei de 23 Au
gust.

Tot în întîmpinarea lui 23 August, echipa de hand
bal va susține cîteva meciuri în Ungaria, fapt în ve
derea căruia s-au făcut intense pregătiri.

In ceea ce privește producția, o bună parte dintre 
sportivii de la Flamura roșie, salariați ai fabricii 8 Mai, 
se ailă în frunte. Printre aceștia, rihtuitoarea Elisabeta 
Santo, din echipa de handbal, mecanicul de linie Gh'. 
Mănică, strungarul Ladislau Szabo, tălpuitorui Ioan Tiirk 
(fotbaliști) și alții reușesc să se afirme printr-o evidentă 
hărnicie in sectorul respectiv de muncă.

— Cu „nea Gică“, abia a reușit 
el să înglne...

Și „nea Gică" — în realitate ini
mosul antrenor al rugbiștilor fero
viari, Gheorghe Pîrcălăbescu — l-a 
prins binevoitor de umeri și l-a con
dus pe terenul de rugbi. Așa a fost 
prima întîlnire a lui Viorel Moraru 
cu buturile albe... De atunci au tre
cut aproape 10 ani. Alături de rug
biști vechi, recunoscuți tehnicieni 
ai jocului, ca Pîrcălăbescu, Cocor, 
Milea șl alții, elevul care în urmă 
cu mulți ani abia făcea cunoștință 
cu balonul oval, a crescut ca valoare, 
s-a maititrizat. La cei 26 de ani — 
cit numără astăzi — Viorel Moraru 
a urcat pe treptele superioare ale 
măiestriei sportive, a atins o tehnică 
remarcabilă în jocul de rugbi. Iar 
răsplata neobosite» și laborioasei sale 
activități sportive a venit să încu
nuneze eforturile depuse: maestru al 
sportului, căpitanul echipei Locomo
tiva Grivița Roșie, unul din cel mai 
valoroși oameni ai „naționalei" 
noastre...

Oare ce satisfacții îi va oferi vii
torul? Da ! Viitorul... Asta îl frămîn- 
tă pe Viorel Moraru. Campionatul 
„bate la ușă' și fu acetașf timp „na
ționala" — din care sperăm să nu 
lipsească — se pregătește pentru me
ciul revanșă cu echipa Franței, 
partidă de primă importanță care se 
va desfășura la 16 decembrie la 
Bordeaux.

Viorel Moraru a devenit in acești 
ani inginer, inginer constructor I 
Profesia sa ii cere să studieze în per
manență, să fie — Și el este! — un 
exemplu de conștiinciozitate, de se-

riozitale. Proaspăt căsătorit, Vioi 
Moraru visează la un cămin feric 
Și nu ne mdoim că voleibalista Co 
nelia Timoșanu îi va fi un credi 
cios tovarăș în realizarea plantrril 
lor minunate. Lor — ca și celorlal 
milioane de tineri din țara noast
— ziua de 23 August Ie-a adus f 
ricire, bunăstare, veselie... Izbînz 
lor sportive, izbînzile în muncă, ia 
ce închină familia Moraru sârb 
torii noastre dragi...

NICUȘOR
• modestie
© perseverentă
< seriozitate

Venit în vizită pe la redacție, cu
noscutul atacant al echipei Dinamo 
București, Nicușor, privea de mai 
multă vreme unul din afișele sportive 
care împodobesc pereții birourilor 
noastre. Pe afișul care-l c. răgea, erau 
desenați — pe fondul unui stadion — 
doi tineri fotbaliști care își dădeau 
mina. Sus, în dreapta, se putea citi: 
„Torneo internacional de juveniles 
— F.I.F.A.", iar jos: ,,Espana, abril 
1957".

Stingherit poate de tăcerea care se 
așternuse, fiindcă toți cri din jurul 
său deveniseră atenți, ATctișor, (cre
dem că pînă și el însuși și-a uitat... 
numele adevărat: Dumitru Niculae) 
începu:

— Dacă ar fi existat șl pe vremea 
cînd eti eram junior tot atita interes 
față de tineret așa cum există acum, 
poate că azi eram un jucător mai 
bun.

— Bine, dar dumneata 
dintre cei mai buni atacanți 
ai jucat de 11 cri în echipa 
A, interveni unul dintre not.

ești unul 
ai noștri, 
națională

— Așa este, dar atunci cînd am î 
ceput să joc fotbal, în 1943, în echij 
de juniori a Sportului Studențesc d 
București, toată atenția nu se îndrep 
dccît spre cei ce formau prima ecl 
pă. Pe noi. mai mult dragostea ce ne 
arăta antrenorul Constaniincscn-Gr 
cu ne-a ținut pe lingă terenul ' < 
fotbal.

Și Nicușor, angrenat în discuție, I 
eepu să povestească: a început să joi 
ce in 1943. Doi ani mai tîrziu a pr< 
movat în prima echipă (intre tim 
Sportul Studențesc luase denumire 
de Sparta), unde a jucat alături t 
Gică Popescu, Dumitrescu 111 și alți 
pină in 1947 cînd a trecut la Metab. 
Chimic, Doi ani mai tîrziu făcea par 
din echipa de 
reșli, ale cărei

„•Intre timp, 
parte de două 
lă de juniori. Pot spune că numai c 
ocazia acestor două meciuri, disputai 
după 23 august, mi-am dat seama c 
atenția ce o acordau fotbalului ț 
nouă, juniorilor noii diriguitori ; 
sportului. Ce e drept, în primul me< 
ne-au învins ungurii cu 5—1, dar ap» 
noi ne am luat revanșa cu 5—0".

Dar anii au trecut. Adolescejdi 
care a jucat atunci la juniori a dem 
nit acum un respectat jucător de fo, 
bal. Și nu de puține ori cronicarii d 
specialitate l-au remarcat nu numi 
ca pe un fotbalist bine pregătit, adt 
vărat „creer" al atacului dinamooii 
ci și pentru conduita lui — un bui 
exemplu tinerilor fotbaliști, ca și voie 
gilor săi de echipă.

La aproape 29 de ani, maestru a 
sportului, de două ori decorat cu Me 
dalia Muncii și căpitan a! echipei d 
fotbal Dinamo București, Nicușor s 
pregătește eu aceeași pasiune ca ș 
înainte: „Campionatul care începi 
înîine (n.r. astăzi) vreau să mă gă 
sească în cea mai bună formă. Anu 
acesta n-am jucat deloc în echipa na 
țională, așa că mă simt dator îhl 
însumi".

Dar Nicușor nu este apreciat numa 
pe terenul de sport. In 1948 a absol 
vit liceul comercial („Ah, ce cehip, 
bună de fotbal aveam: erau colegi ci 
mine Voinescu, Ozon, Tili Popescu" 
șl acum, muncind la 
asociația Dinamo, se dovedește unu 
din funcționarii cei mai buni.

lată un sportiv fruntaș a cărui ac 
tivitate poate constitui un exemplu d 
urmat pentru cei țineri.

fotbal Dinamo Buci 
culori le apără șl. as 
continuă el, am fjjM 

ori din echipa nal^Hechipa îiațBE

contabilitate it



U LUMINA REFLECTOARELOR! După Jocurile sportive de Ia Moscova

Pe stadionul Republicii, la antena- 
meulul nocturn al alierilor care ne 
vus* reprezenta la Jocurile Balcanice

■ De cîteva zile. Stadionul Repn- 
Bicii din Capitală a devenit un vast 
Bntier. Nu este vorba însă de șan- 
trul celor care înalță stîlpii viitoa- 
Bî instalații pentru nocturne, ci de
■ „șantier" atletic, din care firesc 
Bisesc inginerii, constructorii și elec- 
■cienii. dar sînt prezenți în schimb, 
■trenării (I. Arnăutu, T. Foldvary, 
B Dumiiresc'i S. Dumitrescu A. 
Iman M. Raica, T. Tatu, A. Nagy. 
Jtc.), atleții (toți cei care și-au cu- 
lr.it dreptul de a ne reprezenta 
Ira la apropiatele întreceri din ca-

I
 Jocurilor Balcanice) și medicul
rlica Lăzăroiu, care este gata 
titervină ori de cite ori este ne- 
r ajutorul său.

aceste zile pe 
ie pe Stadionul 
tădesc viitoarele 
■ele succese ale 
are-i așteaptă săptămîni de grele 
arsuri: Jocurile Balcanice de Ia 
a, Jocurile mondiale universi- 
de la Paris și bine înțeles, cea de 
a ediție a Campionatelor noastre 
naționale. Tocmai de aceea, 
inși de importanța întrecerilor 
lire vor participa și conștienți de 

. inderea oare le apasă umerii, 
lecare dintre ei se pregătește cu 
Mxitnum de seriozitate. Deocamdată, 
rlncipalul adversar al atleților noș- 
ri este... căldura caniculară, pe 
are n-o pot întrece ușor și 
are le stingherește antrenamentele 
[ mai ales orele odihnei. Oricum, 
# par mai liniștiți, în căldura de 
fci. din momentul în care au auzit 
ă în Grecia mercurul termometrukn

„șantierul1- atle- 
Republicii se

rezultate, vi- 
atleți'lor noștri,

sta-

Vector Pop și Vasile Weiss par
curg tur 
pas.

după tur exact in același

(Foto TH. ROIBU)

BECIUL „SPERANȚELOR"
(Urmare di.i pag l)

schimbate

T

Adrăm Zugrăvescu — antrenor al 
R.P.R. ne-a spus: In întrecerea mas- 
cuitaâ. Polonia ș! Cehoslovacia pre. 
zintă echipe foarte puternice, în fața 
cărora, in mod normal, nu putem e- 
mite pretenții Ia victorie. In întit- 
nirea dintre Polonia și Cehoslovacia, 
convingerea mea este că cehoslovacii 
au prima șansă. La fete însă, lupta 
aste cu mult mai echilibrată și des
chisă oricărui rezultat. Tinerele noas- 
tre atlete pot spera intro victorie, 
dar numai cu condiția să-și mobili
zeze toate forțele și să lupte cu toată 
dirzenia.

urcă zilnic cu mult mai multe grade 
decît la București. Ce va fi acolo 
— spun ei — vom vedea la fața 
locului. Dar faptul că întrecerile de 
la Atena se vor disputa în nocturnă, 
reprezintă totuși un mare avantaj. 
Mai gînditori, din acest punct de 
vedere, stat alergătorii de maraton 
a căror probă se va desfășura to
tuși pe căldură (la ora 16,30)’.

Odată cu căderea serii, cînd ta 
mod normal antrenamentele ar tre
bui să se încheie, pe stadionul Re
publicii abia începe munca. Pe mar
ginea pistei se aprind cele 30 de re
flectoare, a căror lumină chiar dacă 
nu este întrutotat suficientă, per
mite totuși ca activitatea să se pre
lungească pînă noaptea tîrzîu. De 
din înaltul tribunei principale, 
siști la un spectacol interesant, 
totul neobișnuit nouă.

Pretutindeni, ta toate colțurile
dionului, se muncește temeinic. Pe 
pistă cîțiva foirdiști aleargă fără 
întrerupere. După fiecare tur parcurs 
antrenorul cercetindu-și cronometru;!, 
le comunică timpurile înregistrate și 
le dirijează ritmul. In altă parte, 
sprinterii fac antrenamente de 
start. Ursul... două... trei... nenumă
rate starturi.

Pe culoarele exterioare se antre
nează alergătorii de garduri, la 
gropile de sărituri întâlnești animația 
caracteristică acestor probe De-a. 
lungul terenului zboară sulițele, iar 
antrenorii se agită continuu, supra
veghează și dirijează activitatea fie
căruia dintre elevii lor. Decatloniștii 
fug de la o probă la alta, aruneînd 
sulița, discul și greutatea, făctad 
cîteva sărituri in lungime și Ia înăl
țime, executînd sprinturi și treceri 
peste garduri ..

Tîrziu în noapte antrenamentele 
iau sfîrșit. Mîine va fi o nouă zi de 
mutică. Și pînă la plecarea la Atena 
ari mai rămas numai puține zile. 
Fiecare dintre viitorii compețitori se 
străduiește să folosească cît mai bine 
aceste ultime zile, purimdu-și ta 
punct o serie întreagă de mici amă
nunte, poate fără prea multă impor
tanță acum, dar care vor cântări grew 
ta balanța întrecerilor de pe Stadio
nul Averoff.

Pe stadionul Republicii nu a mai 
rămas nimeni. Ba nu, cei din urmă 
care iau dromui caselor, stat îngri
jitorii stadionului, care au mai ră
mas să niveleze pista, să o mai 
tre<acă odată cu tăvălugul, să stingă 
luminile reflectoarelor. O nouă 
de muncă a luat sftrșit!

ROMEO VILARA

zi

AMINTIRI DE NEUITAT
CONSTAMTIN DUMITRESCU: „Am 
alergat pe un traseu excelent44

!•
„Ce să vă spun mai iutii? la Moscova am pe-x 

trecut zile minunate, pe care nu le voi uita nici-u 
odată. 'Am legat prietenii cu tineri din cele mail 
îndepărtate colțuri ale pămtnlului. Competiția de; 
ciclism a fost foarte bine organizată și, în afart\ 
de aceasta, prin participarea unor valoroși rutieri*

a jos! și o întrecere pasionantă. Traseul la cursa de fond a fost excelent.-: 
Din păcate, la cursa pe echipe contra cronometru el ne-a dczavantafatti 
pentru că nu a convenit stil ului unora din alergătorii noștri. Mie, in schimb^ 
mi-a plăcut enorm. Parcă te îmbia să alergi..."

ALEXANDRU PENCiU: „Am 
participat la un turneu tare!41

de la or.a 17,00 și du- 
ora 16.30
IACINT
*

Syszlo,

MANOLIU

președrutele 
Federația po-

Stanislaw
isiei de tineret din

eză de atletism, a declarat trimi- 
ălui nostru: Intîlnirea triunghiulară 
iatac juniorii Romîniei, Cehoslova
cei și Poloniei, care a ajuns la cea 

a IlI-a ediție, s a dovedit a fi 
irte utilă pentru „viitorul" atletis- 

i din țările noastre. Pentru echi- 
. Poloniei, meciurile de la Cluj stat 

>arte importante, cu atit mai mult 
1 cit ne rodăm oamenii în vederea 
Itor întîtairi la fel de importante. 

Juniorii din Ungaria și R. F. Ger 
IpaĂ. îmi place atmosfera de prie= 

i între fiecare din- 
noastre.

erue care există 
re sportivii țărilor

n CELE mai 
afe fiecărei echipe

Ime.
teanu (Rominia) 14 ani — 1,48 m.; 
armii a Slezakova (Cehoslovacia) 17 
ini — 1 m.; Irena Doborowolska
'Polonia) 15 ani — 1,52 m.
jȘ LA BĂIEȚI cei mai tineri con- 

slnt: Grigare Marinescu (Ro
nțăia) 16 ani — 1,83 m. la înăl- 
ime; iri Ot (Cehoslovacia) 17 ani — 
rm. la lungime; Tadeus Glibow- 

(Polonia) 17 ani — 45,50 m. la

tinere concurente
, slnt reunite țoa

la aceeași probă: săritura in inăl- 
—!. Este vorba de Rădică Vorno-

aScan.
Bl IATĂ media vîrstei echipelor 

larticipaiite: fete: Rominia 17 ani și 
tuni; Polonia 118 ani și 3 luni; 

iehoslovacla 18 ani și 4 luni; băieți; 
^omînia 18 ani; Cehoslovacia și Po

lonia 18 ani și 6 luni.

