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știa ce trebuie si facă. El 
pe firi pe stadion și i-a

cio- 
să-

Las Ange- 
aceea, toți 
urma ooca- 
intr-adevăr, 
80 kg., iu-

este- cu atît mai îm- 
cît, la această ediție 
participarea numeroși 
D. Germană, R.P. Po- 
Sovietică, R.P. Unga-

Za 
De 
va 
Și

în cam- 
atletism. 
în spe- 
care a 

crașutai,

au fost cuvintele intarJo-

Redactorul de atletism al ziarului 
„Athlitichi Iho' ne-a mărturisit ne
răbdarea cu care publicul atenian aș-

cucerit o medalie de aur la 
Olimpice de 
anul 1932.

Vizita președintelui RD. Vietnam. Ho Și Min la Institutul de Geriatrie 
din Capitală

Hala nr. 3 a laminorului de țevi de la Roman
( Foto Agerpres )

oncurs international

(Din chemările Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Romîn Ia a XIII a 
aniversare a eliberării 

patriei)

In cinstea zilei de 23 AUGUST
Acolo unde s-a 
rimul laminor al

ridicat
Moldovei

La Roman a început cu cîțiva ani 
urmă construcția primului laminar 
Moldovei, construcție industrială 
mari proporții ce se situează prin- 

re importantele realizări ale regi- 
ukii democrat popular. Ap.ărind ca 
acută necesitate de ordin eccmo- 

fc, fabrica de țevi din Ronan va 
reduce — pentru prima oară in 

ă, — țevi cu cel mai mare calibru 
ntre 150—400 mm.) utilizabile pe 
ară largă în industria extractivă. 
...Am pășit în fabrică „înghițind" 
pilulă destul de amară: un reproș, 
ă menajamente, pentru faptul că. 

acum, nici un reporter sportiv 
vut curiozitatea să ia cunoștin- 

măcar în treacăt, de viața care 
alpită pe acest uriaș șantier deși 

■ului i s-a rezervat un loc de 
te. Ing. Ru&u s-a arătat totuși 

întat de prezența noastră și în- 
-o vizită „in flux" ne-a explicat 
regul proces de fabricație a țevi-:

Materia primă utilizabilă aici este 
■ul laminat rotund. După ce este 

unei temperaturi înalte, oțelul 
e la prima operație de perforare, 
e este ca.vitat pe toată lungimea 

L In această nouă formă el este 
acut sub numele de „ebușon". 

efectuează o nouă operațiune de 
orare, avînd drept scop mărirea 

ametnului interior, a,poi la lamino- 
1 „duo“ se realizează o subțiere a 
neților. In etapa următoare, ebușo- 

trece prin laminorul netezitor și 
librar, apoi, la temperatura de am-

este cîteva zile, între 1 și 8 sep- 
îbrie, frumoasa bază hipică din 
cui „Gh. Gheorghiu-Dej“ va găz- 

i întrecerile din cadrul celui de
Iff-lea concurs internațional de 

arie. Vestea 
curătoare cu 
au anunțat 
ăreți din R. 
ă, Uniunea
și R.P. Bulgaria. De asemenea, 

e așteptată confirmarea din partea 
liei. Alături de aceștia, spectatorii

putea urmări, în cele 18 probe cu- 
se în programul concursului, 

evoluția celor mai valoroși călăreți 
îni, printre care aminti^: V, Pin-.

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R,
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paturile de răcire; dti-biaoță, ia
mele operațiuni, de ordin accesoriu, 
au în vedere înlăturarea unor defec
țiuni, controlul preliminar pentru 
stabitjrea calității produsului, bitomi- 
nizacea. și... gata! Iată, în puține cu
vinte, un proces de fabricație foarte 
complicat. Numai că vorbele sînt 
prea sărace, pentru a da o imagine 
reală, a tot ceea ce se 
lungul unui proces care 
te ore...

petrece de-a 
durează mul'

SE FACE MULT
IN FABRICA!

SPORT

Acestea 
cutorului nostru, cînd ne-am manifes
tat dorința de a afla și unele aspec
te din viața sportivă a muncitorilor 
lazninonihn. Pentru aceasta ne-a fost 
recomandat tov. Ion Teodorescu, pre
ședintele colectivului sportiv, o ade
vărată enciclopedie, nu numai în ce 
privește indicii tehnici, ci și în ma
terie de sport.

Hotărtt lucru, laminoriștii din Ro
man fac mult sport. E drept, poate 
prea mult fotbal (colectivul sportiv 
are chiar o echipă, fruntașă 
pionatul regional) dar și 
volei, box și popice. Atleții, 
dai și^aa câștigat o faimă 
depășit de nxtft hotarele 
prin tehnic lanul Traian Lutic, sări- 

ciu, Gh. Antohi, M. Timu, F. Țopescu, 
A. Longo, D. Velicu, I. Molnar, I. 
Stuparu, C. Vlad etc. la obstacole; 
Gh. Teodorescu, N. Mihalcea, N. 
Marcoci, I. Oprea, Petre Roșea, I. 
Budișan la dresaj și Gh. Langa, V. 
Kadar, Gh. Soare, Recer Oscar, _ Iuja 
Gh., Ion loja la proba completă.

Pînă acum s-au primit următoarele 
înscrieri nominale: R.D. Germană: 
O. Fiege (cu Quinta, Hradschin și 
Mairdukt), H. Rosner (cu Marabu și 
Pikqjr), G. Schultz (cu Pauther, Pa
triot și Ruth), W. Hakus (cu Kasta- 
nie, Merano, Faschiagsball și Queru- 
lant), O. Reutsch (cu Akelei și Te- 
rck), E. Paris (cu Sonja, Merktui și

Firi Skobla face parte dinte-o fa
milie de sportivi. Tatăl său a fost un 
faimos halterofil, primul cehoslovac 
care a 
Jocurile 
Ies din 
erau convinși că fiul 
fia sportivă a tatălui, 
la 15 ani Jirka dniărea 80 kg., iu
bea halterele șt se antrena stăruitor 
sub supravegherea părintelui săa. 
Trei ani mai tirziu el era campion 
al țării la juniori in limitele catego
riei grea. Toți, printre care și Sko
bla, erau convinși că drumul său 
sportiv a fost determinai. Ieri con
tinua să se antreneze cu perseveren
tă mărind necontenit eforturile. Dar 
organismul tinăr, In plină creștere și 
dezvoltare n-a rezistat. Și dintr-odată 
el s-a trezit cu dureri in coloana 
■vertebrali. SRrsitul carierii sportive ? 
Nu. Tatăl ' ' ' ' - - —
l-a adus 
spus :

— Vei arunca greutatea, ciocanul, 
vei alerga, vei sări și apoi, poate, 
te vei reîntoarce la haltere.

Jiri a început să practice atletis
mul. El se antrena la aruncarea 
conului și greutății, alerga șl 
rea, citeodată juca fotbal.

Pe stadionul „Sparta'" Jiri l-a 
no scut pe primul aruncător de greu
tate din Cehoslovacia, Kalina, s-a 
împrietenit cu el și au început să se 
antreneze împreună. Specialiștii au

Quelle). G. Bellman (cu Trabant și 
Kar'a), D. Schultze (cu Bianko și Pu
ppe). R. P. Ungară: Jozsef Haydu, 
Istvan Șuti, Erszebet Keresztes, Me
linda Szakal, Joszef Gieber, Tibor 
Balasz (pentru obstacole), Istvan So- 
mogy, Imre Magyar, Istvan Kiss 
(pentru dresaj), Jozsef Baranyai, 
Sandor Erdos și Imre Karcsu (pen
tru proba completă). R. P. Polonă: 
Wladislaw Byszewski (cu Besson și 
Argus), Jerzy Grabowski (cu De
magog și Bengali), Marian Babia- 
cki (cu Ekspresja, Ukany și Donhu- 
bertus), Marian Kowalczik (cu Baga- 
pur, Pregor și Mytridat), Tomasz 
Tokiarczyk (cu Bej și Szum). z

Pregătiri intense In yederea 
sofia Jocurilor Balcanice de atletism

Sîntem convinși că în fiecare dimi
neață, cînd se întorc de obicei filele 
calendarului, mulți dintre atleții țări
lor din Balcani răsfoiesc în conti
nuare cu destulă emoție restul file
lor care au mai rămas pînă la data 
de 30 august. Este firească emoția pe 
care o încearcă in aceste zile fiecare 
dintre viitorii competitori ai întreceri
lor atletice din cadrul Jocurilor Bal
canice, care se vor deschide la Ate
na la sfîrșitul lunii august.

Pregătirile decurg într-un ritm viu 
și se desfășoară cu toată seriozitatea 
pe care o impune participarea la o 
competiție de valoarea și semnificația 
Jocurilor Balcanice.

Pentru a ne putea informa de sta
diul în care se află pregătirile pre- 
balcanice ale atleților participării, 

am folosit calea cea mai simplă, a 
telefonului, și astfel am fost pași în 
legătură directă cu:

Atena

Nicolaos Georgopoulos

Vizita Președintelui
Ho Și Min 
in țara noastră

Luni dimineața președintele 
Ho Și Min împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc au părăsit 
capitala plecind cu mașinile intr-o 
vizită pe Valea Prahovei.

De-a lungul autostrăzii Bucp- 
rești-Ploești, prin numeroase co
mune cetățenii au salutat cordial 
pe solii poporului vietnamez. La 
hotarul dintre regiunile București 
și Ploești numeroși locuitori al 
orașului Ploești, în frunte ca con
ducătorii organelor locale de partid 
și de stat, au făcut oaspeților o 
călduroasă primire întîmpinîndu-i, 
potrivit obiceiului, cu pline și sare_

La Ploești solii poporului viet2 
namez au fost oaspeții muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor ra
finăriei nr. 1.

Coloana mașinilor s-a îndreptat 
apoi spre muzeul Doftana. Pe îi»- 
treg parcursul, în orașul Ploești» 
la Cîmpina, mii de localnici an 
făcut oaspeților vietnamezi o căl
duroasă manifestație de simpatie.

La Sinaia, Poiana Țapului, Buș
teni, Azuga 6ute și sute de local
nici și oameni ai muncii din alte 
părți ale țării aflați aci la odihnă 
au salutat călduros pe solii poporu
lui vietnamez.

După un popas pe Valea Timi
șului oaspeții s-au îndreptat spre 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann“ din Orașul Stalin.

După terminarea mitingului pre
ședintele Ho Și Min și ceilalți 
oaspeți au vizitat uzina de tractoa
re „Ernst Thălmann“. Oaspeții 
vietnamezi s-au îndreptat apoi 
spre Hărman, unde au vizitat 
gospodăria agricolă colectivă „Ta. 
doc Vladimirescu".

pentru ele.

Belgrad
redacfo*
„Sport"*

rezultate: 100 m.n 
Petrovici 10,7; 200)

^Continuare în pag, 3£ /

teaptă deschiderea întrecerilor de pa 
stadionul Averoff, grija deosebită pe 
care conducătorii federației elene de 
atletism o arată, ca viitori oaspeți, în 
asigurarea tuturor detaliilor organi
zatorice, și ca for tehnic de specia
litate, pentru selecționarea și pregăti
rea propriilor atleți care vor reprezen
ta Grecia în întreceri .

Recent, stadionul Averoff a adăpos
tit în nocturnă (temperatura extrem 
de ridicată nu permite — ziua — 
desfășurarea în bune condițiuni * 
concursurilor) o întrecere internaționa
lă la care au participat și o serie din-»- 
tre cei mai valoroși atleți cehoslo
vaci. Acest concurs a fost folosit ca 
un excelent prilej pentru verificarea 
și selecționarea atleților greci și ca: 
o Urepetiție generală" a organizării 
tehnice a întrecerilor.