„A fast foarte greu. La Moscova 
echipe puternice pe care, pentru a 
a trebuit să ne întrebuințăm serios. Cel mai pu
ternic adversar ? Firește, Llanelly. O echipă ca 
o tehnică și cu o rutină excelente.. In afară de 
aceasta, rugbiștii galezi practică un joc bărbătesc, 
uneori chiar prea bărbătesc, ceea ce constituie un serios ....
unor echipe mal fragile. Noi însă nu ne-am speriat. Am jucat așa cum știm 
noi și am cîștigat. Vă imaginați deci că, în asemenea condiții, sîntem an 
alît mai fericiți că am reușit să ocupăm primul loc".

dezul Măklunen. Ne-am 
consultai, am făcut, in 
cert că mie îmi va folosi mult*.

am inii!nit 
le învinge.

avantaj In, fața

S1LVIU CAZAN: „Am legat
noâ prietenii...44

,,tu categoria grea au participat halterofili de 
valoare, astfel că lupta pentru primele locuri a 
fost aprigă. Cu toată îndlrjirca cu care ne-am 
întrecut, totuși aceasta nu ne-a împiedicat să deve
nim buni prieteni. Eu personal am legat o strlnsâ 
prietenie cu australianul Mc Donald și cit finlan- 

corectat stilul, observlndu-ne unul pe altul, ne-am 
general, un prețios schimb de experiență, care este

,.ta focurile de ta Moscova am luai' an prim 
contact cu concursurile .iari". Itdr-adevăr, eu — 
debutant — și ceilalți trei colegi ai mei din echipa 
de floretă â Romi nici, cea mai tînără formație a 
competiției, ne-am găsii la. Moscova față in fald 
cu cele mai puternice reprezentative ale lumii
R. P. Ungară, cu echipa olimpică, U.R.SS. c-u formația de ,.2ile mari". 
Pronia cu cvartetul ce se pregătește pentru f. O. de la Roma, Austria. Polo
nia șa Totuși, priiitr-an puternic spirit de echipă care, de altfel, m-a 
ajutat pe mine să debutez cu succes in echipa seniorilor, reprezentativa 
noastră a cucerit medalia de bronz ; o surpriză pentru adversari, iar pen
tru noi răsplata încrederii ce ni s-a acordai! Știu insă că de-abia acuml 
începe suișul anevoios spre deplina confirmare mondială*.

Zfo mtnmat pnitej de apropiere
și de cunoaștere a tineretului iumtt

(Urmare din pag. 1)

și străini, ca și ale observatorilor 
presei, precum și din atitudinea deo
sebit de călduroasă manifestată de 
spectatorii sovietici față de sportivii 
romtai. Pe stadioane, terenuri și în 
sălile de sport, reprezentanții patriei 
noastre au cîștigat 
noastră de cultură 
cieri, noi simpatii.

pentru mișcarea 
fizică noi apre-

spart 
zi de

ÎNTREBARE: 
din (ara noastră 
zi cu interes și 
satisfacție evoluția sportivilor ro
ndai la Jocuri, Cum apreciali re
zultatele înregistrate de sportivii 
noștri ?

Iubitorii de 
au urmărit 
de multe ori cu

RĂSPUNS : Sportivii romani au 
obținut rezultate din cele mai bune, 
care au făcut ca o dată ta plus va
loarea sportului nostru să se afirme 
ou tărie ta arena internațională. O 
dovadă elocventă în acest sens o 
constituie cele 37 medalii de aur, 100 
de argint și 41 de bronz cu care 
delegația noastră s-a întors de la 
Moscova. Țiin să subliniez că 
tivii noștri au fost prezenți în 
pentru primele locuri în toate 
plinele la care au concurat 
ceea ce este deosebit de îmbucurător 
— ei au reușit să cîștige medalii 
de aur în domenii de întrecere din 
cele mai variate: rugbi, caiac-canoe, 
canotaj academic, box, atletism, na- 
tație. tenis de masă. Sub acest as
pect, valoarea rezultatelor noastre 

aste superioară celor obținute la pre
cedentele competiții de aceeași am
ploare. Pe podiumul de premiere au 
urcat zeci și zeci de sportivi ro- 
mîni, care deși n-au învins au înre
gistrat totuși performanțe de marc

spor, 
lupta 
disci- 
și —

valoare, concretizate prin numeroase 
medalii de argint și bronz. Mă refer 
în special la succesele de prestigiu 
ale echipei noastre feminine de gim
nastică, ale oelei masculine de hand
bal, ale canotoarelor, ale unor boxeri, 
luptători și serimeri, cane s-au lup
tat de ta egal la egal cu învingă
torii din probele respective. Aceste 
rezultate ies cu atît mai mult în 
relief dacă ținem seama că în nu
meroase discipline sportive. între

cerile de la Moscova s-au ridicat la 
nivelul unor veritabile campionate 

mondiale (gimnastică fete, caiac-ca- 
noe, volei); sau europene (box, lupte). 
Buna pregătire și dîrzenia arătată 
ta luptă de mu'lți dintre sportivii 
noștri aiu dus la stabilirea de noi 
și valoroase recorduri republicane, 

cum au fost acelea ale atleților Ion 
Wiesenmayer, Zoltan Vamoș. Con
stantin Grec eseu și Maria Diți. De 
asemenea, o performanță' strălucită 
a obținut înotătoarea Maria Both; 
ea a stabilit un nou record republi
can la proba de 100 m. spate, tatre- 
cî.nd de asemenea și recordul Jocu
rilor. In afara adversarilor de va
loare, la unele discipline sportive — 
ca de exemplu canotaj, fotbal, hand
bal, rugbi — reprezentanții noștri au 
avut de înfruntat de asemenea și 
condiții grele de concurs, unii dintre 
ei neputîndu-se prezenta la start în 
plenitudinea forțelor fizice, sau tre
buind să concureze pe terenuri și 
piste dificile. Luptînd însă cu dîr- 
zenie, ei au reușit .să treacă aceste 
greutăți apărînd cu cinste culorile 
patriei.

Nu putem trece cu vederea însă 
unele comportări nesatisfăcătoare, ca 
de exemplu aceea a echipei noastre 
feminine de baschet, care n-a reușit 
să se califice în turneul final, și alte 
cîteva cazuri izolate de insuccese ale 
unor dintre sportivii noștri de la care

aștepta mai mult. Bte nu afectea- 
insâ concluzia generală bună care 
poate taage după comportarea

se
ză
se
sportivilor noștri la Jocurile" de la 
Moscova.

INTREBARE: Ce alte aspecte 
doriți să ne mai împărtășiți in 
legătură ca focurile de ța Mos
cova ?

subliniez ta 
primire care 
cît și cefor- 
participante 
a poporului 

sovietic s-a manifestat odată în plus 
și în mod depltn. Țin de asemenea 
să mulțumesc organizatorilor com
petiției, Comitetul Olimpic al U.R.S.S., 
pentru eforturile pe care le-au depus 
ta organizarea unei competiții 
amploare aht de mare.

Prezența sportivilor rom’ta
Moscova a îmbrăcat însă și un 
important aspect. Cu această ocazie, 
tinerii noștri sportivi au putut cu
noaște mai îndeaproape viața feri
cită a oamenilor sovietici, au putut 
admira mărețele const ricții ale capi
talei Țării Socialismului, au vizitat 
numeroase monumente de artă și 
cultură ale Moscovei. Ei au putut 
să-și dea mai bine seama de calită
țile excepționale ale oamenilor so
vietici. de forța de neînvins a statu
lui sovietic.

Un element asupra căruia vreau să 
insist în mod special îl constituie at
mosfera de înțelegere șl prietenie care 
a domnit în tot timpul desfășurării 
Jocurilor Tineretului și care reprezin
tă — ta ultima analiză — cea mai 
prețioasă victorie obținută în această 
mare competiție de către tinerii spor
tivi veniți la Moscova din toate cele 
cinci continente. Pe această linie și 
dotagațta noastră și-a adus o contri-

RĂSPUNS: Țin să 
primul rtad călduroasa 
ni s-a făcut atit nouă, 
lalte delegații sportive 
Cunoscwta ospitalitate

de

la 
alt

buție efectivă. Astfel, la sediul noso 
tsu au avut loc mai multe taWnirij 
ale sportivilor romtaî cu membri ai| 
delegațiilor sportive din diverse țări-- 
Rrmtre cei care ne-au vizitat și ca» 
care sportivii români an avut dis
cuții prietenești se numără delegați1 
din Japonia, R.D. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, Egipt și alte țări. In ca
drul acestor intitairi, s-au făcui 
schimburi de păreri și impresii, s-ait 
împărtășit idei. De pildă, tinerii spor-« 
tivi egipteni neau mărturisit emoția 
cu care au primit la Moscova mesa
jul președintelui Nasser, prin care 
acesta îi îndemna să se străduiască- 
să desvtulte relațiile de prietenie cir 
reprezentanții altor popoare, să exr 
prime recunoștința lor față de po-, 
porul sovietic, gazda marilor între, 
ceri pașnice ale tineretului. ,

In zilele șederii lot la Moscova,; 
sportivii romuri au avut posibilitatea] 
de a asista la desfășurarea imensei! 
manifestații de solidaritate a tinere- 
tilui din întreaga lume, prilejuită! 
de Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților. Ei au aplaudat cui 
căldură manifestații de solidaritate, 
ca aceea a tinerilor din țările arabe,| 
care au ținut să defileze împreună] 
la festivitatea de deschidere. La Mos
cova, sportivii romtai au făcut noi; 
prietenii. a>u retaoit legături mai vechi, 
de prietenie cu sportivi din zeci de. 
țări ale lumii. !

ta aoeist fed. Jocurile Tineretului; 
au constituit un minunat prilej de a-» 
propiere și cunoaștere, de prețuire 
reciprocă, fiiind prin aceasta o pre-i 
țioasă contribuție la lupta pe care' 
o duc astăzi toți oamenii cinstiți dini 
lumea întreagă pentru colaborare in-, 
ternațională. pentru pace și priete
nie între popoare. j
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Vedere de ansamblu a frumo sulul bazin din Lugoj.
Foto W. MULLER’-

Succesele motocicliștilor Ia Mediaș anticipează noi 
succese în tentativele de record de peFeleac (Cluj)

ACTIVITATEA

Bucu-
2

iii • Miercuri seara au început la 
fLugoj finalele camp:onatului repu
blican de polo pe apă, rezervat echi- 
jpelor de juniori. Partidele desfășu

rate pînă în prezent au. luat sfîrșit 
icu următoarele rezultate: C.C.A. — 
•Voința Oradea 13—0 (6—0); Loco- 
imotiva Cluj — Flamura roșie Timi-: 
■șoara 4—3 (3—2): Dinamo E_. 
rești — Voința Tg. Mureș 3 — 
(2—1). Joi: Voința Tg. Mureș — 

"Voința Oradea 13—1 (6—1): Dinamo 
•București — Locomotiva Cluj 6—0 
*<3—0):’C.C.A. —Flamura roșie Ti- 
imișoara 7—1 (4—1).
I 0 înotători din Oțelul Roșu, Timi
șoara și Reșița au participat dumi- 
-nica trecută la competiția de înot 
-dotată cu „Cupa Oțelaritor" care a 
ravut loc la Oțelul Roșu. Superiori 
(înotătorii din Timișoara au cîștigat 
«tipa. Iată cîteva rezultate tehnice: 
*400 m. liber seniori: G. Kapler (TJ 
16:41,2: 100 m. bras juniori: T. Pop 
t(Tj 1:27,1: 100 m. bras junioare: 

’Eda Stirner (T) 1:34,0: 100 m. spate

O nouă premieră alpină
Sportivii Valentin Garner (cap de 

•oardă), Mircea Popescu și Emit Fo
nii no (secunzi) de la Energia 131, 

tau realizat în cinstea zilei de 23 Au- 
;gust o premieră alpină.

Traseul se găsește situat în Piatra 
(Craiului în perete’Je din Padina Irr- 
■chisă, la aproximativ 30 minute dis- 
Itanță de refugiul Diana, și a fost 
tdenumit „Traseul Izvorului", nume 
(Sugerat de un izvor situat chiar în 
•grota de sub traseu.

Echipa Garner-Emil Fornino, a 
:»tins creasta dintre Padina închisă 
iși Padina Șindrilăriei, după o zi de 
(muncă intensă. Traseul se înalță pe 
■o diferență de nivel de aproximativ 
!870 m. de la punctul de intrare și 
icre 11 lungimi de coardă. Incepînd 
țprintr-o fisură surplombantă de a- 
’proximativ 25 m„ traseul continuă 
țpe un horn de aproximativ 100 m., 
<iupă care escalada se desfășoară pe 
te creastă verticală. Punctele de cea 
<Wiai mare dificultate sînt întîlnite pe

MIINE, 1N .(DESCHIDERE" 
LA FOTBAL 

îVIeci internațional 
de hochei pe iarbă

Stadionul Republicii va găzdui 
• duminică cu începere de la ora 15 în- 
itîlnirea internațională de hochei pe 
•iarbă dintre echipele Știința l.C.F. 
își Slovan Hradec Kratove (Ceho- 
:*lovac:a).

Oaspeții, care au susținut primul 
iwieci la Gheorghieni, au petrecut 
-cîteva zile la Eforie și urmează să 
.-sosească în cursul după amiezii de 
.astăzi în Capitală.

In vederea acestei întîlniri, jucă
torii bucureșteni s-au pregătit în 
tmod deosebit mai ales că meciul con- 
istituie revanșa jocului susținut de 
tstndenți în luna mal la Hradec Kra- 
îtove cînd au terminat la egalitate: 
'0—0.

Știința LC.F. 
tea formație:

Storoj-Pintea, 
Tip, Popescu I. 
•caru, F 
iei.

Meciul va fi condus de Catană M. 
•și UxkulI K. și se va disputa în 
■deschidere la partida de fotbal Dina- 
imo-FI. roșie U.T.A. Arad

va alinia următoa-

Popescu E. — Fi-
ipescu I., Odochian — Berbe- 
Pașcalău, Epure, Samur Ma-
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LA NATAȚIE
K-seniori: Imling (R) 1:18,7: 33 m. 

ber copii: Czegesi (TJ 23,0.
e Tot duminica trecută, în organi

zarea C.C.F.S. regiunea București s-a 
desfășurat la Călărași un concurs de 
fond pe Dunăre. înotătorii au avut 
de parcurs 12 km. Pe primul loc s-a 
clasat Dorel Dmescu (Călărași) care 
a parcurs distanța în Ih 15 mîn. La 
fete, traseul a măsurat 5 km. Victo
ria a fost cucerită de Rodica Moianu 
(Giurgiu). Ea a acoperit distanța 
în 30 min.