Plnă Ia ora de față Federația do: 
atletism^ nu s-a pronunțat încă asu* 
pra formației pe care Grecia o va utte» 
liza In concursurile de la 30. 31 august* 
și '1 septembrie. Cu toate acestea, se: 
dl ca sigură participarea lui Georw- 
gopouios (100 m. —10,7; 200 nu.
—21,5); Depastas (800 m. —1:50,8);; 
Constantinidis (1.500 m. —3:47,0);- 
Paoavasiliu (5.000 m. —14:37,0 șl 
3.000 m. obst. —9:03,8); Roubanîsi 
(prăjină —4,55 tn.); Kunadis (disc: 
—52,35 și greutate 15.97); Tsakani- 
kas (greutate —16,93); Sikas (triplu 
—14,96).

Atletele au o valoare mult mai 
scăzută decît cea a băieților, dar a- 
ceste concursuri vor fi o bună școală;

i

După cum ne informează 
nil de atletism al ziarului 
care apare în capitala Iugoslaviei,* 1, 
pregătirile sportivilor iugoslavi au 
ajuns de acum în faza finală. Lotul' 
selecționabililor a intrat de sîmbătă! 
într-un cantonament în localitatea.! 
Kordi-Milovanovici, unde se pregă-4 
tește sub supravegherea antrenorilor? 
Drago Petrovici și Bora Iankovici., 
Acestor doi antrenori li s-a încredin
țat și misiunea de a alcătui echipa 
care va participa Ia Atena.

Printre atleții aflați în cantonament 
se află: Lorger, Gruici, Vipotnik, 
Murat, Mugosa, Mihalici, Stritof, Mi-» 
lovanovici, Iosici, Marianovici, Lesek, 
Lukman, Krivokapici, Pavlovici, Pe-- 
cclj, etc.

In cadrul recentelor campionate, 
pe echipe au fost obținute printre al-» 
iele, următoarele 
Oslakovici 10,8;



SPORTIVI CARE AU CRESCUT SUB SOARELE LIBERTĂȚII

Despre Deltă și doi dintre fiii ei: 
ISMAILCIUC ȘI ALEXE

f Cei care vizitau cu ani în urmă mi
cile așezări pescărești de la gurile 
Dunării rămineau cu amintirea unor 
uriași bărboși, blonzi sau roșcovani, 
muncitori nevoie mare dar atît de po
saci îneît puteai merge cu ei cît e 
ziua de lungă, de la Chilia Veche la 
Tulcea, să vezi peisaje care ar fi 
st rrn it exclamații de extaz chiar unui 
om nereceptiv la farmecele naturii, 
fără însă ca omul de la babăici să 
rostească o singură vorbă. După o 
cunoștință superficială, reveneai din 
Deltă uluit de acești oameni tăcuți 
și puternici, aparent calmi dar care-și 
rezolvau conflictele cu o înverșunare 
(despre care se povesteau sumedenie 
de grozăvii. Numai cel care petrecea 
un timp mai îndelungat printre lipo
venii din Deltă, numai cel care-și bă- 
ttătorea alături de ei palmele, țrăgînd 
năvodul greu de pește și tăinuia apoi 
la lumina focului, deschizînd mai 

■des pacul de tutun decît gura, numai 
cel care sorbea împreună cu ei neîn
trecutul borș de pește, din același 
cazan și cu aceeași lingură, reușea 
să-i înțeleagă cît de cît pe acești ciu- 
dâți fii ai Deltei. Și doar atunci su
fletul lipoveanului, dur dar nesfirșit 
de bun, dîrz dar de o blîndețe infan
tilă, crud uneori dar nespus de 
cinstit. îți apărea ca o comoară 
proaspăt descoperită. Iar zgura tăce
rii care acoperea aurul acestui suflet 
nu era decît rezultatul crfncenei 
prigoane care-i alungase, cu secole 
tn urmă din Delta Donului și a Vol- 
găi în cea a Dunării și a răutății 
și lăcomiei cu care-i trataseră cher. 
hanagiii și negustorii de pește din 
patria lor adoptivă. Lipovenii nu vor
besc nici azi prea mult, dar în ochii 
lor albaștri strălucește o lumină pe 
care altă dată n-b îhtîlheai: lumina 

Acolo unde s-aridicat
primul laminor al Moldovei

la 70 k 250 la sută! Păcat însă 
nu sînt promovate și â’te disti-

r (urmare din pag. 1)

tor ta înălțime (recent, la un concurs 
desfășurat la Constanța a sărit 1,75 
m ), sau lăcătușul Nicolae 
un excelent demifondist. O 
rență" tot mai mare o are 
în... persoarta voleiului. In 
ea activează în campionatul orășe
nesc unde deține cu multă autoritate 
țșeta. Lțjcruri frumoase se pot spune 
șși despre boxeri. In fabrică există 
(elemente cu mult talent care aiu toate 
condițiile ca să se afirme. Sudorii 
țton Anghel și Constantin Chiper ar 
ÎȚ exemplele cele mai concludente în 
hceastă privință. O impresie frumoa
să ne-au făcut-o tinerii Benedeă, 

Csaki, toți din 
fabricii, despre 
mari pasionați 
Despre toți cei 

Pleșcan, 
„concu- 
fotbalul 
prezent

Novac, lies. Stock și 
rorigada de dulgheri a
Stare am aflat că sînt 
«ai sportului popicelor.
.amintiți pînă acum, trebuie să spu- 
iflem că, in cinstea zilei de 23 Au- 
igust, au obținut depășiri de normă

SPARTACHIADA 
în raionul, 
MEDIAȘ

I Duminică 18 august, s-au desfâ- 
?șurat, în cuprinsul raionului Mediaș, 
«numeroase competiții sportive, îh 
icadrul cărora și-au disputat întîie- 
’ tatea aproape ÎOOO de tineri săteni 
'din diferite coiiiuiie. A fost o ade
vărată Spartachiadă al cărei pro
gram a cuprins întreceri în cadrul 
a 16 competiții, centrul SpărtaChia- 

'dei fiind Copșa Mică.
In cadrul acestei manifestații com

plexe, s-au disputat 20 de jocuri de 
’fotbal, 14 tntîlniri de volei, 8 de 
«oină, diferite concursuri atletice, etc.

Și pentru ca toate aceste între- 
<ceri închiriate zilei de 23 August să 
■se desfășoare în cît mai bune cbn- 
'dițiuni, au fost amenajate 
bunătățile din timp o serie 
•sportive în diferite comune, 
tenii au asistat în număr 
tnsuflețitele dispute ale tineretului 
«ătesc.

sau în
de baze 

unde să- 
mare la

științei de carte și a 
nești de viață și de 
egalității în drepturi

condițiilor ome- 
muncă, lumina 

cu poporul ro- 
mîn și celelalte minorități naționale, 
într-un cuvînt lumina eliberării care 
a adus cooperativizarea la Chilia Ve
che și casele noi de la „Mila 23", 
noile fabrici la Tulcea, cartea, cinema

.jCuplul" Jsmaffciuc-Alexe se preg ăiește acum să se prezinte la star
tul „europenelor" la Gând

sportul în întreaga „țarătograful și
dintre cele trei brațe aie Dună.rii.- 

...Iar oamenii care au crescut In 
acești ani pe meleagurile Deltei sînt 
și ei alții parcă. Și vă voi spune 
scurta poveste” a doi sportivi, Simion 
Ismailciuc și Dumitru Alexe, care au 
pornit din Tulcea pentru a se rein- 
tîlni pe podiumul învingătorilor, anul 
trecut la ....... Melbourne, jar anul acesta

de 
că 
pline sportive care au mulți adepți. 
Tenisul de masă este Inexistent, iar 
șahiștii duc lipsă de material.

SPORTUL, UN CORECTIV NECE
SAR MENȚINERII SĂNĂTĂȚII

vorbit 
drept un 
sănătă- 
este un

Nu știm în ce măsură directorul 
tehnic af fabricii, ing. Gheorghe On- 
ciu este un adept al sportului, dar 
volubilitatea cu care mi-a 
despre sport, considerîndu-J 
Corectiv necesar mențineri 
ții, ne-a făcut să Crederii că 
bun prieten al sportivilor. Dar, no
tați, al acelor sportivi care se arată 
la fel de vrednici în sport ca și în 
muncă. Tot de la ing. Onciu am a- 
flat și ultimele noutăți tehnice. Ast
fel, ta momentul de față se duce bă
tălia pentru a putea începe rodajul 
general ia cald și efectuarea prime
lor probe tehnologice.

— Noi vom face totul peritru a da 
țării un produs vital pentru indus
trie. in această acțiune sint convins 
că și sportivii ne vor da tot con
cursul.

Vrednicia dovedită pînă acum 
muncă 
lățește 
Înainte, 
mai de 

In 
dt către sportivi, ne îndrep- 
să credem că și de-ăcum 
ei vw fi printre Oamenii cei 
nădejde din fabrică!

j Programul
S eta pa i-a, duminică i septembrie 
SîBucureștl: C.C.A.—Recolta Jlmoolia
(Iași: ști in ta—Energia Floești 
tFăgăraș: Energia—Voința Sibin 
'Timișoara: știința—Energia Timișoara 
'Reșița: Energia—Dinamo Or. Stalin 
'Cisnădie: Fi. roșie—știința l.C.F.

ETAPA Il-a, DUXtlNICA 8 SEPTEMBRIE

( Jimbolla: Recolta—Știința ICF 
)Orașul Stalin: Dinamo—FI. roșie 
J nădie.
1 Timișoara: Energia—Energia Reșița 
f Sibiu: Voința—Știința Timișoara 
) Ploeștl: Energia—Energia FăgăTaș

«(București: C.C.A —știința iași

etapa m-a. joi 12 septembrie 
(lași: știința—Recolta Jimbolia 
(Făgăraș: Energia — C.C.A 
(Timișoara: știința—Energia Ploeștl 
jj Reșița: Energia—voința Sibiu 
V Cisnădie: Fi. roșie—Energia Timișoara 
S BncuTeștl — știința EC-F. — Dinamo 

, f Orașul Stalin.

Cla-

la Moscova. In preajma celei de-a 
XVI-a Olimpiade, Simion Ismailciuc 
părăsise abia de vreo trei ani babai- 
ca în favoarea pagaiei, iar Dumitru 
Alexe abia de vreun an. Nu vreau să 
vă povestesc despre sfiala cu care au 
pășit ei pentru prima dată în secția 
de sporturi nantice a asociației Di-

ale cursei de fond, 
ocupă locul V din 
de ficat a lui Isma- 
pe alții i-ar fi des- 
timp ce pe cei doi

victoriei

(Foto: L. Tibor)
namo, nici dc munca grea, mai grea 
ca la matulă, care i a dus din succes 
în succes. Acestea sint lucruri fi
rești, pe care ni le putem ușor ima
gina. Poate că ar fi interesant să vă 
înfățișăm victoriile care au făcut din 
ce în ce mai cunoscut numele lui 
Ismailciuc ca „simplist" pînă ce, în 
ultimul an de dinaintea supremei 
confruntări, el s-a dedicat brusc pro
belor de dublu Iuîndu-1 ca par
tener pe anonimul său concetățean, 
Alexe. Dar nici acestea nu sînt lu
cruri noi. Ceea ce am vrea să evocăm 
sînt momentele plecării, cînd mulți 
dădeau din umeri la auzul numelui 
lor, în timp ce antrenorul emerit 
Radu Huțan și colegii de secție erau 
siguri că cei doi „băltăreți" vor rea
liza lucruri mari pe Baliarat... Sînt 
momentele grele 
în care cei doi 
cauza unei crize 
ilciuc, clipe care 
curajat poate, în
fii ai Deltei i-a îndirjit doar. ...Sint 
momentele înălțătoare ale victoriei 
din proba de viteză de a doua zi, 
care făcea să se ridice pe cel mai 
înalt catarg culorile patriei, zilele 
de adevărat delir care au urmat, e- 
moția revenirii în țară și a decernă
rii Ordinului Muncii Clasa a Il-a și 
a titlului de Maestru Emerit al Spor
tului. Am dori să evocăm aceste mo
mente, dar ne-am mulțumit să ie 
amintim doar, pentru că de atunci 
încoace cei doi au mai trăit aseme
nea emoții — în Moscova celei de-a 
IH-a ediții a Jocurilor sportive inter
naționale prietenești — și nu ne în
doim că-i mai așteaptă multe clipe 
de supremă satisfacție pentru un 
sportiv.

Iar celor care li se pare că intro
ducerea acestei succinte prezentări 
este disproporționat de mare față de 
prezentarea în sine, le spunem: am 
insistat asupra transformării oameni
lor din Deltă, pentru că ea explică 
de fapt și minunatul drum al celor 
doi pescari care, după ce au cuctrit 
titlul rîvn-it de orice sportiv, după 
ce au făcut lumea întreagă să vor
bească despre ei, au rămas lă fel de 
inpresiionant de modești, la fel de 
harnici și de persevbrenți ca pe vre
mea cînd trăgeau la năvbd...

V. ARNAUTU

campionatului masculin de handbal categoria A
ETAPA IV-a DUMINICA 15 SEPTEM

BRIE

Jimbolla: Recolta—Dinamo Or. Stalln 
Timișoara: Energia—știința l.C.F. 
Sibiu: Voința—FI roșie Cisnădie 
Ploeștl: Energia—Energia Reșița 
București: C.C.A.—știința Timișoara 
Iași: știința—Energia Făgăraș

ETAPA V-a DUMINICA 22 SEPTEM
BRIE

Făgăraș.’Energla—Recolta Jimbolia 
Timișoara: știința—știința lași 
Reșița: Energia—C.C.A.
Cisnădie: FI. roșie—Energia Floești 
București: Știința I.C.F.—Voința *■“- 
Orașul Stalln: Dinamo—Energia

(oara

ETAPA VI-A, BUMNICĂ 
OCTOMBRIE

Jimbolia: Recolta — Energia Timișoara 
Sibiu: Voibța — tolnamb orașul Stalln 
PIoești: Eiierjpa — știința l.C.F. 
București: C.C.A__Fi. roșie Cisnădie

Sibiu
Timi-
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și Zcrio Radu, c

COMPETIȚII 
REGIUNEA

Fraricise SAVA 
STAMUREANU (

Vo-
ne-
are

sta-

sub îndrumarea 
regional s-au

cum îmi fusese descris, ci d 
viața lui finerbască. Nu ai a 

dreptate prietene.

R. CALARAȘANU

„investigațiile* mele 
interes, convins fiind«•

mai p< Me oferi

Romulus

Cînd am plecat din București, un prieten im-a povestit citeva lu
crări interesante despre orașul pi care ăoearti să-l vizitez. Este un oraș 
al „pensionarilor", îmi spunea el — șl al Să vezi bă Șînt atît de mulți 
incit această denumire i se potrivește de minune.

Mărturisesc că am sosii la C. Lung-Muscel obsedat încă de aceste 
descrieri. M-am așteptat ca la fie care colț de Stradă, sau pe băncile 
din parcuri, să văd bătrtnei cu ștaif și că ghetre, trăglnd vîrtos din 'pipe 
și vorbind ca regret despre tinereți apuse.

Dar Cîmpiilungul — în trecut un 
punct anonim pe harta țării 
venit astăzi un oraș despre care se 
vorbește tot mai insistent, 
auzeam deseori discuții cât 
de măgulitoare despre el și 
călătorii (dintre care mulți 
vorbeau cu nândrie despre 
pulung tinăr, mereu mai

In tren, 
se poate 
mai toți 

localnici^ 
un Qm-' 
proaspăt 

Ei da"! Aceasta este realitatea. Om- 
pulungenii au motive să se mîn- 
drească, pentru că aci, în orașul lor, 
viața a început să pulseze puternic 
în anii regimului democrat. Aproape 
întreg raionul este un bazin forestier 
de mare valoare, ca să nu mai vor
besc de bogăția pe care o prezintă 
cărbunele de la minele Godeni, Pes- 
căreasa etc.

Am stat de vorbă — în timpul 
scurtei mele vizite prin oraș — cu 
un muncitor încărunțit de ani. II 
cheamă Toader Pavel și este strun
gar de meserie. Cînd i-am spus că 
mai fusesem cu ani în urmă pe la 
întreprinderea metalurgică de aci, 
Toader m-a oprit scurt; „Da. dar Pe 
atunci, la noi nu se lucra ceea ce se 
lucrează acum...

— ?!?...
Am continuat 

cu tot mai mult 
că acest orășel 
multe surprize. Nu fac un secret a- 
firmind că mă interesa mai ales via
ța sportivă a" orășelului readus la 
viață în anii noștri. Se făcea sport, 
înainte, în acest oraș ? Aceasta a fost 
una din întrebările pe care le-am 
pus tovarășului Gheorghe Creții, pre
ședintele comitetului raional C.F.S...

Pînă la 23 august 1944, exista la 
Cîmpu'tmg Muscel un singur club 
sportiv — Unirea. Acest club avea 
un teren de fotbal pentru echipa sa, 
dar, în timpul regimului antonescian, 
a fost desființat. Altceva nimici 
teiul, baschetul, atletismul, erau 
cunoscute aci. Acum însă, orașul 
umil dintre cele mai frumoase 
dioane din regiunea Pitești, stadio-
i-

numeroase 
SPORTIVE IN 
HUNEDOARA.

Din inițiativa și 
comitetului C.F.S. 
desfășurat la Petroșani, o serie de 
întreceri (tir, atletism, handbal) lă 
care au participat sportivi din regiu
nile Timișoara, Oradea, Cluj și Hu
nedoara. Totodată a avut loc și o 
competiție cu caracter regional (te
nis de cîmp, volei, handbal) la care 
au participat echipe din toate ra
ioanele regiunii.

La Deva, comitetul C.F.S. oră
șenesc a organizat întreceri de vo
lei, popice, atletism, tir și șah, la 
care au concurat peste 500 de tineri 
și tinere.

Asemenea concursuri au avut loc 
și în Celelalte Taioane.

Gh. Cioranu, coresp.

lași: Știința — Energia Reșița
Făgăraș: Energia — Știința Timișoara

I
ETAJBA VM-a. DUMINICA 20 

OCTOMBRIE

Timișoara: știința — Recolta Jimbolla 
Reșița: Energia — Energia Făgăraș 
Cisnădie: FI. roșie — Știința Iași 
București: Știința l.C.F — C.C.A.
Orașul Stalin: Dinamo — Energia Ploeștl 
Timișoara: Energia — Voința Sibiu

ETAPA VIII-a JOI 24 OCTOMBRIE

Jimbolla: Recolta — Voința Sibiu 
PIoești: Energia — Energia Timișoara 
București: C.C.A — Dinamo Orașul 

Stalin
Iași: Știința — Știința l.C.F
Făgăraș: — Energia — Fi. roșie Cisnă- 

<1i«
Timișoara: știința — Energia Reșița

ETAPA IX-a, DUMINICA ZI 
OCTOMBRIE

Reșița: Energia — Recolta Jlmbolîa 
Cisnădie: Fii. roșie — Știința Timișoara

nul „23 August", construit ta 
1949. Dac cîmpuilungeinii au deveni 
mai pretențioși. In afara tribunei d 
beton, existente la inaugurare — ț 
vor să construiască o altă tribun 
de beton, sub care se va a menaj 
o pistă de atletism pentru antr
mente în cursul iernii. Orașul ffi; 
are o arenă de popice acoperită, r 
tru terenuri de volei și baschet, t 
renuri pentru antrenamente în tda.l 
școlile și colectivele sportive. Colec 
tivele sportive (29 — la sfanț ” 
anului 1956) au crescut și s-au 
tărit, reunind astăzi peste 4600 mea 
bri. De la introducerea complexul 
G.M.A. și pînă astăzi, 9300 tineri 1 
tinere au devenit purtători de 
signe.

Ce denotă acest aflux nemaita 
nit al tinerilor din Cîmpulitng 
viața sportivă? Nu este greu de ră 
puns și oricine își dă seama că 
crurile nu se vor opri aci, că d 
tinerii sportivi din acest pașnic 
șei de munte se va vorbi din ce î 
ce mai mult. De altfel, despre 
tivii care încep să se afirme aci 
vorbește mult.

— Ce zici de Diți a noastră ? 
am fost întrebat deseori. Dar de Mc 
ceanu? •

Ce era să spun ? Toată stima p 
tru sportivi și pentru cei care 
crescut asemenea e’emente, j 
profesorii și antrenorii Școlii spor 
ve dh tineret din localitate. Atleți 
atlete ca Maria Diți (din coli 
Lerhști) — recordmană a țării Ia 
runcairea suliții, Olimpia Cbtiir 
Ion Vorovenci, Nineta Răducuța (d 
lotul R.P.R. de atletism — jtu 
Dinu LOghin, iOn Pițigoi, Mihd 
dăche, Ilie Florea — firfaliști Si cai 
pionafu'lui republican de box ■— 
niori — cicliștii Gabriel'și Consta 
tin Moiceanu, voleibalistul lort S 
șelescu și alții sînt fii și fiice 
Muscelului și este sernrriîicativ că 
cest oraș, singurul îh regiunea 
Iești care a dat tării elemente în 1 
turile tiaționale, devifife tbt mai m 
un furnizor de sportiv: valoroși.

...Am plecat din Cîmpufurtg Mi 
cej plin de bucurie. Avearn ce ser 
Nu despre un „oraș al pensionarii 
așa 
pre

O REUȘITA GALA DE BO

In sala teatrului 1 Mai din O 
Iul Roșu a avut loc recent o t 
șită gală de box în cadrul căr 
s-au înttlnit sportivii cblectivu 
Energia di.ii localitate cu cobi 
nbnții selecționatei orașului Tu
Sevferin. Dovedind o mai bună p 
gătire fizică, tactică și tehn 
boxferii localnici l-au întrecut pe 
din Tr. Severin cu 11—5.

Cti acest prilej, sau eviden 
sportivii Dumitru RACEAnU, Pe 
C1RLOGEA și 
nergiăj și I. 
Severin).

Bucufești; știința l.C.F. — Energia 
găraș

Orașul SUlin:Dinamo — Știința laș 
Timișoara: Energia — C.C.A.
Sibiu: Voința — Energia Ploeștl

ETAPA X-a DUMINICA 3 NOIEM»

Jimbolla: Recolta — Energia PIoești 
București: C.C.A — Voința Sibiu 
lași: știința — Energia Timișoara 
Făgăraș: Energia — Dinamo Or

Stalln
Timișoara: știința — Știința I.C.F. 
Reșița: Energia — FI. roșie Cisnădl

ETAPA XT-a, DUMINICA 
NOIEMBRIE

Cisiiădie: FI. roșie — Recolta Jăm. 
București: Știința l.C.F, — Ei

Rfeșița
Oraștil Stalin: Dinamo — ȘtMuța 

șoara
Timișoara: Energia — Enefgia Fă 
Sibiu: Voința —- Știința Ia$i 
Floești: Energia — C.C.A



pas înapoi!