0 încercăm un sentiment neplăcut, 
dat fiind faptul că rîndurile de față 
nu vorbesc absolut nimic și despre 
activitatea înotătorilor bucnreștenL 
Vina aparține comisiei orășenești de 
specialitate, care se complace într-o 
pasivitate îndelungată. Așa au înțe
les să răspundă activiștii (termenul 
pare impropriu în căzut de față) co
misiei orășenești de natație critici
lor aduse de ziarul nostru, încă de 

la începutul sezonului în aer liber.

de 
de 
se

hornul mai sus amintit unde folosi
rea pitoanelor nu este posibilă decît 
într-o mică măsură. După termina
rea hornului, urmează o lungime 
coardă dublă pe o față brăzdată 
fisuri întrerupte unde regruparea 
face cu ajutorul pitoanelor.

Pentru terminarea traseului s-a 
crat timp de 22 ore, iar gradul 
dificultate es*e apreciat la V A 
pasaje de V B.

lu
de 
cu

In preajma campionatelor republicase de box

...Și No 
un cuvînt

ur are
de spus!

.pe 
de

de meciuri disputate, 
Sînt amicalei
cum vezi rezolvarea proble-

fel ca Marca Spakov: să se

— Marcu Spakov are dreptate și 
sini de acord cu el 1

Am întors, cu surprindere, capul. 
In pragul ușii, agițind In mină 
„Sportul popular" de joi, antrenorul 
boxerilor dinamoviști, Constantin 
Nour, își făcea o intrare promiță
toare pentru orice gazetar irti cău
tare de... subiect de re porta j.

— Foarte bine. Ia te rog loc și 
spune-ne ce ai pe suflet...

— Păi ce-aș putea să am pe su
flet altceva decît campionatele ? Mai 
ales că mi-e frică să nu rămin 
dinafară", din cauza ,normei" 
șase moduri amicale. Măsura îmi 
pare realmente imposibil de pus în 
practică la actualele campionate. Să-l 
luăm, de pildă, pe Trancă. El a făcut 
anul acosta \12 meciuri. îndeajuns 
pentru o jumătate de an, nu? Ei 
bine, regulamentar, el nu va putea 
lua parte la campionate, fiindcă, 
din ,.duzina' 
numai 4
- Și 

mei ?
— La 

socotească anul acesta și meciurile 
oficiale.
— Bun. Ți-arn înregistrat părerea. 

Ce se aude însă cu antrenamentele 
dinamoviștilor ? In ce stadiu vă a- 
flaț.i cu pregătirea ?

— Ne antrenăm in fiecare zi. Am 
revenit de la mare, unde ne.am pe
trecut împreună concediul. De fapt, 
n-am fast toți pe litoral. Văcaru și 
Tonta Constantin au fost acasă la ei, 
la Constanța, dar veneau aproape re
gulai la antrenamentele pe care le

Prima etapă a dificilelor tentati
ve de record în coastă, desfășurată 
miercuri la Mediaș (Hula), tn 

reușita organizare a colectivului 
sportiv Energia din localitate, s-a 
soldat cu un succes categoric: 7 noi 
recorduri. Noile recorduri, parte din
tre ele reprezentlnd un salt conside
rabil, sînt urmarea firească a unei se
rioase munci de pregătire (aiît a pi-, 
lojilor, cit și a mașinilor) și ilustrea
ză prin graiul cifrelor progresul evi
dent al motocicliștilor noștri.

4 recorduri au revenit sportivilor 
de la CC..A, 2 celor de la Energia 
și 1 asociației Dinamo. Aci trebuie 
notat că de la Dinamo au lipsit cîte
va- elemente de bază aflate peste ho
tare, iar de la Locomotiva, N. Bu- 
escu. Desigur, evoluția acestor spor
tivi ar fi fost interesantă întrudt ei 
ar fi avut un cuvînt de spus, ca și 
G. Mormocea (C.CLA.), Împiedicat să 
facă tentativa din cauza 
țiuni de ultimă oră.

In ceea ce privește 
concurenților, pe primul 
tuează, după părerea 
Mwiteanu (C.C.A.),

unei defec-

comportarea 
plan se si- 
noastră, A. 

realizatorul a 
două noi recorduri. Sportiv de o se
riozitate exemplară, mereu preocupat 
de perfecta îngrijire a mașinii, stă
ruitor în munca și în pasiunea sa, 
Munteanu a izbutit să facă (prin 
transformări și corectări originale) 
dmtr-o cilindrată inferioară una de 
un potențial superior, cu care a și 
stabilit un record la 250 cmc.

Recordul lui Gr. Bereny (Energia] 
la 350 cmc., reprezintă o cifră care, 
de aci înainte, va da mult de lucru, 
ca, de altfel, și noul record realizat 
de Ilona Ujlaky (Dinamo) la 150 
ane. Echipajul C. Grigorescu 4- N. 
Dițescu (Energia), la 350 cmc., a 
realizat cel mai important salt: pes
te 7 sec. De asemenea, deosebit de 
valoros apare și noul record ai echi
pajului ” 
la 750 
fetal în 
Ionescu 
pînă în 
cat motorul.

Un cuvînt și pentru Iosif Popa _ 
(Dinamo), care in prima manșă. Ta 
125 cmc., corectase simțitor vechiul 
record. Dar, după ce R. Moldovan 
(C.CA.) realizase un timp și mai 
bun. Popa (al cărui motor se spăr
sese) a „tras" a doua manșă pe o 
altă motocicletă, cu care nu era aco
modat, și, firește, încercarea a eșuat.

Din păcate, instalația de cronome
trai electric (care are o vîrstă... res
pectabilă) a avut unele defecțiuni, 
care au pricinuit nedorite îutîrzteri 
In desfășurarea încercărilor. Este ca-

Dănescu 4- Huhn (C.C.A) 
cmc Merită să amintim și 
care a urcat echipajul J. 

-{- I. Gavrilă, (Dinamo), 
momentul în care i s-a blo-

făceam pe plaja 
Farkaș și Biedl 
rești, antreninduse cu Ogrlnjeanu, 
la Tînărul dinamovist, iar Georgică 
Popa s-a pregătit la Galați. Acum, 
ne-am .regrupat', mai ales că s-au 
întors de la Moscova și ceilalți 
boxeri dinamoviști, precum și antre
norul Ion Popa.

— Cum explici recenta înfringere 
prin K.O. a Iui Toma Constantin ?

— M-a surprins și pe mine. De
sigur, Mîndreanu îl poate bate ari
cind pe Toma. așa cum Toma îl 
poate bate oricind pe Mîndreanu. E- 
levul .meu a greșit însă serios, fiind
că, din neatenție, a recepționat o 
contră de dreapta, care l-a expediat 
la podea. Dar și eu am greșit: To- 
ma trebuia abandonat încă de a- 
tunci și nu să aștept deznodămintul 
din ultima repriză, cind Toma era 
„pregătit" pentru K.O. Asta înseam-. două săptămini care ne-au mai ră- 
nă că și un antrenor „bătrîn" poate 
trage învățăminte care să-i îmbogă
țească experiența. In orice caz, cred 
că Marcu Spakov s-a pripit atunci 
clnd a afirmat că titlul la categoria 
cocoș nu va putea scăpa boxerilor de 
la C.C.A. Am impresia că a uitat 
că la categoria aceasta mai figurea
ză și cei doi băieți ai mei: Constan
tin Gheorghiu și Toma Constantin. 
Dar dacă vorbim de titluri „sigure", 
atunci e cazul să amintesc că Dina
mo are la categoria grea pe Ciobo- 
taru, Furesz și Mariuțan, iar la ca
tegoria semi-mijlocie pe Linca, Drag- 
nea și lorilache. Asta ca să nu mai 
amintesc de Dumitru Gheorghiu la 
„mijlocie", Constantin Dumitrescu la

de la Vasile Roaită. 
au rămas la Bucu-

aspect din 
spectacu- 
teniative 

la ca

timpul 
loaselor 
de record 
tegoria ataș.

(Foto;
. MATEI)M.

zul ca această problemă capitală 
tentativele pentru recorduri să fie 
zoivată odată pentru totdeauna.

In încheiere, se poate spune 
după succesele de la Hula, sînt 

în 
re-

că, 
de

DIN NO
ÎNTRECERI PE VELODRO
După doi ani

După doi ani, iubitorii întrecerilor pe pistă se vor înttlni din nou, 
miine la ora 9, pe velodromul Dinamo, cu prilejul reuniunii de descfcf- 
dere organizată de către' comisia cen trată de specialitate. In joc estdi 
„Cupa chalange C.C.FS".
Deschiderea velodromustui, marchea

ză o nouă epocă pentru ciclismul nos
tru. Este știut că velodromul consti
tuie o fructuoasă pepinieră de noi și 
noi cadre. In întrecerile pe pistă, se 
dezvoltă curajul, măiestria stăpînirii 
ghidonului, cicliștii îmbunătățindu-și 
rezistența în regim de viteză. Avînd 
o activitate continuă, de-a lungul a 
7—8 luni pe an, se asigură astfel o 
eficace popularizare a sportului cu 
pedale și, totodată, o evidentă creș
tere a nivelului tehnic și tactic al 
întrecerilor.

O bază sportivă de talia celei care 
în
a- 
de

se deschide miine, va face ca. 
scurtă vreme, să avem și noi, ca 
tîtea alte țări, un efectiv bogat

DUMITRU GHEORGHIU

„ușoară" și Mihai Trancă la „semi- 
ușoară"...

— Cu alte cuvinte, ai adus vorba 
de întreaga voastră .^artilerie grea"...

— De loc. Fiindcă n-am pomenit 
nici un cuvînt de Ștefan Văcaru, 
Maximilian Biedl, Dumitru Prunoiu. 
Martin Farkaș, Ștefan Diunitrache 

și Marin Cristea 1
— Așadar, veți avea un cuvlnt 

greu de spus...
— Sper. Dar ceea ce doresc in 

special este să dovedim o bună va
loare tehnică, să arătăm că nu com
bativitatea este esențială in box, ci 
că elementul care decide in ultimă 
instanță e pregătirea tehnică. In cele 

mas pînă la faza de zână, 
cu mine vom lucra tocmai 
sens.

— Iți mulțumesc pentru acest in
terviu neașteptat și...

— Un moment/ Vreau, înainte de 
termin, să-ți spun că boxerii dina
moviști n-au fugit niciodată de în- 
tfUruri amicale. Am dat pugiliști 

pentru reuniunea organizată de ziarul 
„Steagul roșu", 
boxeri 
de Me 
iicipăm 
refuzat, 
încolo, 
lejul...

MARIUS GODEANU

Papa și 
in acest

am împrumutat 
selecționatei Crai ovei și ori 
ori am fost solicitați să par
ia reuniuni amicale, n-am 
Așa vom face și de acum 

Numai să ni se ofere pri-

așteptat alte succese, miine pe Felead 
(Cluj), în cea de a doua etapă a 
tentativelor pentru recorduri în coasJ 
tă. : 

EMIL IENCEC

i

specialiști ai pistei, lucru care ne 
lipsea. Specializîn>du-ne pe diferite 
sectoare ale activității pe velodrom, 
este indiscutabil că cele mai bune 
cifre stabilite în anii trecuți (la vi
teză, contra-cronometru, urmărire in
dividuală și pe echipe, probe pe 1,5,10 
km etc) vor fi corectate simțitor. A- 
mintim, cu acest prilej, că unele din
tre recordurile noastre existente pot 
sta cu cinste pe tabela evoluției re
cordurilor mondiale.

In ceea ce privește pasionații 
tatori ai curselor pe velodrom, ace^WP 
își vor putea relua „ocupația" lor du
minicală. Vor asista din nou la stu
diul atent, în cursele de viteză, cu 
plonjoane subite din înălțimea mira
jelor și terminate prin „aruncarea" 
bicicletei pe linia de sosire; la dina
micele curse de semifond cu perma
nente fluctuații în clasament; la lup-, 
ta sportivului cu distanța și aede 
cronometrului în probele individuale, 
sau la interesantele probe de elimina
re în care ținta principală, piuă în 
penultimul tur, nu este să te clasezi 
primul, ci să nu fii ultimul la sprin
turile anume sorocite.

EM. I.

l

I

unor confruntări internațio-

Debut inteniational 
la han&l: juniori 
Reprezentativele R.P.R. la băieți 
și fete se deplasează in Polonia

In curînd, palmaresul jocurilor in
ternaționale de handbal ale țării noas
tre se va îmbogăți cu un nou capitol: 
acela al întîlnirilor susținute de e- 
chipele reprezentative de juniori. Ves
tea nu poate produce decît bucurie 
celor care iubesc handbalul, deoarece 
juniorii n-au avut pînă acum posibi
litatea 
nale.

Dar, mai bine mai tîrziu decît ni
ciodată. Și iată că nu peste multă 
vreme echipa masculină de juniori 
(pentru handbal mare] și cea îemi- 
nină (pentru handbal mic) vor ple
ca la Poznan, unde vor susține pri
mele lor jocuri internaționale cu 
reprezentativele R.P, Polone. Se vor 
disputa cîte două jocuri, atît la bă
ieți (handbal mare), cît și la fete 
(handbal mic), la 25 și 27 august.

Cum acestea sînt întîlnirile de de
but ale echipelor noastre de 
considerăm necesar să vi le 
tăm pe scurt. La băieți în 
nența echipei intră o serie de 
care activează în echipele divizionare: 
Jochman, Zikeli, Niemesch, Bogolea, 
precum și multi juniori talentați', 
descoperiți cu ocazia disputării ,,Cu-î 
pei Orașelor": Tasch, lacob. Geor
gescu, Păunescu, Coman și alții. La!' 
fete aceeași situație : cî'eva junioare, 
dar cunoscute și consacrate (Aurora 
Niculescu, Vasile Antoaneta, Marga-. 
reta Cristea. Gerlinde Reipp), 
alături de autentice „speranțe" cat 
Paraschiva Luca, Maria Boacă, Ioa
na Marin.

Este interesant că sarcina de ak 
pregăti și conduce aceste echipe 5 
fost dată unor antrenori „juniori",- 
(care au dovedit suficientă capacitate 
în antrenamentele de pînă acum]: 
Wilhelm Helwig, Valeriu Gogîltafl 
și Eugen Troliu.

de de- 
juniori, 
prezen- 
compo- 
j union.
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Pe teren, Mitran aleargă. 
Nu-i nimic c-o să transpire;

Pauză... Lumea se îndreaptă 
Spre bufet, merglnd agale: 
— Ți-am cerut un suc la sticlă, 
Ce-mi dai... ceai de portocale?