Azi atacăm ca W

O
22,8; 800 

Sa-

Mihalicl a obținut, medalia 
la maraton

Da JZ>. de la Melbourne. Franjo
de argint

(Urmare din pag.

ma Trifunovici 22,2; Gruici
Murat .1:51,6 (record croat); 

rlcf 1:53,5; 110 m. g.: Petrusici 14,5;
frțP.ta: I osiei 15,17; Mîlovanovîci 
1.4,60; prăjină: Lesek 4,20; greutate: 
Benko 15,05; suliță: Pavlovici 72j65;

La porțile Debreținului cu vînătorii 
de munte atacind ferma „Santa Maria

Cînd cocoșii din, pustă au vestit 
'revărsatul zorilorj, agentul porrtpa-, 

niei, soldatul Doba clin Secătura, m-a 
trezit diri somnul dă plumb spunlii- 
du-mi: „Sinlețl chemat la batalion. 
Nu știu ce s-a tnttmplat, dar- 'sîni 
acolo un general sovietic, Uri gene
ral de-al nostru șl încă vreo âțiva 
ofițeri..." In cîteva clipe m-am du
mirit. Nu-i timp de dormit la por
țile Debreținului unde se dau lupte 
crîncene. De altfel, încleștarea e mare 
pe întreg frontul din Ungaria unde 
alături de ostașii sovietici 15 divizii 
romlnești luptă eroic contra hitleriș- 
tilor.

Maiorul Pop, comandantul Batalio
nului de Moți din Abrud, îmi comu
nică ordinul de atac al companiei a 
treia pe care o comand. Azi vom ataca 
ferma „Sania Maria", o fermă lungă 
în care inamicul s-a baricadat ca 
într-o cazemată. In dreapta atacă 
'pandurii din Divizia „T.V." Iar tn 
stingă vînătorii de munte din Cim- 
peni. In .cîteva minute am conceput 
'pianul de atac dar aveam o strln- 
'gere de inimă. In stingă fermei era 
o pădurice șl acolo inamicul putea 
avea rezerve de contraatac șl chiar, 
tancuri.

Ii împărtășesc generalului sovietic 
îngrijorarea mea, dar acesta zimbește 
părintește: ,N-avea grijă! Cînd vei 
atactl, păduricea na va mai fi acolo. 
Va fi rasă de pe fața pămintului 
de artileria noastră". Inima mi-a 
'crescut ât Detunata căci în alte luptei 
la Miersig, Leș, Apateu, văzusem ce 
înseamnă să te sprijine artileria so
vietică. M-am înapoiat la companie 
și am comunicai ordinul de atac: 
iJPlutonul slt. Vasilescu Marcel atacă 
dă front. Plutoanele sit. Popescu Dra- 

ș și plutonier Badea învăluiesc 
ma. Mitralierele și brandurile spri

jină atacul trăgînd în special la 
ferestrele fermei".

— E zăpușeală^ 'Azi atacării tn 
bluze cu minecile suflecate. Dacă 
bluzele vînătorilor de munte ar fi 
albe ai crede că atacăm în cămăși 
ca la Mărășeștl — zimbește mitralio- 
rul Drăgan.

— Da, băieți!
Mărășeștl șl de aceea na trebuie 
să dăm nici un ,

Stăm culcați pe baza de plecare, 
CU emoțiile firești dinaintea unul 
atac. Privesc ostașii din jur. Majori
tatea sîrit din Țara Moților: Albac, 
Secătura, Bucium, Ocoliș, ș.a.. Fața 
moților e aspră. Parcă e dăltuită din 
cremene. Cu moții aceștia am luptat 
pe Valea Arieșulul, la Beiuș, Oradea, 
Ș^ă. La Luna Arieșului, călăuziți de 
lin cioban, ne-am strecurat prin ma
sivul Bedeleului și după o noapte 
de drum prin păduri am căzut în 

piele unui batalion inamic. După 
țic. Boită i-a întimpinai pe moți cu 
sticlă de vin să le mulțumească 

pentru faptul că l-au salvat mina 
di aur. Dar Dobre l-a răspuns cu 
dispreț moțesc: ,J)a-te’n frasin ca 
glaja ta de vin. Noi sîntem 200 de 
ostași șl vil cu o glajă de viii. Lasă 
cO. ne răfuim noi după război. Noi 
n-pm apărat mina ta. 'Am apărat mina 
glf-pământul nostru, căci noi trudim 
dcolo șl nu tu". Șl a plecat Boită 
simțind din plin disprețul moțului.

’Aceiași ostași au trecut într-o cți- binoclu dar se pare că nici azi moar- 
mițiediă tiuit balta Fereci țiului, <dt dr^ wîme penlru mine^Di
niTfri.fi fri KrinffiJri unul n/ifriJiOft: in/imiC -tir t — - iZTSPr*' J* •,"*■*'* ■

altfel, a secerefiif destuii
Privesc spre per, șt aștept-, Simț, că 

trebuie să șe 'petreacă cebd. De la 
pgsțul de comandă trebuie să șe 
vadă cum ne-au prins hitleriștii aici 
pe un teren ca-n palmă. încet, încet, 
se aude înapoi un 
și . . apoi o explozie 
ților.'.. curaj... Vin

Coloșii de oțel 
fermă și trag în 

toții
Răbufnesc
în jur. Caporalul Dincă 
miinile de gîtul unui

ajiins' îri spatele unul batalion-, inamic 
șl aa capturat peste 200 prizonieri. 
Moții sint mărunți dar sini dârzi șl 

' căliți. El cunosc’bine schiul, înotul, 
alergările, căci așa 8 în tradiția arma- 
tei noastre oct oînătorul de munte 
să fie șl un buh sportiv. Coman
danții de 'plutoane sini sportivi pa
sionați. SU. Marcel Vasilescii e pro
fesor de educație fizică td Craiopd 
(mi se pare că șl azi exercită aceeași 
profesie), sit. Popescu Dragoș a ia~ 
cat plnă nu de mult fotbal. Pe toți, 
sportul ne-a ajutat să învingem mai 
ușor greutățile războiului. Dar nit 
mal e timp de gîndurl și amintiri 
căci artileria sovietică a început să 
tragă. Bai tunurile de se cutremură 
pămintul. Pădurea e răscolită iar ând 
..Katiușa’ aruncă și ea cîteva salve, 
pădurea sare tn aer ca o cetate de 
carton. Privesc prin binoclu șl văd 
cum hitleriștii aleargă în toate păr
țile ca niște șobolani verzi. La fe
restrele fermei, situate la nivelul so" 
Lului, se văd țevile automatelor. Simt 
înapoia lor privirile trufașe ale ina
micului care ne așteaptă. Un fluief, 
lung șl moții au țtșnit din porumbiște. 
Iii. dreptul inimii au lopețile „Line
man". Aleargă iii zig-zag șl aple
cați, ea să ofere Inamicului, o țintă 
dt mal mică. Dar... uimire! Nu ne 
întimpină nici ari foc. Oare să se fi 
retras? Nul... Nu i... Sini șirețl. Ne 
lasă se ne apropiem ca să ne ochească 
mai bine. Mai sint 100 ni„. 80 m— 
60 m^ Șl, vai, de unde a pornit 
iadul ăsta de foc? Zeci de automate 
latră 'din toate părțile : de la ferestre, 
din pod, diri șanțuri. Deci, d clar,: 
inamicul e încă aci și continuă să 
reziste.

Pia.„ piu~. piti... piu... șueră gloan
țele tri jur. Stntem irîntiți la pă- 
mînt. Un glonț se înfige' la âțiva 
centimetri de umăr. Un proiectil de 
brand sboară creeril trăgătorului de 
Id pușca-mitralieră și mi-l aruncă pe 
bluză. In dreapta, tn stingă, în spate, 
se aud vaiete. Sint răniți și sint des
tul de multi.

E cald... e grozav de cald. Țărîna 
fierbinte e răscolită cu mlinile căci 
nu mai putem scoate lopețile să ne 
facem gropi. Continuăm să stăm țin
tuiți la pămint. In dreapta pandurii 
se luptă șl el. Le simt prezența după 
țăcănitul pistoalelor automate. Prin
tre. ei am mulțl colegi, cunoscuțl, 
prieteni. Acolo în dreapta, undeva 
trebuie să mai fie Ion Racoțeanu, 
Mielu Vasiliu, Ion Zănesou, Lauren- 
țla> Ful ga șl mulțl alții. Da, da. pan
durii se luptă aii Inamicul șl azi, la 
porțile Debreținului, trebuie să-l mai 
dăm lui Fritz încă o bătaie bună.

Cîteva clipe se face liniște tn sec
tarul nostru. întorc fața spre cpr șl 
strig din toate puterile: „Să tragă mi
tralierele direct di pe pămint, fără 
afet... Trageți băieți, trageți mereu.- 
Dragoș asaltează ferma...",

Răn-ițil strigă... Se paietă... înjură. 
Numai morții tac. Șl deodată mitra
lierele încep să toace, pe deasupra 
noastră, fără spațiu de siguranță. Su- 

față-. Un plumb vrășmaș mușcă din
I curge gîrlă pe frunte,
I fată-, Un olumb vrășmaș muscă
«

în cursa de 80 m. garduri

•» 
huruit de motoare 
de bucurie: ,fra- 
tancurile rusești—" 
s-au oprit lingă 

poziția, inamicului, 
ferma. Explodează 

brandurile...
Asaltăm cu 
grenade...
Vuește totul 
d sărit ca 
hiflerist..,

Pentru cîteva clipe am crezut că 
totul s-a liniștit. DaT, la cîteva zeci 
de metri, în parumbiște, tnamtcul 
avea tancuri îngropate și tunuri anti
aeriene care au început să tragă te
restru. Acurti se ducea lupta ,lanc 
contra tanc' lor, noi stăm tn șanț 
sub duelul proiectilelor. Schijele pro
iectilelor, antiaeriene, cad peste noi 
lit șanț și ne izbesc. Nimeni nu se 
clintește insă din șanțurile ocupate 
că trudă și singe. Un proiectil ‘de 
Jigru" a aprins ferma și oîloătăile 
ridică limbi uriașe spre cer...

La , .Santa Maria" lupta a durat 
plnă noaptea tirziu, O inpursiune d 
plutonului sit. Popescu Dragoș a li
niștit tunurile antiaeriene. Spre miezul 
nopții, pe întreg frontul nostru, os
tașii sovietici, pandurii- și moții des
chiseseră porțile Debreținului. In zort, 
calea spre centrul orașului era liberă. 
Pe frumoasa șosea asfaltată d De
breținului ostașii se îmbrățișau. Ca 
din pămint apăreau cazaci cu sticle 
de vin și am ciocnit acolo, la umbra, 
plopilor, cu Alioșa, cu loan, cu Tu
dor și Gheorghe, cu Ion șl Marin, cu 
toți cei care luptaseră zile și 
pentru eliberarea Debreținului, 
însă conștiențl 
vor, urma.

că alte lupte

nopți
Eram
grefe

ic

atunci 13 ani. •Acolo 
lupte 

jertfit

Au trecui de
în fața Debreținului și în alte 
de pe frontul de Vest și-au 
viața multi fii ai țării noastre. Tn 
Țara Moților nu s-a mai întors mi- 
traliorul Drăgan, nici Faur și nici 
multi alții. Peste 30 au rămas in 
fața fermei „Sania Maria". La noi 
în sat nu s-au mai întors 
Răcoțeanu, eroi intre eroi.
Biji nu s-a mai întors 
~ ' căci a căzui mai

nici frații
Nici 

acasă 
tirziu

slt.
la 
în 

alți
Turda 
munți. El, împreună ca molii 
ostași și ofițeri romîni și-au jertfit 
viața pe frontul de vest împotriva 
hitleriștilor.