Medul se termină-n clipa 
Clnd Ciosescu trage-n bară.
Lumea fuge spre tramvaie, 
Ca să prindă-un loc... pe scară.

Uțu strigă către Jurcă:
— Hai, ce faci? Nu tragi la gol? 
De știam că n-am de lucru, 
Mai ședeam la Tekir ghiol!

Ascultlndu-i cum dau sfaturi. 
Unul ar putea să spună 
Că tofi virtuoșii mingii 
Sini orezenfi sus— tn tribună.

Citind cronica de față,
Mulți vor zice cu rezon:
— Bine, dar de ce nu spuneți 
Cine va ieși campion?

Așteptînd să-nceapă meciul 
Bara albă din stejar 
Stă trufașă, parcă-ar spune: 
— Tot eu-s cel mai bun... portari

Unu-arată Pronosportul
Și explică, natural:
— Eu am pus x-uri la toate.
Sini un om... impartial!

la 
In

Nu termină întrebarea,
Că-i răspunde-altcineva:
— O vorbiși, parcă Progresul 

N-ar juca și el în Al

se vede, 
nimic: 
timp gazonul

Cineva strigă la Toma:
— Ia stai, nene, un moment, 
Mai aveți și anul acesta
La șefie abonament?

JACK BERAR IU 
V. D. POPA

întrebarea e normală. 
Ca să nu „intrăm la apă", 
Noi promitem să răspundem 
După... ultima etapă!

Stadionul, cum
N-a precupețit
Și-a trimis din
La... frizer, să-l tiindă-uji pic.

Scor egal: zero la zero. 
Mingea nu-i satisfăcută:
— După-un joc atît de aprig 
Numai eu am fost... bătută!

£ 3

Ei știu fotbal ^ca la carte", 
Iară jos, ca și-dtte ori.
Au venit să bată mingea 
Niște— bieți Incevători!

— Ce-mi stai, Rab, ca 6 morruie? 
Intră iute la balon!
— Dă-i cu capul, Dinulescul
— Nu dribla atît. Ozon!

Tripleta campionilor, în plin antrenament de tras la poartă. Cons
tantin, Alexandrescu și Zavoda I iși... reglează tirul în vederea începerii 
campionatului. Rămine de văzut în ce măsură vor da ei de lucru por
tarilor...

★
Jocul Energia Petroșani — 

Locomotiva București se va 
disputa la 28 august, la Petro
șani.

(Cal.
Dinamo, 

la

București — FI. ro- 
Arad, Stadionul Re- 
ora 17,30, arbitri:

Unii spectatori se-agită. 
Nu au liniște-un minut: 
— Măi Tătaru, asta-i pasă?

— Ce faci, Ene? Asta-i șut?

inaugurala

locul reîncepe... Mingea 
Parcă e la față trasă.
E normal, clnd nici o clipă I
Nu s-a odihnit în... plasă

MÎINE, DUMINICA 18 
GUST

C.C.A. București —' Energia 
Ploești, stadionul 23 August, 
ora 17,30, arbitri: A. Man-B. 
Mare, P. Kroner și M. Popa- 
București.

(Biletele pentru acest joc se 
găsesc la Pronosport 
Victoriei 9), C.C.A., 
casa din str. I. Vidu și 
stadionul 23 August).

Dinamo 
șie UTA 
publicii, 
Gh. Dragomiresou-PIoești, Șt 
Geac și V. Măicănescu- Bucu
rești. In deschidere la ora 
16.15: joc de pitici (Dinamo 
I — Dinamo II).

(Biletele pentru acest 
se găsesc la Dinamo, 
nosport (Gal Victoriei 9), 
dm str. I. Vidu).

Energia Orașul Stalin 
Progresul București, la Orașul 
Stalin, arbitri: Z. Drăghici- 
Constanța, Fr. Mateescu-Bucu- 
reșți și S. Luipu-Focșani.

Energia Tg. Mureș — Di
namo Cluj, la Tg. Mureș, 
arbitri: D. Schulder-București, 
A. Iftimie-Orașul Stalin și E. 
Bucșa-Sibiu.

Progresul Oradea — Știința 
Timișoara, la Oradea, arbitri: 
C. Popesou-București, I. Do-' 
brin-Petroșarn și N. Szego-' 
Arad.

E bine să știm
0 DIN 1946, cînd a fost relua! 

campionatul pe țară s-a disputat in 
mai multe formule, lată un scurt is
toric: o serie de 14 echipe în 19461 
47, o serie de 16 echipe în 1947148; 
o serie de 14 echipe în 1948/49, o se
rie de 12 echipe în 1950, 1951. 1952 
și 4953; o serie de 14 echipe in 
1954; 13 echipe în 1955 și 1956, iar 
acum s-a revenit la 12 echipe.

• UN ISTORIC al ... eficacității: 
pe anul 
664 In 
în 1951 

în 1954;

771 goluri in campionatul 
1946/47; 939 in 4947/48; 

*948/49; 441 în 1950 ; 394 
P 1952; 288 în 1953 ; 477 
423 în 1955 și 471 în 1956.

® PRIMUL campion;. Olimpia
București; primul campion, după al 
doilea război: LT.A. Arad; ultimul 
campion; C.C.A. București. Viitorul 
campion: ?...

• ECH IP ELE încep noul campionat 
cu un efectiv total de veste 230 de 
jucători, majoritatea cunoscufi din 
^Cuna Pfiniăverii'L

In ajun de campionat
O CONFIDENȚĂ

Echipa a început să devină mai închegată, dar depinde de modul
— v « - - -•-----------« •—

îsi situația, de a retrograda. Trebuie să remarc, 
că au lipsit un an din campionatul categoriei

l»1

cum se vor pregăti jucătorii de la

că au lipsit un an din campionatul <_
antrenorul echipei Energia Tg. Mu reș).

O DORINȚĂ

„Ce aștept eu de la noul cam pionat?
fășoare într-o notă de perfectă spor tivitate.
echipele fruntașe să practice utt fotbal din ...............    —
cupate numai de progresul for, și să dea reprezentativelor naționale ju
cători valizi, în plenitudinea mijloa celor lor" (N. VILCOV ’ antrenor 
secund Ta DInamo București).

O SPERANȚĂ

„Nu pot spera decît să cucerim din nou titlul de campion național' 
(ILIE SAVU antrenorul echipei C.C.A. București).

O CURIOZITATE

„Echipa FI. roșie UTA este una din cele două formații sindicale (n.r. 
a doua este Energia Petroșani) care de la reluarea campionatului cate
goriei A, din 1948, n-a lipsit de la nici o ediție a competiției" (antre
norul N. DUMITRESCU-Arad), ,

Pînă la lovitura de începere a 
campionatului au mai rămas cîteva 
ore... Echipele noastre fruntașe se vor 
găsi angrenate, poate, în cel mai pa
sionant campionat din cite a cunos
cut istoria acestei competiții. Miza 
este mare: pe de o parte titlul de 
campion și odată cu el dreptul de a 
participa la Cupa campionilor euro
peni, iar pe de altă parte păstrarea 

locului în categoria A.
Ce au făcut echipele în ultimele zile?
C.C.A. — Miercuri, un antrena

ment la două porți în compania for
mației regionale CSA, iar joi un an
trenament tehnic-tactic, cu partici
parea întregului lot de jucători. 
Acum așteaptă cu emoție meciul cu 
Energia Ploești, un vechi și dificil 
adversar. Un semn de întrebare: 
participarea lui Onisie, care are un 
ușor accident la un picior.

ENERGIA PLOEȘTI. — Un meci 
internațional miercuri, cu Dorogi Ba- 
nyasz, un rezultat de egalitate (bun) 
și o comportare care a dat ploește- 
nilor speranțe într-un debut favora
bil în campionat. Absența lui Pahon- 
țu și Bădukscu provoacă griji spe
ciale. Ploeștenîi speră însă ca înlo
cuitorii (Topșa și Fronea) să facă 
nesimțită absența titularilor.

DINAMO BUCUREȘTI. — Joi a 
jucat la Pitești cu Dinamo și a cîști- 
gat cu 5—0 (3—0) prin punctele 
marcate de Nicușor (3), Neagu și 
Ene. Bucureștenii au aliniat forma
ția: Uțu—Popa, Izghireanu. FI., An- 
ghel-Călinoru, Nunweiller-Boian, Ni
cușor (Ene min. 70), Neagu. Koszegy. 
Suru. Antrenorii vor menține această 
formație duminică.

FL. ROȘIE ARAD. — Textiliștii 
au sosit ieri dimineață în București, 
venind din Cehoslovacia, unde—după 
cum a declarat antrenorul N. Dumi
trescu — „echipa a jucat mult mai 
bine decît în ultimele jocuri din țară.

La partidele de campionat se poate 
aștepta din partea ei un randament 
mai mare". Arădenii hau pierdut 

etapă la etapă ca să nu ajungă iar 
totuși, că jucătorii simt 
A“ (KISS ARCADIE,

Un singur lucru: să se des- 
Numai așa va fi posibil ca 

ce în ce mai bun, fiind preo- 

însă pe Boitoș, care accidentat 
Gottwaldov,. a rămas la Arad, 
schimb, la București a venit Serfozo, 
care crede că echipa va furniza 
toamnă cîteva surprize plăcute.

PROGRESUL BUCUREȘTI. — 
făcut un joc de antrenament joi, 
FI. roșie Abatorul. Va folosi echipa 
sa obișnuită, mai puțin Mateianu, 
care este accidentat. Bucureștenii 
privesc cu destulă grijă meciul de 
la Orașul Stalin.

ENERGIA STEAGUL ROȘU. — 
Metalurgiștii au făcut pregătiri in
tense. Duminica trecută, un amical 
cu Energia Zărnești (11—0). marți 
altul cu Energia Metrom (11—I), 
iar joi antrenament de ansamblu. 
Formația folosită în pregătiri: Ghiță- 
Bîrsan (Raicu), Marinescu, Percea- 
Zaharia (Aron). P. Popescu-Ciripoi, 
Fusulan, Proca, Szigeti (Kneipp), 
David, Hașoti a fost bolnav.

PROGRESUL ORADEA. — Antre
namente obișnuite, cu un lot de ju
cători mai redus decît în Cupa Pri
măverii, sub conducerea lui Zilahi 
(Dincă Schileru nu se prezentase 
încă). Orădenii privesc cu emoție 
meciul cu Știința, dar totuși speră.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA. — Ulti
mul antrenament mai intens: 
miercuri cu FI. roșie U.T.T. (13—0). 
în care a folosit echipa standard: 
Fuchs-Zbîrcea, Brînzei, Florescu-Co- 
jereanu. Tănase-Gîrleanu. Lereter, 
Ciosescu. Filip, Boroș. Sint însă sem
ne de întrebare: Fuchs este bolnav, 
iar Filip nu pare bine pregătit. Ul
timul antrenament l-a condus prof, 
lovănescu,

ENERGIA TG. MUREȘ. — Mure
șenii au făcut ultimul antrenament 
joi. pe un timp foarte călduros. In 

lot a fost promovat un junior, por
tarul Elelces, care a fost in tabără 
Ia Rm. Vîleea. Este posibil ca Jozsi 
să nu joace duminică. Vakarcs II va 
juca half dreapta.

DINAMO CLUJ — Nici o decizie 
asupra formației definitive după an
trenamentele zilnice diH săptămina 
aceasta. Szakacs I este bolnav. An
trenorul Mărdărescu speră un 
favorabil: „Echipa este tînără 
die de 21 ani) și se prezintă 
cient de pregătită. Sper că 
campionat o va consacra, dind 
satisfacție publicului clujean, 
așteaptă afirmarea echipei în 
stă întrecere grea".

debut 
(me- 
suîi- 
acest 
și o 
care 

acea-

0 Programai concursului Pronosport 
nr. 33 din 18 august (care se închide în 
Capitali mîine la ora 12) este alcătuit 
din 4 meciuri din cadrul Campionatu
lui R.P.R. categoria A și 8 întâlniri 
din campionatul france*. De remarcat 
cl ambele campionate sânt la prima 
etapă.

Ceea ce poate fi pronosticat cu pre
cizie de la bun început este... mă
rirea fondului de prenWi, mărire care 
va fț adusă cu siguranță de prezwfcța 
în program a unor formații bine cu
noscute și care în’ dese rindurl a adus 
participanților premii de valoare.

O vizată făcută în agențiile Prono
sport din Capitală ne-a dat ocazia de 
a vedea pe... concret cum se realizează 
această mărire a fonduâul de premii. 
Zeci și zeci de participant! își com
pletează buletinele discutând eu aprin
dere despre începerea campionatului 
nostru șl a celui francez depănîndu-și 
odată cu... amintirile despre trecutele 
concursuri și părerea despre meciurile 
cuprinse în programul concursului de 
mîine. Cu această ocazie am reușit să 
aflăm și noi cîțiva soliști pe care vi-i 
destăinuim cu speranța că nu ne veți 
„trăda** celor care 
lungi și migăloase 
lor.

Primul dintre ei 
mediii I : DKn^mo ____T._ __ —__
Roșie Arad. Argumente: Din-amoviștH

l-an stabilit «lupă 
analize a meclurl-

11 const it ne „1" la 
București—Flamura

Azi începe 
Ce emoții! 
Pentru cei 
Ca și pentru—

campionatul!
Ce fiori!
ce intră-n luptă, 

spectatori.

Prima etapă 
echipelor de

(Urmare din pag. 1)

cum constată Hotărirea Comite-așa 
tuiui Central al Partidului Muncito
resc Romîn și a Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport din Repu
blica Populară Romină, din 2 iulie 
1957. In această direcție trebuiesc 
canalizate toate eforturile factorilor 
de răspundere din activitatea fotba
listică de la noi (colective, antrenori, 
jucători, arbitri, spectatori). Campi
onatul trebuie să se desfășoare la un 
nivel tehnic cit mai înalt. într-o at
mosferă de conștiinciozitate și serio
zitate în pregătiri și de sportivitate 
deplină pe terenuri.

Îmbunătățirea permanentă a tehni
cii individuale, perfecționarea jocului 
înaintașilor, mărirea eficacității la 
poartă, preocupare continuă pentru 
imprimarea unei concepții moderne 
de joc, grijă mare față de educația 
jucătorilor — iată cîteva din obiecti-

O^onosport
speră ca acest campionat să le aducă 
titlul pierdut cu un an în urmă iar 
Flamura roșie Arad va juca după un 
turneu destul de obositor în R. Ceho
slovacă. Racing Paris pornește dease- 
meni favorit în meciul pe care-1 va 
susține pe teren propriu c« Sochaux. 
Pledează pentru aceasta atît compor
tarea avută în campionatul trecut (în 
care și-au depășit atît în tur dt și în 
retur adversarii de mîine) cît și in
tensa activitate depusă în... pauză și 
terminată cu rezultate destul de fru
moase (printre care locul secund In 
Turneul Racing după o finală foarte 
disputată cu Vasco de Gama : 1-3). m- 
tîlnind o formație proaspăt promovată 
(Lille), Marseille are șansa de a înce
pe campionatul cu... dreptul, obținînd 
o victorie care va aduce satisfacție nu 
numai suporterilor echipei cl și pro- 
nosportâștilor care vor trece „1M la 
meciul IX. Un al patrulea solist îi gă
siți pe multe buletine la meciul XII 
în care Ales, o altă promovată in pri
ma categorie, va înfrunta „acasă** pe 
Valenciennes, formație care a evitat

Chiar e mulțumit, căci astfel 
Face... cură de slăbire.

a campionaiu'ui 
categoria A

vele pe care trebuie să le realizeze 
campionatul republican și care revin 
nu numai echipelor de categorie A, 
ci tuturor secțiilor de fotbal din țară. 

Și chiar din primele etape campio
natul este chemat să-și dovedească 
rolul în acțiunea de îmbunătățire ca
litativă a fotbalului cu atît mai mult 
cn cît în toamnă țara noastră este 
angajată cu reprezentativele sale în
tr-o serie de întîlniri internaționale 
printre care preliminariile campiona
tului mondial. Chiar Ia 29 septem
brie, echipa națională va susține la 
București partida decisivă cu Iugo
slavia, a acestor preliminarii. Și pînă 
la acest joc campionatul (echipele, 
antrenorii), trebuie să pună in formă 
pe jucătorii selecționabili.

Aceasta este importanța campiona
tului și sub aceste auspicii iși începe 
el pasionanta-i desfășurare ta care 
sperăm că spectatorii — factori deo
sebit de importanți — vor avea con
tribuția lor pozitivă.

Tuturor echipelor și fotbaliștilor —■- 
succes deplin în noul campionat I

cu destulă greutate retrogradarea.
După cum vedeți, soliștii nu consfcj- 

tue o problemă la acest concurs ! Mai 
greu de aflat sint surprizele. Dar cum 
acestea depind de inspirația fiecăruia 
noi nu vă mai indicăm nimic !

S Reamintim participanților cîteva a- 
nunte asupra concursului de m^ine. 

In primul rînd continuarea acordării 
premiilor speciale pentru „0“ rezultate: 
o motocicletă de 350 cmc., 
cletă de 175 cmc. și o motocicletă d-c 
125 cmc. pentru participai? ții cu celt 
mai multe variante cu „0“ rezultate, 
prin tragere din urnă vor fi acorda/ 
te î o motocicletă de 125 cmc., 2 ara
gazuri cu 3 ochiuri și butelie și 5 a- 
parate de radio. In al doilea rînd că 
începînd cu acest concurs nu se mal 
admite participarea decît pe buletine 
cn acoperirea integrală a sumei co
respunzătoare numărului de variant* 
depuse, buletinele fiind depuse pe nu
mele participanților.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 32 (etapa din 11 angusl 
1557) continuă în Capitală astăzi dupi 
amiază începînd de la ora 17 numai 
Ia Agenția Centrală Pronosport (Hi 
Calea Victoriei nr. 9.

continuarea acordării
o motoci-
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Așteptați cu nerăbdare

BftSc îETBALISTII CHINEZI IȘI INCEP IHHBH. H
de tineret a R.P.R.rAzi, la Constanța, meci cu reprezentativa

i La Constanța, Cluj, Oradea, Sa tu Mare, Timișoara și Craiova toți 
„ care i _
iștești sau simpli spectatori, se pre 
sărbătorească echipei de baschet a 
neze. Oaspeții au sosit în țara noas 
înceapă turneul în cele mai importau

Baschetul chinez este binecuno
scut în țara noastră în urma evolu
țiilor echipei de tineret și ale pri
mei reprezentative a R.P. Chineze, 
fiare ne-au demonstrat un joc de 
jițare spectaculozitate, rapid, 
■coș", cu contraatacuri vijelioase 
i'jfarcepții uimitoare.
nezi au înaintat pe spectatorii ro
muri, ceea ce explică nerăbdarea 
care sînt așteptate acum Jocurile 
Chipei Armatei de Eliberare.

îndrăgcsc baschetul: jucăto ri, antrenori; membri ai comisiilor eb-
... -----mai

Câi 
să-și

Jucătorii

K

f .• UN PALMARES „TARE'— 

it JȚ$ilpa masoufmâ de baschet 
țfțtrpjatei de Eliberare a Chinei 
ț&yLpitiă la 30 august în șase din 
ocașble patriei noastre. Oaspeții au 
ctreglit campionatul 
1953 și 1954, tar

McJajsat pe locul trei 
ril a fost cîștigat

^kîa“) Echipa este

Chinei în anii 
anul trecut s-au 
(campionatul ță- 
de echipa „Re
considerată ca 

‘inia din cele mai valoroase din R.P. 
Chineză și cuprinde numeroși maeș
tri ai sportului și internaționali, din
tre care remarcam pe Iu Pan-ci 
Cian T-sin, Lan Ciao-Iu. Lotul com
plet al baschetbaliștilor chinezi este 
alcătuit din: Tu Pan-ci (poarta pe 
tricou numărul 3 și este căpitanul 
echipei). Cian 
pttan secund}.
Ci-ce (5). O 
Lin (7), Cian

Cian Sian-ci (ia>, Lan Ci»o-iu 
Ciun Ci-Uan (12)1. Ue Wew 
(13). Antrenorul echipei este 

Pao--cun, iar conducătorul de-

Li (numărul 14, că
lit Iuau-si (Q. Te 

T-pin (6|, To Cii»e«- 
T-sin (8), Lu Lie-tea®

A» 
(•’). 
cian

That»
Jggației colonelul Cia Sa-ctu.

convorbire cu antrenorul 
lia.» Pao-cun am aflat că tarmațta 
reprezentativă a Armatei Populare a 
Chină practică jocul văzui la echipa 
națională, care ne-a vizitat «nul 
treput. Adică, îndenunării și vitezii 
specifice li s-au adăugat o mai mare 
sobrietate, mai multă agresivitate și 
deci : u plus de eficacitate.

ECHiPA DE TINERET A ROMf- 
NIE1...

LMă al treflaa examen de la coîlsti- 
sa Primele două maciuri le-a 

deputat in compania reprezentateve- 

începe campionatul de șah pe echipe al R.P.R.
t A.'ăzi se deschide la Sinaia fuiaia 
campionatului de șah al R.P.R. pe 
ețbipe. In pitoreasca localitate clima
terică începe întrecerea celor 8 for
mații calificate din turneele prelimi
nare Campionii de anul trecut, 
Știința Timișoara, vor suporta asal-
tul a 4 echipe bucureștcne (Dinamo, 
Energ s, Voința și ȘtiințaJ precum 
și a puternicelor formații provinciale 
Progresul Cluj, Energia Ploești și 
Progresul Oradea. Turneul final al

Victoria tinereții 
in ^Memorialul Szabo” de la Oradea
T* La Oradea a luat sfirșil turneul de șah pentru maeștri și candidați de 
Sn^eștri, desfășurat în memoria lui Ștefan Szabo, de la a cărat moarte se 
jun.jdinesc trei ani. 14 dintre cei mal redutabili șahiști ai țării an luai parte 
Va oC-tastă a doua ediție a întrecerii. Clasamentul final oglindește în mod 
fidel succestA repurtat de ftnăru generație care și-a adjudecat primele trei 
iocari. Cu acest prilej Giinsberger (9p.), Negrea (IP/2 p) și Radovici (S 
p ) aw indcplinii norma de maestru. .

învingătorul a prestat un joc foarte 
b .il, s :i dovedit excelent pregătit și a 
ciștigat pe merit acest turneu de pres
tigiu. Negrea și Radovici confirmă 
Luna lor comportare de la finala catu- 
pionatikui R.P.R. Pe locul IV s a cla
sat M. Radulescu (7 p.). El a fost, de 
altfel, singurul maestru care a ținut 

"ut... candidaților. In continuare, 
-amenti'' oglindește lupta. extrem

cp^o-nit POPULAI
f s-G a Nr. 3064

tră 
te

gătesc să facă o primire cft 
Armatei de Eliberare a R.P.

ae două zile și sînt găti 
centre baschetbalist ice

A doua zi după sosire, baschet baUțRi chinezi au șl fdoat antrena
ment pe unul din terenurile parcului

for de tineret ale Bulgariei și ItaFiel. 
in care, deși a avut comportări me
ritorii. a pierdut I» mică diferență. 
Aoum. tinerii noștri baschetbaliști 
au un nou prilej de afirmare și spe
răm că, chiar dacă rezultatul nu Te 
va fi favorabil, vor corespunde în
crederii acordate. Lotul este alcătuit 
din: Nedetea. Vanya, Suhal, Hoffman, 
Szebestien, THL Wilwert, Butan, 
MSMman, I, Dineocu, Borcescu, Or- 
tinschi și Albu.

Intîfnirea de azi se dispută la 
Constanța, de la ora 16,45, pe tere
nul amenajat ia potcoava stadionu
lui „1 Mai". Programarea meciului 
pe acest stadion este cit se poate de 
fericită, deoarece va permite unui 
amnar mare de spectatori să vi-

ectripelor fruntașe din țara noastră 
aduce Ia masa de joc numeroși șa
hiști de valoare. La Sinaia vor evo
lua Bălanei, Reicher, Seimeanu, Voii 
culescu, Giinsberger, fuliu Szabo, 
Partos, R. Alexandrescu, V. Ciocîltea 
— după întoarcerea sa de la turneul 
din Polonia și alții.

Lupta .pentru titlul de campioană 
se anunță în asemenea condiții ex
trem de aprigă.

de strînsă care a caracterizat concur-: 
sul : 5-7. Nacht, Seimeanu. și G. Alc- 
xandresett 61/? p.; 8-11. Randef, Cas- 
ica. Șuta, Pa-'lov 6 [>.; 12. Sntiman 
5*/2 p.: 13. 5 .marian 5 p.: .14. K.ara- 
ciotii 4*/2 p. De remarcat că ultimul 
clasat a obținut peste JOK/», iar din 
cele 4 premii de frumusețe conferite 
pentru cete mai bune' partide, două an 
fost atribuite ultimilor clasați: lui Sa
marian pentru vicloria la Karacioui 
și lui Raracioni pentru partida cîști-

Dinamo din Capitotă.
(Foto TH. ROtBUI

zioneze o întreoere oare nu poate fi 
decît reușită.

Par-Ma revanșă dintre echipa Ar
matei de Eliberare a Chinei și repre
zentativa de tineret a Rom iniei se 
va disputa la 21 august la Craiova, 
după care oaspeții vor mai juca la 
Timișoara. Cluj, Saitu Mare și Ora
dea. cu reprezentativele locale.

CAIAC-CANOK DOUA REUNIUNI DE BOX REPREZENTATIVA FEMININĂ DK 
TENIS DE MASĂ FLAMURA ROȘIE 

IN R.D.G.• ASTAZT încep pe lacul Herăstrău, 
întrecerile «lin cadrul fazei de zonă a 
campionatului republican de caiac- 
canoe rezervat sportivilor de categ.H 
șt m. Astăzi ee vor desfășura probele 
de fond (Incepîrsd da la ora 17 00). 
Iar raline, cele de viteză (de la ora 
».W».

WtOGRESIAJOA CONCURSURILOR 
D« O«IKNTAlă£

Intre 21—24 awgust, asociația sporti
vă progresul organizează, pe un tra
seu ca pornește de la Lacul Roșu șt 
pini la muntele Ceahlău, un mare 
conoura de orientare turistică denu
mit „IWOGRESIADA CONCURSURI
LOR DE ORBaNTTAittE “. întrecerea este 
desdhtsă tuturor echipelor selecționate 
de 1 jogiunl aparținînd asociației Pro- 
greșul. In alară de concurs au fost 
invitate șl cîte două echipe ale aso
ciațiilor Voința (Energia) și Locomo
tiva.

Concursul este complex, de gradul 
IU (cuprinde șl probe alpine) Șl se 
va disputa în trei manșe. Cupe, di
plome și materiale sportive, vor răs
plăti primele echipe clasate.

gată la Șuta. Celelalte două premii 
de frumusețe au revenit Iui Gtinsber- 
ger pentrtî realizarea din întîlnirea cu 
Alexandrescu și lui Nacht pentru mo
dul cum a condtis partida cu Guns- 
berger. In generat, trebuie remarcat 
rijvetal sUpericM- la care s-au situat în 
tftnîrile. Concursul ă abundat în par
tide interesante și — ceea ce-i mat 
îmbucurător, — a dovedit preocupa
rea permanentă a șahiștilor față de 
lărgirea cunoștințelor lor teoretice.

Organizarea, deși buuă, nu s-a ri
dicat Ia nivelul cu care ne-au obișnuit 
orădetiii. Concursul a sfîrnit un mare 
interes în rin ful numeroșilor iubitori 
ai șahului care au urmărit tundă de 
rundă desfășurarea — deseori pasio
nantă — a acestei (foarte bine venite) 
competiții.

'Doi antrenori ne vorbesc 
despre noul sezon la rugbi

— se 
vede- 
cu e- 
Ceho-

posibili- 
din an- 
acestor 

îmbogăți 
dar mai

5 u item în prag de nou sezon ri'g- 
bistic. Returul campionatului republi
can, care va începe ta 11 septembrie 
șt meciul dintre echipele de tineret ale 
țării noastre și Republicii Cehoslovace: 
iată cele două obiective imediate care 
figurează in carnetele antrenorii m. Dar 
să le dăm cuvîntul...

GHEORGHE PIRCALABESCU...
...neobositul antrenor al rugbiștilor 

Locomotivei Grivița Roșie — echipă 
care, conduce în prezent în clasament
— abia a sosit de la Moscova. Totuși, 
imediat a reluat contactul cu Iotul de 
jucători feroviari, care — în lipsa lui
— au fost în concediu și și-au efectuat 
antrenamentele sub conducerea lui 
Cocor. Rugîr.du-1 să ne vorbească des
pre campionat și despre speranțele Lo
comotivei, vechiul internațional ne-a 
spus: „Nu pot să anticipez nimic. Lup
ta pentru titlu rămînc deschisă — in 
ciuda avantajului pe care îl avem noi 
și Energia I.S.P. — oricare dintre 
protagonistele acestui campionat — 
mă refer la C.C.A., Dinamo, Energia 
l.S.P. și... bineînțeles, echipa noastră 
poate cîștiga. In ce ne privește, sintem 
pregătiți să apărăm și să păstrăm a- 
vantajul cucerit. Ne gindim să impri
măm jocului un ritm mult mai rapid, 
o deschidere in viteză și o mai mare 
precizie în execuția paselor, așa cum 
am văzut la gafezi. in recentul turneu 
de ta Moscova.