’Au trecut 13 ani de atunci. An de 
an însă la aniversarea eliberării De
breținului, copiii maghiari depun flori 
ale recunoștinței pe mormintele ce
lor care au căzut la acele lupte grele. 
Iar poporul frate maghiar își va 
aminti totdeauna de luptele și jert
fele celor 15 divizii romlnești care 
au luptat pentru zdrobirea fascismu
lui, pentru o viață nouă pe melea
gurile lui șl ale noastre.

Opt. rez. ION DULAMIȚA

competiție 
atletică

Aerua Mii iul in conduce
„Ce admirabil concurs I Ce atmo

sferă plăcută, plină de prietenie șî 
bunăvoință I Ce rezultate frumoase!" 

1 Cui aparțin aceste exclamații? IM.Î-S 
• greu să amintesc pe cineva anume’, 
i Toți conducătorii și antrenorii echi

pelor oaspe, participante Ia triita- 
ghiularul atletic de la Cluj, cu care’ 
afi stat de vorbă, au rostit într-un 
fed sau altul cuvintele de mai sus. 
Acești oameni, care au trăit nume
roși ani pd stadioanele de atletism, 
care au văzut și au participat la 
concursuri olimpicei sau campionate 
europene, au rămas totuși entuzias
mați ta fața spectacolului oferit de 
un simplu meci între juniori. Și 
parcă numai ei? Oare clujenii, care 
de ani de zile duceau» dorul unui 
mare concură atletic, vor uita due
lul pasionant între echipele Poloniei 
și Cehoslovaciei, sau lupta — la fel 
de acerbă ca și cea de pe stadion, 
dintre galeriile celor trei echipe?. 
Vor putea 
sărit 6 m.
tat care ar 
ridicată ta 
nai pentru

Triunghiularul Polonia —« Ceho
slovacia— Romtaia a stabilit, ca să ne 
exprimăm ta termeni atletici, un tor 
complet de pistă. Pe rind, fiecare 
dintre cele trei țări a găzduit cîte 
o ediție a întilnirii, așa că ia anul 
va fi din nou rind ui polonezilor. 
Avem în față rezultatele tuturor Ce
lor trei ediții. De fiecare dată, su
perioritatea a fost de partea atlețl- 

■ lor polonezi. Niciodată însă victoria 
lor n-a fost obținută cu atîtea emoții 
ca acum. Confratele Z. Glușek, fri- 
misul special al ziarului „Przeglad 
Sportowy", mare amator de statis* 
tică și pronosticuri atletice, a în
tocmit și pentru acest meci un bu
letin al său. Calculul teoretic a ară
tat ca probabilă victoria echipei ce
hoslovace cu scorul de 105—96. 
„Totuși, a spus el, băieții noștri 
știu să lupte, așa că aștept plnă la 
urmă o victorie a culorilor noastre". 
Ceea ce de altfel s-a și fntlmplat.

Juniorii cehoslovaci și polonezi au 
o valoare cu totul deosebită, așa că 
ta mod normal ei au dominat de 
departe concursul. Tocmai ținipd 
seama de acest lucru, trebuie să 
judecăm comportarea reprezentanți
lor noștri. Căci a învinge echipele 
Poloniei și Cehoslovaciei nu este

chiar attt de simplu. Va trebui î» 
prifnul rind să se ridice clasa în
tregului nistru atletism; or, pentru 
asta mai stat necesari tacă mu Iți 
•ni. Ne-am întâlnit cu juniorii polo
nezi și cehoslovaci, ta primul rîndt 
<fă să învățăm de la ei și să ară
tăm ce știm noi și asta fără teama 
că locul ocupat și punctajele vor 
fi prea slabe. Or, tocmai lucrul a- 
cesta nu l-au înțeles juniorii noștri 
în prim® zi de concurs. Din cale 
afară de nervoși, crispați, emoționați 
mai mult decît este nevoie, juniorii 
noștri nici n-au învățat de la oas
peți și ta aceste condițiuni nici n-an 
arătat ce știu. Dar ce plăcută sur
priză ne-a oferit ziua a doua! Ce 
satisfacție să privita pe voinicii de 
la disc’ Pemeki șl Gyori realizing 
recorduri personale („Cu 2—3 săp-

uita că în fața lor s-a 
la lungime femei, rezol* 
avea o valoare Ia fel de 
orice concurs intemațîo- 
senioare ?

Polonia

Cîteva superlative:

Cel mai bun rezultat al con
cursului : Tereza Wiegzoreg (Po
lonia) 6 m. Ia lungime.

Cea mai frumoasă cursă: 800 
m. băieți.

Cea mal aplaudată victorie: 
Mircea Stein (Rornînia) la triplu.

ttaa măi surprinzătoare infrin
ges: Halina Richter (din lotul 
olimpic polonez) la 200 m.

Cea mai slabă probă: n-atn 
găsit aid una tare să fie califi
cată astfel.

Cel mal bun săritor cu pră
jina: w.Bunn (Polonia).

Pregătiri intense în vederea 
Jocurilor Balcanice de atletism

In general atleții iugoslavi se află 
într-o formă destul de bună și doresc 
Ia Atena să reediteze succesele obți
nute la ultimele ediții ale Jocurilor 
Balcanice, adică să se claseze pe pri
mul loc. Sarcina lor este acum destul 
de grea, deoarece romînii și bulgarii 
se anunță a fi adversari mult mai 
periculoși decît anul trecut la Bel
grad, dar nici grecii nu pot fii trecuți 
cu vederea, mai ales că, vorba aceea, 
sint acasă și cunosc bine toate „tai
nele" stadionului Averoff.

Atletele iugoslave au obținut
ele, în ultimul timp, o serie de rezul
tate foarte bune. Să nu uităm că Mil
ka Babovici a realizat cu 11,0 sec. un 
nou record pe 80 m. g.; că Mada U- 
senik a aruncat 14,88 m. la greutate 
și că echipa Belgradului a Întrecut 
pe cea a Budapestei,

SoEia

?î

Despre pregătirile atleților bulgari 
ne-a vorbit Dimitar Semeonov de la 
„Naroden Sport", care ne-a spus că 
atleții lor și-au început pregătirea pen
tru Jocurile Balcanice cu citeva 
săptămîni înaintea Jocurilor de la 
Moscova. Antrenindu-se cu foarte 
multă seriozitate, ei au obținut o se
rie de rezultate dintre cele tnai bune 
și este sigur că, pregătindu-se în ace
lași ritm, la Atena ei vor fi capabili 
de performanțe de o mare valoare. La 
10 august a avut loc la Sofia con
cursul de selecție la care au partici
pat toți membrii lotului național mai 
puțin alergătorii de semi-fond. Cu 
acest prilej Stoian Slavkov a reali
zat un nou record republican la sări
tura în lungime cu 7,48 m. anunțîn- 
du-se astfel ca principal candidat la 
titlul de campion balcanic. La această 
probă Kovacev a obținut 7,16 m. țar 
Marinov 7,11 tu. In prima ca cursă

pe 400 m. Bacivarov a marcat un re
zultat excelent: 48 8 sec. Iată alte re
zultate din acest concurs: BARBAȚI: 
200 m .Kolev 22,1: greutate: Kaleev 
15,28 (probabil că recordmanul bul
gar Teodor Artarski ,dată fiind for
ma slabă în care se află ,nu va fi se
lecționat in echipă); disc: Milev 
49,65; 110 m. g.: Kaburov 14,8; FE
MEI: 200 m : Peovska 26,5; 400 m.: 
Isaeva 58,8; 80 m. g.: Cherkova 11,9; 
greutate: Asenova 13,93; Saramovici 
13,79; disc: Mihailova 45,05; Hara- 
lampieva 42 72; lungime: Tolikofer 
5,71; 4X100 m.: echipa Tomova,
Peovska, Kolarova, Gherkova a sta
bilit un nou record republican cu 48,6.

Precum se vede, de pretutindeni 
vești care oglindesc seriozitatea pre
gătirilor care se fac pentru cea de a 
XV l-a ediție a Jocurilor Balcanice.

Secretariatul Jocurilor Balcanice a 
fost încunoștiințat de Federația de at
letism a Turciei că atleții turci nu vor 
participa la concursurile de la Atena.

■ ■>■■ ■ ■ * ■ ■— u 1.^11
tăir.tai de antrenament bine îndru
mat, anfndoîsor trece de 45 m.,“ ■ 
spus antrenorul polonez Wiecianki). 
pe Xenia Miliutta și Karin Artz. 
obținSnd eek mai bune timpuri din 
carieri lor per 80 mg., ca și pe 
Acațlu Romfeld, Gheorghe Ciobănit 
șa. Ca toate aceste satisfacții nu 
putem neglija faptul că stăm încă 
foarte slab la prăjină, suliță, 1500 
m. șî 3000 m.

$i ta afară de acestea ar mai fî 
cite ceva de spus. Săritoarea noas
tră ta lungime. Elena Taciu, car< 
nu mal poate fi considerată începă
toare, a fost eliminată din concurs 
peintru trei sărituri depășite, deși 
chiar dacă ar fi sărit și un singur 
metru ea și-ar fi putut obține drap-i 
tul la încă trei sărituri In „finală". 
Nu este numai vorba de faptul că 
ea nu a adus echipei nici un punct, 
dar ne gîndrm și ia ajutorul pe card 
antrenorii noștri ar fi trebuit să î-I 
dea ta acele momente, îndrumînd-o 
să facă o săritură cit de scurtă eu 
care să poată continua concursul.

Vasile FUorea, recordmanul nostru 
de j umori la 1500 m. obstacole, pu
tea termina cursa pe un loc mai 
bun. Dar o gravă eroare tactică l-a 
împiedicat să obțină 
care-i dădea dreptul 
gătire.

Dar despre această 
a prilejuit numeroase 
bune și rele, vom mai reveni.

1ACINT MANOL1U

rezultatul la 
buna sa pre-

întilnire, care 
constatări, șj

sportul popular
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La Oradea, printre juniorii
tenisului de masă

r Am ajuns spre seară la Oradea. 
Zăduful' din cursul zilei se mai 
ostoise, dar orădenii căutau un strop 
de răcoare pe malurile Crișului. Un
dele lui jucăușe șl răcoroase răsfrln- 
geau vesele sclipiri argintii.

De departe se auzeau frînturile 
unei melodii. M-am apropiat. Un 
glas tînăr, încă neformat, dar cu în
drăzneala caracteristică adolescen
ței, urca într-o melodie plină de 
vioiciune. Acordurile unei chitare îl 
susțineau fără să-l acopere. Refre
nul era Intonat de alte cîteva voci, 
9a fel de tinere... M-om uitat în jur. 
Hu numai eu eram atras de grupul 
de cîntăreți. Am făcut eforturi ca 
să disting în umbrele serii contu
rurile chipurilor lor... și... ce sur
priză ! Ii cunoșteam aproape pe toți. 
Erau tinerii din tabăra juniorilor 
de tenis de masă, care în timpul 
•vacanței școlare au făcut o pregă

tire de o lună de zile la Oradea.
„Tenorul", Remus Abraham, pare 

să aibă doar vreo 13-14 ani. Se coco
țase pe o bară că să-i poată domina 
pe ceilalți. Chitaristul era Șirlincan, 
iar printre cei mai sîrguincioși co
riști am putut distinge pe Luci și 
Ghiță Cobîrzan, Majtheny din Cluj, 
pe Mariana Barasch, Catrinel Folea 
și Iscovici din București.