Am mulțumit antrenorului Pîrcălă- 
bescu și l-am rugat să ne dea Iotul 
de jucători pe care îi va folosi, lată-l: 
Pîrcăfăbescu, Soculescu. Doru Pavel, 
Lică Cotter, Șerban. Sloer.escu, Co
cor, Mladin, Moraru, Pica. Rusu. Slă- 
nescu, Naca, Comșa. 
menco. Pilă, Țlbuleac, 
gescu. Bostan. Nărui.

-Șl ION

Na st a. Oble- 
Oprea. Geor- 

Buda.
BUZOIANU

Cei mai (atentați tineri din Capitală 
și din echipele din provincie — 45 la

Trei HwiUi romifll au plecat im în fraaii
Ieri dimineață au plecat spre Paris,

via ]
Udrea,
Datore.
țlonată
# vor 
ț tonală 
ptoape 
ticipa
R.D. Germană. Elveția și

Bruxelles, alpinspii Gheorgfee 
Alexandru Stălescu și Nicolae 
Ei alcătuiesc o echipă setec- 

i a asociațiilor sportive sindicale 
lua parte la o tabără inter na
de alpinism ce va avea loc a- 
de Chaonoaix. Vor mai par- 
aipinlști din Bulgaria Italia, 

bineîoțe-

• ASTA SEARA, începiod de la ora 
2», va avea loc pe arena Energia din 
calea Dudești o interesantă reur.iune 
amicală de box organizată de colecti
vul Energia 23 August. Gala cuprinde 
citeva „capete de afiș", dintre care 
se desprind partidele: Dinu Eugen— 
Constantin Gheorghiu, Dumitru Pru- 
noiu—Alexandru Călărașu și I*. Rizea— 
C. lordache. Vor mai evolua Ștefar. 
Bogdan. Dănilă, Done, Marin Urlă- 
featru, N. Zagoreanu, etic.

In Capitală
AZI

Arena Energia (calea
ora reuniwie ami

de <•! activul

BOX :
Dudeștih 
cală organizată
Energia 23 August.

FOTBAL: Stadionul 23 August, 
ora 17,30: CC-A.—Energia Fla
căra Ploești.

MÎINE

Velodromul Dina-
Prlma reuniune ci-

CICLISM :
mo, ora 9: 
clistă pe pistă. <

HOCHEI DE IARBĂ : Stadiu- I 
nul Republicii, ora 15 : Știința > 
București—Spar bac Hradec Kra- 
love (R. Cehoslovacă). i

FOTBAL : Stadionul Republi- 1 
cil, ora 16,15 : meci de pitici în- 
tre echipele T.D. I—T.D. II; 1
ora 17,30: Dinamo București— 
Flamura roșie Arad, f

• TOT astă seară, 4a Iași, echipa 
de box juniori a asociației Start din 
R.P. Polonă susține cea de a doua 
întâlnire cu echipa de boxeri juniori 
a asociației Voința. Este de prevăzut 
o îr.tîlnire aprigă deoarece, în prima 
întâlnire boxerii polonezi au terminat 
învingători cu scorul de 16—6.

FOTBAL
• MlîNE se dispută o nouă etapă’ în 

cadrul Cupei R.P.R. 1957. Unul din 
jocuri, Energia Raf. 4 Cîmpina-Pro- 
gresui CPCS București, are loc astJăzi 
la Cîmpina.

® LA 23 AUGUST meci internațional 
la Pitești : FI. Roșie Pitești-Selecționata 
orașului Lovici (Bulgaria)

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI (ne- 
.fiind programată în prima etapă a 
categoriei A) joacă mîine un pieci ami
cal la Cîmpina. 

număr aflați în vacanță școlară 
pregătesc la Poiana Stalin în 
rea campionatului și a partidei 
chipa de tineret a Republicii 
slovace. Telefonul ne-a înlesnit 
tatea unei convorbiri cu linul 
trenori, Ion Buzoianu: „Scopul 
pregătiri comune este de a 
cunoștințele tinerilor rugbiști
ales de a face un contact între rug- 
biul bucureștean și cel din provincie. 
Mai mult de jumătate din numărul ju
cătorilor sud componenți ai echipelor 
din țară".

Primul meci 
internațional de rtigbi 

al sezonului

stadiul de 
înainte de 
campiona-

Cu prilejul sărbătoririi a 15 
ani de 1?. înființarea 
lor, rugbișlii de Ja 
Republica vor susține 
august un interesant meci in
ternațional, în compania echi
pei Start din Poznan (R.P. 
Polonă). Jocul constituie în a- 
celași timp și un prilej bine
venit de a verifica 
pregătire a echipei, 
începerea returului 
tului republican.

In vederea acestui 
biștii de la Energia Republica 
se antrenează asiduu sub con
ducerea antrenorului Toma 
Moldoveanu.

In cadrul festivității organi
zate cu prilejul acestei aniver
sări va fi inaugurată și noua 
bază sportivă a colectivului.

secției
Energia 

la 24

meci, rug-

Ies — Franța. Sportivii rom ini vor ră- 
mine în Franța pînă în jurul datei de 
5 septembrie.

Cei trei aipiniști sînt însoțiți de an
trenorul Ervant Sarafian și I. Simlon, 
adjunctul secției sport a C.C.S.

Pe lingă participarea la schimbul de 
experiență ce va avea loc în caa'rul 
taberei internaționale, alpiniștil noștri 
vot* încerca să realizeze și citev* pre
miere în masivul Mont Blanc.

Miine va părăsi Capitala pleeînd îim 
R.D.G. la Leipzig, reprezentativa femiț 
nină cîe tenis de masă a asociației Fi. 
roșie. Echipa romînă va susține o serie 
de întîlniri prietenești cu selecționata 
Lokomotiv Au făcut deplasarea urmă
toarele jucătoare: Geta Pitică, Maria 

Golopența, irma Kfagyari și Elena Ră
ci uică.

POLO PE APA
• Se duc tratative de către echipa 

de polo pe apă Energia Oradea pen
tru două meciuri în. R. Cehoslovacă, 
La Bratislava orăidenii întăriți cu 
câțiva jucători de la Dinamo Bucu
rești ar urma să întâlnească în zilele 
de ±9 și 30 august o formație locală.

VELIȘTH R O MINI AU O COMPORTARE 
MERITORIE LA SOPOT

VARȘOVIA 16 (prin telefon*. — Lotul 
veliștilor rom ini care participă la rega
tele internați on adie de la Sopot (Polonia) 
continuă seria succeselor. Astfel după 
4 regate la clasa „Snipe” pe primele 
două locuri se află Calcan urmat de 
Predescu,

A apărut 
„Cursul de fotbal”

Din inițiativa Institutului de Cul
tură Fizică (catedra de jocuri spor
tive) a fost editat „Cursul- de fot
bal" (autor: lector N. Rașculeț)'. Lu
crarea se adresează studenților de 
la I.C.F. cu specializarea fotbal, că
rora le pune la dispoziție un bogat 
material otrigind, absolut necesar 
viitorilor antrenori de fotbal. In ace
lași timp, „Cursul de fotbal" intere
sează, prin valoarea conținutului, și 
pe antrenorii noștri. Salutăm cu bucu
rie apariția acestei lucrări tehnice, 
care constituie prima de acest. fel 
în literatura noastră sportivă de spe
cialitate. î



ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA
' - --------------------- —

Situația în campionate 
mondial de fotbal

AU FĂCUT PRIMELE VICTIME
La ultima ediție a campionatului 

mondial de fotbal — „Cupa Jutes 
Rimet" cum este denumită în mod 
oficial competiția — preliminariile 
s-au desfășurat destul de calm. Poate 
ar fi de amintit eliminarea Spaniei 
de către Turcia, prin... tragere la 
sorti. In rest, cele mai valoroase re
prezentative ale globului (cu excep
ția echipelor Uniunii Sovietice și Ar
gentinei, neînscrise în campionat) au 
fost prezente în Elveția.

Cu totul altfel pare că se vor pe
trece lucrurile la actuala ediție a 
campionatului. Preliminariile au fă
cut deja victime și nu dintre cele 
mai puțin importante. Cea mai mare 
dintre surprize s-a petrecut în Ame
rica de Sud unde...

...Uraguay — de două ori 
campioană mondială — a 

fost eliminată de modesta 
reprezentativă a 

Paraguayului

Scorul (care a făcut ecou și prin 
proporțiile lui) de 5-0 în meciul tur 
disputat la Asuncion, a spulberat uru- 
guayeniior orice urmă de speranță 
pentru calificare, pentru că ei pierdu
seră un punct în unul din meciurile 
cu Columbia, pe care echipa Paragu
ayului o învinsese de două ori. Așa 
că victoria cu 2-0 obținută de Uru- 

uay — campioană mondială în 
930 și 1950 — în partida retur, n-a 
»ai avut decît un efect „lcca»“. Inte

Echipa Braziliei a terminat jo airile din cadrul preliminar iilor, oa- 
Hjieindu-se pentru turneul linul al campionatului mondial care va avea 
loc anul viitor in Suedia.

...Duminică 11 august a fost pentru ziariștii acreditați la locurile Tine
retului prima zi de odihnă. După două săptămini de muncă încordată, după 
emoții și convorbiri telefonice parcă interminabile, după goana permanentă 
în căutarea de materiale noi, iată-ne trăind senzația atit de plăcută a ani
lor studenției, cînd ultimul examen a rămas în urmă.

La Moscova, Jocurile s-au terminat 
dar vacanta este încă departe

N-aș putea spune de ce în acea di
mineață însorită pașii m-au purtat 
din nou spre Lujniki. Poate pentru 
a-mi lua rămas bun de la locurile pe 
care le îndrăgisem, poate pentru a 
respira în tihnă aerul proaspăt al Co
linelor lui Lenin, în început de zi.

Surpriză! A doua zi după încheie
rea marii competiții stadionul central 
nu cunoștea odihna. La bazin, îno
tătorii spintecau apa verzuie și clară, 
pe pisfă alergau atleții, în săli (cărora 
niciodată n-am reușit să te rețin nu
mărul) lucrau halterofilii, luptătorii, 
gimnaștii.

Pavel Bolotnikov „înghițea" zeci de 
tururi de pistă. Cen și Scerbakoo se 
antrenau la groapa de sărituri. Sub 
tribune, într-o sală, proaspătul re
cordman mondial Minaev se lupta cu 
kilogramele, iar alături Sahlin „îm- 
blînzea" calul de gimnastică.

Pentru sportivii de la Moscova, va
canța este încă departe. După mărite 
Jocuri de la Moscova, noi starturi le

PRELIMINARIILE

resant este că, împotriva tuturor a- 
parențelor și a celor ce am fi tentați 
să credem (dat fiind temperamentul 
sudamericanilor) înfrîngerea severă 
din partida cu Paraguay nu a pro
dus reacția așteptată din partea fo
coșilor susținători ai reprezentativei 
Uruguayului. Dimpotrivă, ziarele a- 
nunță că ei au făcut o veritabilă ma
nifestație de simpatie învingătorilor 
fotbaliștilor lor 1

Elveția joacă pentru 
Spania

t
Se pare că fotbaliștii spanioli do

resc cu tot dinadinsul să se opreas-

• VA MAI REAMINTIȚI cam
pioanele mondiale de fotbal de-a 
lungnt anilor ? Jală-le:

1930 — Montevideo : URUGUAY 
1934 _ Roma : ITALIA
1938 — Paris: ITALIA
1950 — Rio de Janeiro: 17- 

RUGUAY
1954 — Berna: R. F. GER

MANĂ.

că în preliminarii. După eliminarea 
din 1954, ei privesc acum către Glas
gow unde, la 6 noiembrie, Elveția în- 
tilnește Scoția. Spaniolii au pierdnt 
puncte prețioase la elvețieni, (meci 
nul la Madrid) și Ta scoțieni (învinși 
pe terenul acestora) și numai o vic
toria a reprezentativei Elveției asupra 
Scoției le oferă posibilitatea sa ajun
gă la egalitate de puncte cu aceasta 
din urmă. Dar, pentru a realiza a- 
ceasta este necesar ca spaniolii să 
dispună de elvețieni în meciul retur.

stau in față. Atleții se pregătesc pen
tru Jocurile Universitare de la Paris, 
pentru campionatele U.R.S.S., me
ciul cu echipa Marii Britanii și pen-

S port ivii sovietici 
se pregătesc 

pentru noi starturi

tru tradiționala ediție a Campionate
lor internaționale ale R.P.R.

Nu mai puține emoții au halterofi
lii. Ei au de făcut față campionatelor 
mondiale de la Teheran, care de pe 
acum se anunță drept cele mai pu
ternice din istoria atleticei grele. Mi
naev se și vede luptînd alături de ri
valul său I. Berger. Fără îndoială că 
americanul deposedat de record nu 
va sta cu brațele încrucișate. Novikov 
studiază rezultatele lui Si Iveli șl cal
culează cum poți aduna «nai bine 3 

Și-apoi, partide de baraj 1 După cum 
se vede multe condiții pentru o sin
gură rezultantă cam greu realizabilă

Sofia, 15 septembrie: Joc 
decisiv pentru echipa Un

gariei

Un meci care poate produce o altă 
mare surpriză este cel de la 15 sep
tembrie, de la Sofia: Bulgaria-Un- 
garîa. Reprezentativa bulgară are 
două puncte avantaj față de cea 
maghiară, obținute Ia Oslo unde Un
garia a pierdut. Invingînd în prima 
partidă de la Budapesta (4-1) echipa 
maghiară își leagă toate speranțele 
de o victorie, singura care o poate 
readuce în lupta pentru titlul seriei. 
Dar bulgaria — care vor apela din 
nou la vechea formație — sînt deciși 
să realizeze o altă mare performanță 
a campionatelor și să obțină prin vic
torie calificarea sigură în finală. In 
aceste calcule intră ca probabile vic
toriile pe teren propriu ale Bulgariei 
ți, respectiv, Ungari», asupra Nor
vegiei.

„Situația reprezentativei 
Iugoslaviei este destul de 

dificHă"

scrie într un comentariu ziaristul 
italian Leone Boceați. El se referă la 
avantajul luat de echipa R.P.R. la 
Atena și pe care ea va încerca să-l 
majoreze la 29 septembrie, la Bucu
rești în partida cu Iugoslavia. In si
tuația că vor dispune de iugoslavi, 
fotbaliștii noștri vor avea 3 puncte 
avantaj și nu mai pot fi ajunși de 
favoriții seriei. Să sperăm că așa 
va fi.

O parcurgere rapidă a 
situației celorlalte serii 

ne arată că:

— Brazilia este prima calificată 
oficial în finală, alături de R.F. Ger 
mană — ca echipă campioană — și 
Suedia — ca țară organizatoare.

— Anglia este participantă sigură 
la turneul final prin victoriile reușite 
în fața Danemarcei și statului Ir
landa.

V— Franța mai trebuie să învingă 
sau să obțină un meci nul în fața 
Belgiei (meci retur) la Bruxelles.

— Reprezentativa U.R.S S. are ne 
voie de un rezultat de egalitate în 
partida cu Polonia de la Varșovia ți 
obține calificarea.