A doua zi dimineața, respectînd 
promisiunea pe care le-o făcusem de 
cu seară, am mers la liceul mixt 
nr. 4 unde în cele 3 săli, cei a- 
proape 30 de tineri și tinere veniți 
din diferite orașe ale țării își fă
ceau pregătirea.

Supravegheate de antrenorii Victor 
Marcu și Nicu Naumescu din Bucu
rești, Alex. Heusler (Timișoara) și 
Tiberiu Guttman (Oradea), antrena
mentele se desfășurau la 12 mese.

„In general, mi-a declarat antre

Grupui de tineri sportivi și sportive împreună cu antrenorii cu prilejul 
unei excursii făcută tn împrejurimile Oradiei

norul Marcu, programul uneî zile 
de antrenament începe cu exerciții 
de înviorare și încălzire urmate de 
antrenamente tehnice ta care se dau 
anumite teme, se urmărește corija
rea loviturilor, a prizei, a poziției 
corpului și picioarelor. Se dau îndru
mări pentru însușirea tehnicii mo
derne, adică jocul apropiat de masă, 
joc relaxat, lovituri decisive, servicii 
variate. Apoi se fac seturi. De ase
menea se mai fac antrenamente 
pentru jocul de dublu unde se urmă
rește obținerea unei creșteri a vi
tezei de execuție și deplasare.

„Tinerii prezenți la această pre
gătire au primit și îndrumări teo
retice și tactice cu exemplificări con
crete. Au avut loc și cîteva con
cursuri de triere și verificare și o 
întîinire cu jucători și jucătoare da 
tenis de masă din orașul cehoslovac 
Gottwaldov, care ne-a revenit cu 
10—2.

„In această lună de pregătire, a 
continuat antrenorul Marcu, se poate 
remarca progresul înregistrat de Gh. 
Cobîrzan, Covaci, Șirlincan, Maria 
Gotopența, Catrinel Folea, Lrma Ma- 
gyari, dintre cei mai cunoscuți. Iar 
din cei mai noi, putem evidenția pe 
Luci Cobîrzan, pe timișoreanul Bo- 
dea, adevărata revelație a taberei, 
pe bucureșțeanul Sîndeanu, clujea
nul Majtheny și orădeanul Sabău.

„Nici pregătirea ideologică-cultu- 
rală n-a fost neglijată, organizîn- 
du-se cercuri de studii, o bibliotecă 
volantă, gazetă de perete, sări cul
turale și de dans, gale de fihne, 
operă și teatru, vizitarea muzeului 
local, excursii prin împrejurimi 
(Băile Felix 9 Mai și Victoria 1 
MaD “

poate aprecia că munca s-a 
satisfăcă- 

conducăto-

Finalele la pentatlon și triatlon
După o „vacanță" destul de lun

gă, zilele acestea va fi reluată ac
tivitatea competițională și anume cu 
campionatele republicane individua
le și pe echipe. Dată fiind apropie
rea „mondialelor", r.u mai era de
altfel posibilă amînarea „națkxnale- 
lor".

Făctad o paranteză, vă informăm 
Bă în acest an campionatele lumii 
nu vor mai avea loc fa Mexic, cum 
fusese stabilit, ci în Suedia, la 
Stockholm, între 26—31 octombrie. 
Această schimbare, a intervenit de
oarece în Mexic bîntuie o 
molimă în rîndurile cailor.

Campionatele noastre republicane 
■e vor disputa între 23—26 august, 
la Sibiu. In fine, pitorescul 
din cotul Oltului își recâștigă 
după doi ar.i — poziția de cel 
indicat centru din! țară pentru
fășurarea întrecerilor de pentatlon 
modern. Organizează asociația Vo
tat8. fapt care este o garanție de 
reușită 
semn de 
■umăru]

echî- 
?i 

pen- 
și o re-

gravă

ora;

mai 
des-

a campionatului. Marele 
Întrebare rămînetot caii, — 
și calitatea lor. Deocatnda-

Turneul echipei masculine 
le baschet Slavia Sofia

in țara noastră
In cursul dimineții de astăzi ur

inează să sosească în Capitală — la 
Snvitația colectivului bucureștean E- 
:nergia Electromontaj redutabila echi- 
•pă de baschet masculin Slavia Sofia. 
Formația bulgară, care s-a situat pe 
locul 2 în campionatul țării vecine, 
Va susține în țara noastră două în- 
"tîlniri: la 25 august la Craiova, cu 
■echipa Energia din localitate, iar la 
27 august la București cu proaspăta 
promovată în campionatul republican 
Energia. Returul acestui mic turneu 
va avea loc între 4 și 12 septembrie 
a.c., cînd actualele gazde vor în
toarce vizita sportivilor bulgari evo- 
luînd ta Sofia și Varna. Oaspeții de
plasează la București un lot de 12 
jucători, printre care figurează cinci 
maeștri ai sportului.

tă este acceptată participarea 
pelor Progresul, C.C.A., Voința 
Recolta, alcătuite din cîte patru 
tatloniști (trei concurent i
zervă), unmîoid ca în funcție de nu
mărul cailor să lie primiți fa cam
pionat și cîțiva concurenți individu
ali.

Paralel cu desfășurarea campiana 
tulul de pentatlon va avea loc la 
lași finala pe tară la triatlon. sursa 
principală de selecție a viitorilor 
pentatlontști. Socotim ca o greșală 
această suprapunere de date, îrj- 
trucît tehnicienii principali ai pentat
lonului, ocupaiți ța Sibiu, nu vor 
putea urmări la Iași evoluția tineri
lor de la trialton.

„Se 
desfășurat în condițiuni 
toare, ne-a spus V. Pop, 
rul general al lotului, Dumitru laco'j
și Luci Cobîrzan avînd cea mai fru
moasă comportare în tot timpul ta
berei. Tinerii elevi, cu mici excepții, 
au ascultat și au urmat cu seriozi
tate îndrumările antrenorului".

Printre micile excepții despre care 
ne vorbea tov. V. Pop, enumerăm 
pe Sîndeanu și Șirlincan (București) 
și Covaci (Arad) care prin purtarea 
lor au îngreunat uneori buna des
fășurare a vieții din tabără: Șirlin
can cam nedisciplinat. Covaci cam 
certat cu igiena și refractar la pre
gătirea fizică generală. Ținind însă 
seamă de vîrsta lor și de străduin
țele pe care în viitor sperăm că le 
vor depune împreună cu antrenorii, 
credem că aceste deficiențe vor ră- 
mîne izolate și că în curînd vom 
avea numai cuvinte de laulă și pen
tru aceste tinere și talentate elemente 
ale tenisului nostru de masă.

toată munca spulberată. Sperăm ins; 
că oricînd ei vor da dovadă de ace 
eași tragere de inimă și, desigur, vo 
obține rezultate frumoase.

să se revanșeze in

Miine la

Un interesant duel intru} săritură de „unu la unu”. Protagoniști Till 
echipa de tinerei a Rominiei și Lu Lian-Han din reprezentativa 

tei de Eliberare a Chinei
Foto: D.

Echipa de tineret a R. P. R. are prilejul
ia .•!

—r. i. — C. SEVEREANU

înainte de a trece la comentarea 
tatihnirii internaționale de baschet 
dintre reprezentativa Armatei de Eli
berare a Chinei și selecționata de 
tineret a României, se cuvine să su
bliniem un aspect îmbucurător. Este 
vorba de modul ireproșabil în care 
organizatorii jocului, (comisia locală 
de baschet, antrenorul regional și 
comitetul regional C.F.S. Constanța); 
au știut să-și facă datoria de gazde. 
Terenul amenajat în potcoava fru
mosului stadion „1 Mai" avea un 
aspect cu totul sărbătoresc. In oraș 
afișele care anunțau disputarea În
trecerii marcau și ele grija organi
zatorilor de a asigura un număr cît 
mai mare de spectatori, deci o cît 
mai valoroasă popularizare. Semnalăm 
aceste fapte deoarece din cauza tim
pului nefavorabil numărul spectato
rilor nu a trecut de 300, ceea ce fi
rește a constituit o deziluzie pentru 
toți și în primul rînd pentru 
organizatori, care și-au văzut astfel

AU LUAT SFIRȘIT
CALIFICĂRILE

LA VOLEI
La întrebarea „Cine se califică?" și-a găsit deocam

dată răspuns — înaintea baschetului — voleiuL
Returul turneelor de calificare, căruia săptămîna tre

cută (vineri, sîmbătă și duminică) i-a fost gazdă ora
șul Miercurea Ciuc, a acordat la încheierea sa notă 
de trecere echipelor masculine Flamura roșie M. I. A. 
București și Locomotiva Craiova și celor feminine Ști
ința Timișoara și Progresul Invățămînt Tîrgoviște, care 
au promovat în prima categorie a voleiului nostru. Cu 
o singură excepție — absența echipei feminine Re
colta Miercurea Ciuc din rîndul celor calificate, unică 
surpriză a competiției — rezultatele finale au confirmat 
majoritatea pronosticurilor. Și iată clasamentele, în ca
drul cărora ordinea corespunde în genere raportului de 
forțe, pregătirii și perspectivelor de progres exprimate 
de cele 8 formații participante la jocurile de fa Miercu
rea Chic:

Fosă din ultimul meci al returului. Maria Rațiu (Ști' 
ința Timișoara) a ctștigat de data aceasta disputa cu 
Elisabeta Mihok, talentata jucătoare a echipei Recolta 
Miercurea Ciuc, unul din cele mai valoroase elemente 
afirmate cu prilejul întrecerilor de silpiămîna trecută.

Ifotoi CONSTANTIN FAUR)

TURNEUL MASCULIN : 1. 
2. Locomotiva Craiova 10 p.; 
Dinamo Tg. Mureș 6 p.

FI. roșie București 11 p.;
3. Voința Bacău 9 p.; 4.

Știinfa Timișoara 11 p.; 
Recolta

TURNEUL FEMININ: 1.
2. Progresul Invătămînt Tîrg’oviște 10 p.; 3. 
Miercurea Ciuc 9 p.; 4. Știința Iași 6 p.

Și totuși, putem cîștiga!
Rezultatul obținut de reprezentati 

va noastră de tineret este meritorit 
deoarece a întâlnit o formație vata 
roasă, alcătuită din jucători cu nu 
multă rutină și care alcătuiesc o t 
chipă omogena. Selecționata Armate 
de Eliberare a Chinei a cîștigat d 
două ori campionatul Chinei, anul 
cui s-a clasat pe locul trei și 
neral este cotată ca una din 
bune formații de baschet din R. 
Chineză. In partida de simbătă 
la Constanța, baschetbaliștii chine: 
au demonstrat cu prisosință calități’ 
lor și în primul rind rutina. Ei a 
știut să se acomodeze mai ușor c 
vîntul puternic și au valorificat 1 
maximum caracteristicile jocului lo 
In special se cuvine a evidenția con 
portarea din repriza secundă, Cîn 
deși au înscris doar șase puncte d 
acțiune, au știut să păstreze avantj 
jtd minim pe care-1 aveau. Si. ca 
ce a și determinat victoria lor, J 
repriza Il-a au înscris cu multă pr 
cizie aruncările libere. Procentajul < 
52% (13 realizate din 25 de arm 
cari) este foarte bun, dacă ținem se; 
ma că în acea perioadă vîntul 
bătut puternic și din direcții difer 
te. 1

Cu toate acestea, tinerii noșt 
baschetbaliști puteau să înre’gistrel 
o victorie, ratată însă din cauza lips 
lor de rutină în 
ționale (sfat la 
decurs de un an), 
cînd reușiseră să 
ia avantaj de un coș, în loc să jo 
ce cu mai multă prudență, să fol 
sească judicios avantajul înălțimii, 
s-au angrenat în continuare în joc 
rapid, vijelios al oaspeților care er; 
hotărîți să reia conducerea. In pil 
chiar ținînd seama de vînt, procent 
ju-1 slab înregistrat la aruncările 
bere: 37,20 (16 din 43) arată insu 
cienta lor concentrare în momerr 
executării.

Sperăm însă că mîine, la Craio- 
selecționata de tineret a țării va 
să-și organizeze mai bine acțiuni 
să folosească mai judicios avanta 
înălțimii, să nu se mai lase 
ourcată" de apărarea ta zonă 
care o aplică uneori oaspeții și, i 
fel, să poată realiza un rezultat i 
bun, adică o victorie. Oricum iu 
sîntem siguri că întîlnlrea va con 
tui o frumoasă propagandă ’ pen 
baschet.

întrecerile intern; 
al treilea ioc 1 
In repriza secund 
egaleze și chiar i



Odată cu campionatul
a început și selectionarea! 
©Primele pregătiri pentru jocul —decisiv— de la 29 septembrie © Selecțio- 
nabilii au cuvîntul mai întîi în campionat © Absente resimțite, dublă 
reabilitare, rezultate * avertisment și alte cîteva aspecte din prima etapă 

a campionatului categoriei A

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI C SERIA A IV-A LA FOTBAL
ETAPA I, 1 SEPTEMBRIE 1957

Campionatul republican de fotbal 
a început și odată cu el și bucuriile 
sau decepțiile pe care le procură 
meciurile. Și, ca la orice început de 
sezon, au apărut și lipsuri în pre
gătirea echipelor, lipsuri care au 
fost poate, mai puțin evidente în 
jocurile amicale pregătitoare, desfă
șurate în altă 
caz nu sub 
care contează 
fidele oficiale.
natură fizică, 
tică

atmosferă și în orice 
presiunea rezultatului 
atît de mult în par- 
Aceste lipsuri, fie de 
fie tehnică sau fac

la unele echipe mai evidente, 
la altele mai puțin accentuate — au 
făcut ca prima etapă să se caracte
rizeze printr-un nivel tehnic general 
modest.

Faptul nu trebuie considerat drept 
alarmant, dar nici tratat cu nepă
sare sau minimalizat, pentru că... 
așa se întîmplă întotdeauna la în- 
eeput de sezon... Bine ar fi ca echi
pele noastre să înceapă campionatul 
cu o pregătire cît mai bună și să 
le rămînă de făcut doar simple 
retușări pe care numai jocurile de 
campionat le pot face necesare. Dar, 
măcar de acum înainte trebuie de
pusă mai multă insistență și con
știinciozitate, mai ales din partea 
jucătorilor pentru îmbunătățirea pre
gătirii lor.

Un fapt care merită să fie sem
nalat îl constituie absența cîtorva 
jucători în prima etapă. Lipsa aces
tora a fost resimțită de formațiile 
respective. Iată cazul lui Onisie, 
care a fost indisponibil sîmbătă. 
Lipsa lui a simțit-o și apărarea și 
atacul echipei C.C.A. Nu vrem să 
spunem că prezența lui ar fi supli
nit lipsa de rezistență a echipei, dar 
oricum Onisie — un bun tehnician 
și mai ales tactician — ar fi contri
buit la un alt aspect al jocului for
mației sale. In primul rînd ar fi 
impus mai mult calm și ordine în 
apărare, iar atacului i-ar fi dat, îm
preună cu Bone, mai multă legătură 
și n-ar fi 
joace prea 
numeroasele 
ploeștenilor 
comportarea 
honțu a lipsit mult apărării, 
Munteanu, Bădulescu și Dumitrescu 
înaintării care — în formația de 
sîmbătă — a jucat foarte confuz și 
lipsit

silit pe Constantin să 
în urmă. De asemenea, 

lipsuri din formația 
au influențat în rău 
echipei. In special Pa- 

iar A.

de orizont și eficacitate. Și

OCHII 
BRIE!

SPRE... 29 SEPTEM-

Nu vom 
importante 
jocuri, 
guri și 
permite 
rilor și 
brie

semnala noi lipsurile mal 
conturate de primele 

Antrenorii le-au sezisat sin- 
șttu ce au de făcut. Ne vom 
însă să reamintim antreno- 
jucătorilar că la 29 septem-

echipa noastră reprezentativă 
va susține un meci decisiv în pre
liminariile campionatului mondial, 
în compania Iugoslaviei. De acest 
joc depinde în cea mai mare mă
sură calificarea țării noastre pen
tru turneul final din Suedia. Iugo
slavii privesc cu multă — multă 
grijă acest joc și au luat măsuri 
pentru buna pregătire a selecționabi- 
ltlor, care se vor întruni la 28 au
gust într-un prim antrenament co
mun. Tehnicienii iugoslavi pun mare 

*bază pe jocurile de campionat, care 
trebuie să ie furnizeze jucători bine 
pregătiți.

A ÎNCEPUT Șl selecțio
narea !

Aceleași măsuri trebuie luate și 
Ia noi. De fapt, lucrările de selec
ționare au- și început, odată cu 
prima etapă a campionatului, la 
care au funcționat observatori spe
ciali. Intră în vederile selecționeri
lor toți jucătorii susceptibili de a 
face parte din unul din loturile re
prezentative (cu iugoslavii jucăm și 
cu echipa A și cu echipa B). Deci, 
din acest moment porțile echipelor 
iraționale sînt deschise pentru toti 
jucători noștri de valoare și în pri
mul rtnd pentru cei din categoria 
A. Aceștia trebuie să acorde o mare 
importanță pregătirii lor personale 
și a echipei lor, în campionat, com
petiția de bază a fotbalului nostru 
și în care își pot dovedi progresul 
înregistrat. Pare banal, plictisitor, 
să mai repetăm, dar totuși o facem 
cu conștiința că îndeplinim un lucru 
bun: UN CAMPIONAT BUN CU 
ECHIPE BINE PREGĂTITE, DUCE 
LA REPREZENTATIVE NAȚIONA
LE BUNE. Au cuvîntul și jucătorii 
(în primul rînd membrii ultimelor 
loăuri reprezentative) și antrenorii. 
Peste mai puțin de trei săptămîni, 
selecționabiln vor fi chemați Ia 
prim examen.

un

ABSENȚE RESIMȚITE

Și acum, să trecem Ia cîteva 
pecte mai interesante din etapa 
duminică.

as- 
de

Recolta Sighet — Dinamo Baia Mare 
Flamura roșie Cluj — ProgresulTurda 
Flamura roșie Sf. Gheorghe — Re

colta Toplița
Energia Oradea —•

Mare
Energia 7 — Voința
Recolta Salonta — 

Oradea
Recolta

Energia Oradea — Progresul Bistrița 
i r

ETAPA A IX-a, 27 OCT. 1957

ETAPA

Progresul Satu

Tg. Mureș 
Flamura roșie

Cărei — Progresul Bistrița

A Il-a, 8 SEPTEMBRIE 1957

Energia 7 — Recolta Salonta
FI. roșie Oradea — Dinamo Baia 

Mare
Recolta Sighet —< Energia Oradea 
Progresul Bistrița •— Recolta Toplița! 
Voința Tg. Mureș — Progresul Turdal 
Recolta Cărei — FI. roșie Sf. Gheon 

ghe |
FI. roșie Cluj — Progresul SatuMard

A- 
ar- 
au

Baia Mare — Energia O-

luptat și au muncit 
Energia are o echipă 
loasă și acasă și în 
o linie de fund destul 
mijlocași care acoperă

tigat constituie un avertisment pen
tru viitorii k>r oaspeți. Mai mult 
chiar... Și acest lucru îl confirmă 
pentru Energia Steagul Roșu, an
trenorul secund al Progresului Bucu
rești, C. Drăgușin :

„Explicația victoriei gazdelor? 
cestea au jucat cu mai multă 
doare și dorință de a cîștiga.

extraordinar, 
foarte pericu- 
deplasare, cu 
de bună, doi 
terenul și în 

apărare și în atac și o linie de îna
intare care contraatacă iute și peri
culos. La aceasta trebuie adăugat jo
cul greșit al mijlocașilor noștri 
(n-au marcat), slăbiciunea 
lor care au fost depășiți de 
și jocul lipsit de finalitate 
cului, care însă n-a fost 
din spate și în care Ozon 
slab. Arbitrajul a avut greșeli car» 
au influențat jocul. Toate acestea
Dnpă prima zi de campionat

Dinamo 
rad ea

Progresul Turda — Energia 7 
Recolta Toplița — Recolta Sighet 
Progresul Satu Mare — Recolta Sa

lonta
Voința Tg. Mureș — Recolta Cărei 
Flamura roșie Oradea — Flamura 

roșie Cluj
Progresul Bistrița — Flamura roșie 

Sf. Gheorghe

ETAPA A X-a, 3 NOIEMBRIE 1957
<

Energia Oradea — FI. roșie SL 
Gheorghe

Recolta Salonta — Progresul Bistrița' 
Progresur Turda —> Recolta Cărei 
Dinamo Baia Mare —• Voința Tg,

Mureș
Progresul Satu Mare—Recolta Sighet 
Recolta Toplița — FI. roșie Cluj 
Energia 7 — FI. roșie Oradea

fundași- 
extreme 
al ata- 
sprijiriit 
a jucat

Ja

— Vezi că n-au uitai nimic in timpul vacanței?
(Desen

ETAPA A IlI-a, 15 SEPT. 1957
ETAPA A. XI-a, 10 NOIEMBRIE 1957

Progresul Bistrița — Flamura roșie
Oradea 

Recolta 
Recolta 
Flamura

mura
Energia 
Dinamo

Turda
Progresul

Mureș

Sighet — Recolta Salonta 
Cărei — Recolta Toplița 
roșie Sf. Gheorghe — Fla- 

roșie Cluj
Oradea — Energia 7 
Baia Mare — Progresul

FI. roșie Oradea — Voința Tg. Mureș 
Progresul Turda — Recolta Salonta: 
Recolta Toplița — Energia Oradea 
Fî. roșie Sf. Gheorghe — Progresul

Satu Mare
FI. roșie Cluj — Energia 7 
Recolta Cărei
Progresul

4
Dinamo Baia Mars 

Bistrița — Recolta Sighet

ETAPA A Xll-a, 17 NOIEMB. 1957

ETAPA

Satu Mare — Voința Tg.
Mureș — Recolta Salonta'

A IV-a, 22 SEPT. 1957

Turda — Progresul BistrițaProgresul
Voința Tg. Mureș — Recolta Sighet 
Recolta Cărei — Energia Oradea 
Energia 7 — Progresul Satu Mare 
Flamura roșie Cluj — Dinamo Baia 

Mare
Recolta Salonta — Recolta Toplița 
FI. roșie Oradea — FI. roșie Sf.

Gheorghe

Voința Tg. Mureș — Recolta Salonta' 
Energia 7 — Progresul Bistrița 
Recolta Sighet — FI. roșie Sf.