— Reprezentativa Argentinei n-a 
jucat încă nici un meci în cadrul pre
liminariilor.

...Și acum să așteptăm desfășu
rarea ultimei părți a fazei prelimi
nare. Surprize mai pot apare. Sin 
tem doar la fotbal.

cifre ca să capeți.» 500 kilograme, far 
Vorobiov, spectator la Jocuri, mun
cește acum cot la cot cu cei pe ca- 
re-i încurajase și aplaudase o zi îna
inte.

Un drum lung, ce va străbate o- 
ceanul, le așteaptă pe baschetbaliste. 
Campionatele mondiale de la Rio de 
Janeiro , bat la ușă" și nici o zi nu 
poate fi pierdută fără rost.

Dar nici fotbaliștii nu vor avea 
liniște ! Paralel cu meciurile pentru 
campionatul unional ei au de sus
ținut un dificil program internațional, 
care cuprinde intilniri interclubtiri, 
partide din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, intilniri amicale 
inter-țări. Prestigiu! cucerit, faima 

fotbalului sovietic trebuie apărate.
Voleibaliștii sînt (firește) mulțumiți 

de rezultatul obținut, dar nu și de 
jocul prestat, care în tinele momente 
a avut scăderi. De aceea antrenorii 
insistă acum asupra aceler elemente 
care s-au dovedit a fi deficitare în 
timpul întrecerilor

Vacanța este departe pentru spor
tivii sovietici..

<*• )

In plin efort de construcție '.n toate sectoarele de ocii.it ale, po
porul vietnamez acordă muită atenție și mișcării de cultură fizică și sport. 
Clișeul nostru reprezintă un aspect din instruirea tineretului: exerciții ie 
aruncarea greutății.

Va fi IONAS PIPINE 
noul recordman al lumii la 1500 metri?

— Ce este mai important in 
cursele atletice: să învingi timpul 
sau adversarul care aleargă . lături 
de tine?

Tinărul înalt și suplu, r.rai păs- 
trînd pe față semnele eJarlu'ui și 
ale oboselii, rr?-a răspuns după o 
scurtă gîndire:

— Aș îndrăzni să spun că nici una 
nici alta. Principalul, după părerea 
mea, este să te învingi pe tine în
suți.

Fără îndoială că lonas Pipine, unul 
dintre eroii Jocurilor de la Moscova, 
omul care l-a întrecut pe recordmanii! 
lumii, vorbea din propria-i experiență. 
Cînd ești pornit să alergi 1.500 m 
în jurul a 3:40,0 aproape că nu mai 
are importanță cine fuge în fața și 
în spatele tăn, ce grafic ți-ai propus 
acasă, la „masa verde". Ritmul devine 
a-tît de infernal, îneît singura biruință 
pe care o cauți trebuie să fie (cu 
adevărat) o victorie asupra ta în
suți.

Sînt momente cînd plămînii, inima, 
mușchii te imploră să te oprești, să 
te culci pe gazonul verde de alături. 
Dar tu trebuie tocmai atunci, să ac
celerezi, să destrami plutonul, să-ți 
epuizezi adversarii, lonas Pipine a 
ajuns, în numai 3 ani, un semifon-dist 
formidabil tocmai pentru motivul că 
are o voință nu mai puțin formi
dabilă.

In 1954 numele lui nu spunea ni
mic, cum în mod normal nu-ți spune 
nimic un atlet clasat al 84-lea în lis
tele celor mai buni 100 ai unei țări. 
Timpul său (4:02,0) putea fi calificat 
cel mult promițător pentru un înce
pător. Niei chiar în amil următor, cînd 
el „ușurează" performanța sa de un 
„lest" de vreo 10 secunde și se ins
talează pe locul 16 în tabelele sta
tisticienilor, puțini îndrăzneau să-î 
prevadă o ascensiune atît de vertigi
noasă ca cea care a urmat.

1956 — an de consacrare. Rămîne în 
urmă norma de maestru al sportului. 
Apoi, la Spartachiada popoarelor, 
Pipine aleargă 3:48,4 și, spre surpriză 
generală, ocupă primul Joc. La 19 
septembrie, pe pista stadionului Re
publicii, atletul sovietic reușește o 
perfermanță și mai valoroasă sta
bilind cu 3:44,6 un nou record al 
U.R.S.S. și cea mai bună performanță 
înregistrată în capitala țării noastre.

Sezonul anului 1957 îl găsește (Ia 
cei 21 de ani ai săi} un alergător 
matur, capabil să țină piept așilor 
semifondului. La memorialul Kuso- 
cinski el demonstrează eă știe să 
fugă în plutonul fruntaș și, deși sosit 
a! treilea, stabilește un nou record 
al U.R.S.S. eu timpul de 3:43,4. Pen
tru ca în finala probei din cadrul Jo
curilor tineretului să-l facă „mat" pe 
însuși recordmanul lumii Stanislas 
Jungwirth, smulgindu-i victoria acolo 
unde cehoslovacul este considerat ce! 
mai puternic — pe ultimii metri ai 

cursei! Cronoraetrele au arătat 3:41,1 
pentru Pipine. O etapă — afirmă 
specialiștii. Pentru că thiărul alergă
tor sovietic dispune încă de resurse 
care-1 fac apt, într-un viitor apropiat, 
*ă asalteze recordul 'lumii...

0 nouă recordmană poBtfiaîa

Vă prezentăm pe 
MARJORIE 
LARNEY

Nu știm dacă mal există o altă 
probă, care să fi stir nit in ulii mii ani, 
în jurul performerilor ei și a rezul
tatelor lor, atîtea discuții, atîiea con
troverse, atilea povești senaațianale 
ca aruncarea suliței, lată că nici în 
acest an proba nu se dezminte. De 
data aceasta, obiectul atenției gene
rale este, (surpriză!) o performanță 
înregistrată în lumea sulițașeltir, a- 
dică acolo unde lucrurile păreau că 
se desfășoară după cele mai obiș
nuite tipare.

Ați înțeles că este vorba de noul 
record mondial, realizat cu eiteva 
zile în urmă de atleta americană 
Marjorie Larney. Ceea ce a izbit pe 
mu/ți comentatori a fost, bine în
țeles, valoarea in sine a performan
ței: 57,24 m., cu 1,76 m. mai mult 
decît vechiul record mondial al Na- 
dejdei Koniaeva, cu 4,48 m. mai mult 
decît cea mai bună performanță mon
dială a sezonului anterior, deținuta 
de campioana olimpică Inessa huin- 
zeme. Dar, în egală măsură, surprin
derea s-a datorai și autoarei nou lu 
record.

Cine este Marjorie Larney ? Doar 
de două ori numele ei a mai fost în- 
tîtnit de cei care se ocupa cu statis
tica rezultatelor atletice. Prima oară: 
la J.O. de la Helsinki. Atunci, ea 
a aruncat 41,44 m. in eliminatorii, 
iar in finală a avut trei aruncări: 
depășită, 40,58 m. și 36104 m„ in 
urma cărora s-a clasat a 13-a. A 
doua oară: la Olimpiada de la Mel
bourne. In Australia, și perjormanța 
și locul au fost mai bune: 45,27 ni 
— a 11-a (in eliminatorii a aruncat 
45.80 m.)_

Cine s-ar fi așteptat ca recordul 
Nadejdei Koniaeva (55,48 m.. Kiev 
6 august 1954) să fie dobortt de 
Marjorie Larneți ? Nimeni, absolut 
rumeni. Privirile specialiștilor se în
dreptau spre Inessa laimzeme, sau 
spre poloneza Ursula Figwer (53.28 
m. în acest sezon). Iar speranțele 
noastre spre Maria Diti, căreia apiait- 
dîndu-i cu tot entuziasmul noul re
cord de 50,70 m.. nu ne-am. putut 
opri să nu ne gindim: s-a mai a- 
propial puțin de recordul mondial. 
Și iată că acum suprema țintă se 
depărtează cu aproape doi metri I

Marjorie Larney, noua recordmanii, 
are 20 de ani. înseamnă că la Hel
sinki ea număra doar 15, și deci a 
început atletismul la 13—14 - ani. 
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O competiție de mare răsunet
Pregătiri cu totul deosebite pentru ediția jubiliară a campionatelor 

internaționale de atletism ale R.P.R.

Ieri au început la KIEV 
lucrările celui de ai iV-lea Congre 

al F. M. T. 0.
Recordul european 

la aruncarea greutății 
a pășit peste 18 metri 
In cadrul unui concurs internațio

nal de atletism, desfășurat în noc
turnă la Atena, cunoscutul atlet ce
hoslovac Jiri Skobla a stabilit un 
nou record european în proba de a- 
runcarea greutății cu o performanță 
«ie 18,05 m. Vechiul record al Euro
pei era de 17,76 m. și aparținea ace
luiași atlet.

Cu prilejul acestei reuniuni atleții 
cehoslovaci au repurtat și alte vic
torii. Astfel în cursa de 5.000 m. 
plat Emil Zatopek a terminat pe pri
mul loc cu timpul de 14’36”2/10, iar 
Rehak a cîștigat proba de triplu salt 
cu 15,66 m. Recordmanul mondial 
Jungwirth a obținut o victorie ușoa
ră în cursa de 1.500 m. plat reali- 
ztad timpul de 3’46’7/tO.

t-
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U. R. S. S.— Finlanda 10-0
Joi a avut loc la Helsinki returul 

meciului de fotbal dintre echipele 
selecționate ale U.R.S.S. și Finlan
dei, contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial (grupa Vi-a). 
In primul meci, disputat la 27 iulie 
la Moscova, echipa sovietică obținu
se victoria cu scorul de 2—1. De da
ta aceasta fotbaliștii sovietici au 
desfășurat un joc rapid și eficace 
tecminîud victorioși cu categoricul 
scor de 10—0 (7—0).

In clasamentul grupei conduce e- 
chipa U.R.S.S. cu 6 puncte (din 3 
meciuri), urmată de formația R.P. 
Polone cu 2 puncte (din 2 meciuri) 
și Finlanda cu zero puncte. In a- 
ceastă grupă mai stat de disputat 
două meciuri: 20 octombrie Varșo
via: R.P. Polonă — U.R.S.S. și 3 
noiembrie Varșovia R.P. Polonă — 
Finlanda.

Jurii Stepanov (UJLS.S.) i

COMISIA CENTRALA DE 
ZILE O ACTIVITATE DEOSEBIT 
UNUI 
EDIȚII 
NALE

CADRU SĂRBĂTORESC 
(EDIȚIA JUBILIARA) 

DE ATLETISM ALE ~R.
s-a constatat că în

ÎXJificări in loturile echipelor 
ile fotbal *e categorie A
Echipele de fotbal din categoria A 

prezintă citeva noutăți în loturile 
lor, fie prin promovare de elemente 
tinere, fie prin transferare. Puteți 
afla aceste noutăți în nodurile de 
mai jos:

C.C.A.: Boroș (portar) și Klein 
(înaintaș). ENERGIA PLOEȘTI: Fro. 
nea (ha'if-înaintaș). FL. ROȘIE 
ARAD: Marin Marcel și Pro/opopescu 
(înaintași). ENERGIA STEAGUL 
ROȘU: Virgil Florea (înaintaș).
PROGRESUL ORADEA: Nicuiescu 
și Nemtescu (înaintași). ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA: Enăchescu (portar).
ENERGIA TG. MUREȘ: Elekes 
(portar). DINAMO CLUJ: Cîmpeanu 
(portar), Motoc (stoper), Țlrcovnicu, 
VMafu, Dragomir (halfi), Drăgoi, 
Putrlik, Oprea (înaintași). ENERGIA 
PETROȘANI: Ciolan (fundaș), Gh/bea 
și Nertea (înaintași). Progresul 
București a introdus cereri de trans
ferare pentru Leucă și Sima. Dinamo 
București și Locomotiva București 
vor folosi loturile obișnuite.

KIEV 16. — Trimisul special Agerpres transmite:
In dimineața zilei de 16 august au început la Kiev lucrările celui 

deal IV-lea Congres al Federației Mondiale a Tineretului Democrat. La 
Congres participă peste 500 de delegați străini, observatori și invitații 
tineri din toate continentele, de diferite, păreri politice și credințe relij 
gioase.

La ora 10 Congresul al IV-lea al F.M.T.D. a fost deschis de Brund 
Bernini, președintele F.M.T.D., care a rostit un scurt cuvînt de deschidere

Pentru conducerea lucrărilor delegații au ales în prezidiul Congrej 
sului pe membrii Comitetului Executiv al F.M.T.D. precum și pe reprej 
zentantul tineretului din R.S.S. Ucraineană.

Participanții la Congres au adoptat apoi regulile de procedură, ad 
ales comisia de numărare a voturilor și validare și au aprobat ordinea 
de zi. Din partea tineretului din Ucraina oaspeții au fost salutați de Vasil 
Drozdenko, secretar al C.C. al Comsomolului din Ucraina și de Alexe 
Davidov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului Orășenesc Kiev 
de deputați ai oamenilor muncii.

Din împuternicirea și în numele secretarului general al O.N.U, 
Braitcikov, reprezentantul O.N.U., a salutat pe participanții la Congres 
și prin ei pe tinerii și tinerele din întreaga lume. El a urat Congresului 
succese în muncă spre binele păcii și securității popoarelor.

După o scurtă pauză, Bruno Bernini a prezentat, din partea Comi
tetului Executiv al F.M.T.D., raportul asupra primului punct de pe ordîftea 
de zi: „Tineretul, lumea de azi și sarcinile F.M.T.D.".

După-amiază lucrările Congresului au continuat 
sub președinția lui Sukamno (Indonezia).

La discuții asupra primului punct al ordine! de 
reprezentantul Uniunii Tineretului Comunist Francez,

A luat apoi cuvîntul reprezentantul tineretului 
Virgil Trofsn, prim secretar al C.C. al U.T.M.

In după-amiaza aceleiași zile au luat cuvîntul și alți reprezentanj 
ai tineretului.

Lucrările Congresului continuă.

cel mai bun săritor in înălțime din lume. 
ATLETISM DESFAȘOARA IN ACESTE 
DE SUSȚINUTA PENTRU PREGĂTIREA 
CORESPUNZĂTOR CELEI DE A X-A 
A CAMPIONATELOR INTERNAȚIO- 
P. ROMINE.

NOV și IGOR KAȘKAROV. In afara 
acestora vor mai evolua probabil: a- 
mericanul ERNIE SHELTON, ceho
slovacul KOVAR, germanii LEIN și 
PFEILL, polonezul LEWANDOWSKI, 
ungurul BODO, iugoslavul MARIA- 
NOVIC și bineînțeles reprezentanții 
noștri. Va fi fără discuție o probă 
interesantă, nu ? Sau ce ziceți despre 
proba dumneavoastră favorită: sări
tura cu prăjina ? Și-au anunțat par
ticiparea, printre alții: RUBANIS 
(Grecia), PREUSSGER (R.D.G.), 
CERNOBAI și BULATOV (U.R.S.S.), 
LUCKMAN (Iugoslavia), HLEBAROV 
(Bulgaria), JANISZEWSKI (Polorua), 
și una din speranțele americanilor, 
JERRY WELBOURN...

Dacă stai să cercetezi înscrierile, 
de principiu, făcute la fiecare probă, 
poți constata fără greutate că între
cerile de pe Stadionul Republicii se 
vor putea bucura de un binemeritat 
succes, fiind una din competițiile 
mondiale cele mai importante din a- 
cest an.

în ședință plenari

ultimii 
dovedit 
se res- 
ediție a

Deși
ani Stadionul Republicii s-a 
neîncăpător, totuși pentru a 
pecta tradiția, cea de a X-a 
acestor întreceri se va desfășura tot 
pe Stadionul care a găzduit și edi
țiile precedente. S-au luat însă toate 
măsurile ca biletele de intrare să‘fie 
puse în vinzare imediat după data 
de 23 august.

Comisia centrală de atletism a 
hotârit, de asemenea, ca in acest 
an să decearnă medalii comemo
rative participanților la Campio
natele internaționale (atleți și o- 
ficiali). Vor fi acordate medalii 
de aur celor care au participat la 
mai mult de 5 ediții și medalii 
de argint celor care au participat 
la mai puțin de 5 ediții.

Stadionului Republicii i se vor a- 
duce o serie de îmbunătățiri: vor 
revizuite pista și locurile de elan la 
sărituri și aruncări, vor fi instalate 
reflectoare la locurile de concurs pen
tru săritura în înălțime și cu prăji
na, vor Ii confecționate materiale noi. 
De asemenea, a fost revizuit siste
mul de semnalizare al „pragului" 
electric de la lungime ți triplu salt.

Pentru aceste campionate vor fi 
tipărite programe zilnice, care vor t. 
de un real ajutor fiecăruia dintre 
spectatori. De asemenea, în scurt timp 
va ieși de sub tipar o broșură festivă 
a Campionatelor noastre internațio
nale, care va cuprinde tot felul de 
cifre statistice privind celle nouă edi
ții de pînă acum ale întrecerilor.

Televiziunea își va da și ea 
concursul transmitted zilnic spectato
rilor săi, programe speciale 
întrecerile de pe stadion.

Ce va fi mai interesant?: 
părerea r.oastră: totul!
însă vor fi o serie de probe care, prin 
participanții anunțați, ne dau drețptul 
să ne așteptăm la o desfășurare din
tre cele mai interesante și care ies 
oricum chin „oomun". Este vorba în 
primul rînd de săritura în înălțime, 
care va reuni o serie dir.tre cei mai 
de seamă atleți ai lumii, în frunte 
cu săritorii sovietici 1URII STEPA-

zi a luat 
Christian 

din R.P.

cuvîntul 
Echard

Romînă,

Jocvrile sportive internaționale sătești de la Wloklawek

Fotbaliștii noștri s-au

fi

z /

de la

După 
Oricum

• IN CADRUL unui 
concurs de natație 

I V uvUI l desfășurat miercuri la 
Moustous (Texas) tî- 

r:ăra înotătoare Sylvia Ruuska (S.U.A.) 
a stabHit un nou record mondial în 
proba de 144 yarzi mixt, realiztnd timpul 
de 5'49”5/16. De remarcat că timpul im
pus de federafia internațională este 
de 5’52”. Recordul a fost stabilit într-o 
piscină cu apă dulce, (lungimea pisci
nei : 55 yarzi).
• CAMPIONATELE mondiale de ci

clism au continuat joi cu desfășurarea 
probei de urmărire Individuală (profesio
niști). Titlul de campion a revenit a- 
lergătorului francez Roger Riviere, care 
anul trecut a cîștigat competiția de 

amatori „Turul Europei”. El a realizat 
pe 5 km. timpul de 6’21”6/16. Pe locul 
doi s-a clasat Bouvet (Franța) cu 
6’25”6/l».

Proba de semifond cu antrenament 
mecanic a fost ciștlgată de belgianul De

194 motockliști participă 
1a „Circuitul Saxoniei”

Turneul de polo de la Zagreb

Rominia—Ola nda 5-4 (1-2)

WLOKLAWEK 16 (prin telefon 
de la trimisul nostru special) — Deși 
începute pe ziua de 15, deschiderea 
festivă a Jocurilor sportive interna
ționale sătești a avut loc azi (n.r. 
ieri) pe stadionul Kuiawek. Peste 
10.000 de spectatori au aplaudat de
filarea celor 400 de participanți, re- 
prezentînd tineretul sătesc din șapte 
țări: R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Romînă, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și R.P. Polonă. La 
intrarea concurenților pe teren, spre 

albastrul cerului s-au înălțat

-------------------—----------------------------- -ț.1
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Zagreb 16 (prin telefon). După 
două insuccese, reprezentativa R. P. 
Romîne a făout o partidă mai . bună, 
joi seara, în cea de a treia zi a tur
neului de polo pe apă dotat cu 
„Trofeo Italia", întrecînd, după un 
meci foarte disputat, ectiipa Olandei, 
cu scorul de 5—4 (1—2). Primele 
minute au aparținut jucătorilor olan
dezi, care aii înscris în această 
perioadă de două ori. Imediat însă, 
Simon înscrie, reducted handicapul. 
Puțin timp de la reluare, Marinescu 
se remarcă apărînd o lovitură de la 
4 m. Jucătorii noștri prind curaj și 
acționează mult mai decis. Din nu
meroasele ocazii de gol Bădiță rea
lizează două, aducînd as’.fel avan-

tajul de partea echipe noastre. Scorul 
este acum 3—2 pentru R.P.R. In mta. 
18, egalitate: 4—4. 26 secunde, mai 
tîrzin, Zahan fructifică o lovitură 
de la 4 m. pecetluind scorul la 5—4 
în favoarea reprezentativei noastre. 
S-au remarcat Blajek (cel mai bun), 
Simon, Zahan și Bădiță.

Surpriza zilei a constituit-o victoria 
obținută, la scor, de echipa U.R.S.S. 
în dauna Ungariei, campioană olim
pică. Scor final 5—2 (2—2). In ulti
mul meci al serii, Iugoslavia a în
trecut Italia cu 5—1 (4—1). Ieri a 
fost zi de odihnă, urmînd, ca astă 
seară, să se dispute următoarele par
tide: Romînia—U.R.S.S., Iugoslavia— 
Ungaria și Italia — Olanda.

te- 
_____ r__  _ _ lo
calitate se pregătesc rn vederea unui 
mare eveniment sportiv: a 30-a edi
ție a importantei competiții moto- 
ctoliste de viteză pe circuit „Circui
tul Saxoniei" (Sachsenrtngreținen), 
care se va desfășura duminică 18 
august pe un traseu situat la 15 
km de oraș.

La această întrecere participă 194 
conourenți din următoarele 12 țări: 
Anglia, Australia, Austria, Elveția, 
R.P. Romînă, Suedia, Olanda, Bel
gia, Cehoslovacia, Irlanda, R.F.G. și 
R.D.G.

Concursul se desfășoară pe un cir
cuit de 8,731 km. care cuprinde 
numeroase urcușuri și coborîșuri (di
ferențe de nivel în jurul a 300 me
tri) precum și multe serpentine.

Motocicliștii romîni, L. SZABO, 
M. CERNESCU, T. POPA și MIHAI 
POP, care participă la această di
ficilă competiție au sosit la Karl 
Marxstadt în cursul nopții de joi 
iar vineri s-au antrenat pe traseul 
concursului.

KARL MARXSTADT, 16 (prin 
lefom). Sportivii și cetățenii din

Paepe, cronometrat pe 16» km cu 
2*’45”.
turneul de șah de la szczawno 

ZDROJ
In runda a 14-a a turneului interna

țional de șah de la Szczawno Zdroj 
marele maestru Gheller (U.R.S S.) a 
terminat remiză partida cu Bogdanovlc 
(R.P.F. Iugoslavia). Un rezultat ase
mănător s-a înregistrat și în partida 
Sliwa (R.P. Polonă) — Holmov (U.R.S.S.). 
Alte rezultate: Szabo (R.P. Ungară) — 
Doda (R.P. Polonă) 1—0; Wlniwater 
(Austria) — Szuczta (R.P. Polonă) 1—«; 
Frânta (R.D. Germană) — Plader (RP. 
Polonă) ‘/î—'/»: Gromek (R.P. Polonă)— 
Dzieciolowski (R.P. Polonă) t/2—!/2.

Celelalte partide s-au întrerupt.
In clasament pe primul loc se află 

Gheller cu 12 puncte urmat de Holmov 
cu 1»'/, puncte, Szabo 10 puncte, Bog- 
danovic 8 '/jpuncte, Flchtl 7 puncte 
două partide întrerupte, CiocHtea 
puncte și o partidă întreruptă.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
TENIS DE MASA 

DE LA BUDAPESTA
• IN OAMPrGNATELE internațio

nale de tenis ale R.P. Ungare care 
au început marți pe terenurile situate 
pe Insula Margareta și la care parti
cipă jucători și jucătoare din Polonia, 
Romînia, - - • ■ — ■ -- — •
rla, 
turnătoarele rezultate : 
turul I : Bardan — 
6-4, 6-4; turul II : Bardan 
viei (R.P.F.I.) 6-1, 
Engel (R.P.U.) 6-0, 
nală : Gh. Viziru 
8-2; Adam (R.P.U.) _______
simplu femei turul I : Julieta N am ian
— Vajda (R.P.U.) 2-6, 6-3. 9-7; turul II:
Lepesne (R.P.U.) — Julieta Namian
6-4, 3-6, 6-4; dublu bărbați: turul I: 
Gh. Viziru-Bard'an — Molnar-Prihradni 
(R.P.U.) 8-6, 6-1; turul II: Gh. Vlziru- 
Bardan 
dublu femei
— Julieta 
(Franța) 6-3,

Fotbal

lh

și
7

. Iugoslavia, Franța și Ur.ga- 
reprezentanțll noștri au obținut 

simplu bărbați, 
Palinkaș (R.P.lT.) 

Todoro- 
6-2; Gh. Viziru — 
6-2; ogrtfmi de fii- 

- Vad (R.P.U.) 6-2, 
— Bardan 6-1, 6-4;

imense baloane albe, purtind drapeB 
lele țărilor participante și steaguB 
Jocurilor. ■

Au luat cuvîntul președintele 
tului popular local Mularcky, piqB 
dintele Comitetului C.F.S. VarșoviaB 
Reciec și președintele asociație® 
sportive sătești poloneze L.Z.S. —■ 
Zaisel. Ei au urat participanților deB 
plin succes în întreced, sa! uitat® 
prezența pentru prima oară la Jocur® 
a sportivilor romîni, maghiari, sol 
vietici și buigarl. ■

Programul deschiderii a inclus șfl 
froba de ștafetă 8-F4-f-2-f-100 in.l 
"cîștigată de U.R.S.S. cu 3:20,2. Irfl 

ordine s-au clasat: 2. R.P. Polon® 
3:24,2, 3 R.P.R. 3:25,0 (Boitoș, Ena® 
che. Grabei, Steriade). 4. R.D.G., 5B 
R. Cehoslovacă. H

Delegația noastră a trecut prii 
mari emoții în prima zi a JocuritarB 
ctad echipa romînă de fotbal, cotiși® 
derată mare favorită a competiției, i 
înfruntat echipa poloneză L.Z.S. Me® 
ciul a avut loc la Plogk și a atrasB 
un număr record de spectatori pen® 
tru acest orășel situat la 70 de km® 
de Wloklawek: 4.000. Pînă în mhi
75 de joc scorul era de 3—0
voarea polonezilor și greu se mr® 
putea spera ca echipa noastră să ob® 

țină calificarea. Cele trei goluri fuse® 
seră înscrise de Osadnik (min. 29)® 
Doleski (min. 36) și... Maiogan (au 
togo! te min. 63). Abia în min. 75 
Constantinescu înscrie primul nostrț 
punct. După numai 3 minute Bara 
baș reduce din handicap și tocmai 
ctad se părea că -nimic nu se va 
mai schimba, ta mirii. 89, Constanți- 
nescu egalează printr-un frumos go 
înscris cu capul. Firește, au urma1 
prelungiri iar evoluția scorului (3—4 
4—4, 5—-4, 6—4, 6—5) arată ardoa 
reia cu care s-a jucat pentru victo 
rie. Calificarea a fost obținută de e 
chipa noastră Ia scorul de 6—5, ce 
lelaJte trei goluri fiind înscrise d( 
Barabaș și Fazekaș (2).

Mîine (n.r. azi) se va disputa 
prima semifinală, între formațrte 
R.P.R. și R. Cehoslovace.

ELENA MATEESCU

7-5;Klss-Bakos (R.P.U.) 6-2,
" : Elnokhazi-J usics (R.P.U.) 

Namian-Kermina 
6-2.

(R.P.R.)-

DUPĂ cum 
anunțat, în 
săptămîni în 

s-au

s-a 
ultl- 
R.P.

mad
mele . -_  _ _
Ungară s-au înapoiat 

sportivi unguri care înșe- —a 
părăsit 
La 14 
fotbal 

cunos- 
_______ _______   ,.................Gyula 
Grosics, înapoiat în patrie. El va avea 
drept de joc “ _____________ *
15 august.

Atletism

Fați de propaganda ^mincinoasă 
cercurilor imperialiste și-au 
țara în toamna anului trecut, 
august federația maghiară de 
a hotărit să ridice suspendarea 
cutului jucător lintemațional

H. NAUM

începînd de la data de

• IN ZILELE de 24 
și 25 august se va des
fășura la Oslo întîlni- 
rea internațională de 

atletism aintre echipele selecționate 
ale R.P. Polone și Norvegiei.

Turneul de wlei 
de la Ceske Budejovice

PR AGA 16 (prin telefon). Ir* ultima zi 
a turneului de volei de la Ceske Bude- 
jovice, echipa Locomotiva București a 
întîlnit formația locală Lokomotiva. 
După un joc dinamic și spectaculos vo
leibaliștii romîni au pierdut cu 3—2 
(11, — 6, 7, — 9, 14). Cele dcruă echipe 
își disputau locul 2—3 șl au luptat din. 
răsputeri ca să_și adjudece victoria. Jo
cul a devenit dramatic în ultimul set, 
cînd romînii au condus la un moment 
dat cu 6—1 și apoi cu 14—12. Jucătorii 
echipei gazde au știut să depășească 
momentele critice și au cîștigat cu 16-1.4 
In al doilea joc Dynamo Praga a dispus 
de Lokomotiv Budapesta cu același scor: 
3—2 (9, — 16, 9, — 13, 7). In urma aces
tor rezultate clasamentul final este ur
mătorul: 1. Dynamo Praga 3 p., Loko- 
motiva C. BucJejovice 2 p., 3. Locomotiva 
București 1 p., Lokomotiv Budapesta
0 puncte.