Gheorghe
Dinamo Baia Mare — Recolta Toplița! 
Energia Oradea — FI. roșie Cluj 
Recolta Cărei — Ff. roșie Oradea 1 
Progresul Satu Mare — Progresul

Turda

ETAPA a XIII-a, 24 NOIEMB. 1957

ETAPA A V-a. 29 SEPT. 1957

FI. roșie Sf. Gheorghe — Progresul 
Turda

Recolta Sighet — Recolta Cărei 
Progresul Bistrița — Progresul Satu 

Mare
► Energia Oradea — Recolta Salonta 
Recolta Toplița —• Fi. roșie Oradea 
Dinamo Baia Mare — Energia 7 
Voința “

FT. roșie Oradea Recolta Sighel 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Dinamo 

Baia Mare
Progresul Bistrița — Voința Tg. 

Mureș
Progresul Turda —• Energia Oradea 
Recolta Toplița — Progresul Satu 

Mare
Recolta Salonta — Ff. roșie Cluj 
Energia 7 — Recolta Cărei

ETAPA

Tg. Mureș — FI. roșie Cluj

A Yl-a, 6 OCTOMBRIE 1957 Promovarea

la categoria C
și retrogradareaMatty)de

un Ioc explică rezultatul-.atacul lui Dinamo București a sim
țit absența lui Ene, pe care nici Nea- 
gu și nici Kdszegy n-au reu
șit să-l înlocuiască. Atacul di- 
namovist a fost lipsit tocmai de 
ceea ce-i dădea Ene: agresivitate și 
eficacitate. In plus, înaintașii au 
greșit mult timp jucînd pe sus în 
terenul textiliștilor, care — s-au do
vedit mai buni la jocul cu capul. 
In apărare, Izghireanu — ca sto
per — nu l-a putut face uitat pe 
I. Lazăr, plecat — fără învoire — a- 
casă la Oradea.

Subliniind aceste lucruri nu inten
ționăm să micșorăm din importanța 
lipsurilor de pregătire manifestate 
de echipe și semnalate în cronicile 
noastre.

DOUA DECLARAȚII DE 
ORADEA

LA

DUBLA REABILITARE

Flamura roșie Arad a jucat du
minică cu mare ambiție și confir- 
mînd bunele rezultate obținute în 
turneul din Cehoslovacia, a reușit 
să obțină o dublă reabilitare. Mai 
întîi a dus la bun sfîrșit un turneu 
peste granițe (unde a jucat de fapt 
cu două selecționate de orașe, la 
Gottwaldov și Ostrava, cuprinzînd 
mulți jucători de categoria A), lă- 
sînd o impresie bună printr-un joc 
de bună, calitate. Apoi — în con
tinuare — s-a comportat aproape 
de valoarea sa în jocul de la Bucu
rești. in care a obținut o victorie 
poate nesperată, dar mult muncită, 
și odată cu ea, și-a recîștigat sim
patia publicului bucureștean pe care 
o pierduse la un moment dat Nu 
le mai Tămîne arădenilor decrt să 
confirme această impresie bună.

Dincâ Schileru, antrenorul 
sului Oradea: „Progresul a 
multă putere de luptă și combati
vitate, dar mai are deficiențe In pre
gătirea fizică și tehnică. Remarc 
orientarea bună in atac în prima 
repriză, cînd jucătorii au acoperit 
bine terenul și au tras mult și efi
cace la poartă. După pauză, Știința 
a jucat deslănțuit și ne-a depășit 
Jucătorii noștri nu au putut men
ține ritmul în atac și s-au limitat 
Ia apărare. Rezultatul egal este just".

Prof. Cocheci, președintele secției 
de fotbal Știința Timișoara : „A fost 
un meci de factură tehnică modestă, 
în prima repriză Progresul a jucat 
frumos, a avut o categorică supe
rioritate, dar, în a doua. Știința și-a 
revenit puternic și datorită acestui 
fapt a egalat. Rezultatul de egali
tate este echitabil; el oglindește 
desfășurarea meciului-.

Progre- 
dovedit

Recolta
Progresul Satu 

Baia Mare
FI. roșie Sf. Gheorghe — Energia 7 
Recolta Salonta — Recolta Cărei 
FL roșie Oradea — Energia Oradea 
Recolta Sighet — Progresul Turda 
FI. roșie Cluj — Progresul Bistrița

Toplița — Voința Tg. Mureș 
Mare — Dinamo

ETAPA A VH-a, 13 OCT. 1957

Recolta Cărei — FI. roșie Cluj 
Recolta Salonta —< FL roșie Sf.

Gheorghe
Progresul Turda — Recolta Toplița 
Voința Tg Mureș — Energia Oradea 
FI. roșie Oradea — Progresul Satu 

Mare
Energia 7
Progresul

Mare

— Recolta Sighet 
Bistrița — Dinamo Baia

ETAPA A VIII a, 20 OCT. 1957

Satu Mare — Recolta CăreiProgresul
Dinamo Baia Mare — Recolta Salonta 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Voința Tg.

Mureș
FI. roșie Cluj — Recolta Sighet 
Recolta Toplița — Energia 7
Progresul Turda —F). roșie Oradea

Regulamentul campionatului 
categoriei G prevede ' modul 
cum se vor face promovările în 
această competiție. La sfîrși- 
tul campionatului pe anul 
1957—58, echipele campioane 
ale celor 16 regiuni plus e- 
chipa campioană a orașului 
București vor promova direct 
în categoria C, în seriile care 
vor fi stabilite.

In schimb, regulamentul n-a 
prevăzut sistemul retrogradă, 
rilor. Acest lucru a fost stabi
lit printr-o hotărîre a comisiei 
centrale de fotbal, care preve
de următoarele! la terminarea 
campionatului vor retrograda 
din categoria C ultimele pa
tru echipe clasate în seriile a 
l-a, a Ill-a și a IV-a (locuri’e 
11, 12, 13 și 14) și ultimele
cinci din sena a II-a (locurile 
10, 11, 12, 13 și 14)'.

DOUA 
MENT

DEBUTURI-AVERTIS-

Steagul Roșu și Energia 
au debutat victorioase fo 
ultima reintrind In ca-

Energia
Tg. Mureș 
campionat, 
tegoria A după o absență de un an 
și jumătate. Scorul cu care au clș-

>n urma trierii și omologării celor 
826.924 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 33 (etapa din 18 august 
1957) au fost stabilite următoarele pre. 
mii:

Premiul I? o variantă cu 12 rezultate
exacte revenindu-i 148.870 lei.

Premiul H: 75 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cite 
23T0 iei.

Premiul TU: 1086 variante cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 248 lei.

Desigur însă că premiile mari ale 
concursului din 18 august n> eonsd- 
tuie decît un... debut promițător al 
programelor alcătuite din meciuri de 
campionat. Din acest punct de vedere 
programul concursului ar. 34 din 25 
august are toate șanse> de a întrece 
orice pronosticuri. Motivul ? Foarte 
sămplu : toate cele 12 meciuri sînt din 
cadru) campionatelor noastre categoria 
A și B. Iată-ne deci în fața unut pro- 
gram cu ecNpe bine cunoscute alcă
tuite din jucători cărora le-am „în- 
cre<tințat“ în repetate rînd uri... eoar-

Pentru concursul nr. 34 sînt acordate FORMULARE GRATUITE de participare

4^onosport
buletinelor noastre. Sintem convinși 
și de data aceasta ei vor depune 

eforturile pentru ca odată cu 
spectacole sportive să ne

ta 
că toate 
frumoase 
ofere fi rezultate aducătoare ©e pre
mii.

Dar, nu numai acestea sînt moti
vele care îndreptățesc participanțu să 
aștepte cu nerăbdare concursul de du
minici 25 august. Un motiv în plus îl 
constituie „cadoul“ făcut de I. S. 
Pronosport cu ocazia primului concurs 
ai sezonului de toamnă alcătuit munri 
din meciuri ronunești. Este vorba de 
suteie de mii de formulare gratuite 
care se vor distribui prin toate agen
țiile Pronosport oricărui participant 
eare dorește să-țl arate măiestnta în 
alegerea ptrcaosticumor. Deci flecare

dintre dumneavoastră poate obține de» 
la oricare agenție formularele spei 
claie de care are nevode (valabile nur 
mai pentru concursul nr. 34) și apoi, 
după completare, să le depună la ori-, 
care agenție achdti nd numai tuxa <ie 
participare. Totodată vă rcaminîwx 
că acest concurs (nr. 34 din 25 au
gust) este ultimul concurs la care se 
vor mai acorda premii speciale pen
tru „0“ rezultate (o motocicletă d< 
350 cmc., o motocicletă de 175 cmc*--,
și o motocicletă de 125 cmc. pentru 
particip a nții cu cele mai multe va
riante cu rezultate, iar prin tra
gere din urnă : o motocicletă de 125* 
cmc., 2 aragazuri cu 3 ochiuri și bu
telie și 5 apao-ate de radio). După cum 
vedeți și partiespanții la „0“ rezultate 
au de ce să fie... grăbiți !

Astăzi diupă -amiază începînd de 1» 
ora 18 va avea loc la Agenția Cen** 
trală Pronosport din Calea Victorie© 
nr. 9 tragerea din urnă a premiilor 
speciale acordate variantelor cu 
rezultate de la concursul Prcnospe^pl 
nr. 31 (etapa d.ln 4 august 1957). ț



Romantismul sportiv 
de demult și de azi

La Orașul Stalin

Un fost campion de atletism ne vorbește despre 
/apropiatele campionate republicane de... box!

Începuturile mele sparilve mă leagă de frumosul oraș de la poalele 
Tîmpei, care din- totdeauna părea așezat anume pentru a crește 
sportivi. Dar pe atunci cei care făceau sport nu erau încă priviți 

ba oameni în rind ca ceilalți. Oamenii simpli priveau sportul ca o 
pasiune boierească, iar ,lumea bună* drept o ocupație neserioasă. Cel 
ce se avînta pe vreunul din puținele terenuri de sport trebuia să fi fost 
tare atins de ,/nicrobul“ sportului.

Dar ceea ce atrăgea pe unii tineri spre sport era aureola romantică 
ce înconjura pe campionii acelor vremuri. Fiecare dintre aceștia trebuia 
să învingă multe dificultăți și adversități pentru a putea face sport. 
Toite acestea se cunoșteau și se comentau pe larg între noi copiii, 
făcînd din sportivii buni ai orașului personaje eroice. Asemenea lor 
doream să devenim și noi.

Veneam cu fervoare pe terenurile unde se antrenau campionii ace
lor vremuri. Fiecare gest al pentaflonistului Csegezi avea pentru noi 
o semnificație deosebită și faptul că trebuia să fugă din atelierul unde 
lucra, pentru a se antrena, mi-l făcea și mai interesant și mai demn 
de admirație. Nu mai puțin tl admiram pe aruncătorul de ciocan ou re
nume international, militarul Pop-Zorilă despre care știam că trebuie 
să înfrunte nunta celor cu mai multe galoane pentru a se antrena din 
cînd în cind, pe an loc cu totul > potrivit și cu materiale primitive. 
Mai mult declt pe ceilalți îl urmă ream însă pe micul croitor Ludovic 
Gal, care după ore nesfîrșite de atelier, obosit și subalimentat aveaener 

gie suficientă pentru a alerga ture fără num fi în furul unui teren de 
fotbal, fără pistă. Ca atît mai eroic mi s-a părut acest atlet cind citeam 
despre titlurile de campion balcanic la maraton ciștigaie de el. Ni s-t 
părut pe atunci nespus de frumos să alergi pe jos pentru a prinde 
vagonul de clasă a IlI-a al unui tren, in care să călătorești in picioare 
pină la Paris, numai ca să joci acolo în echipa națională a Rominiel 
la locurile Olimpice din 1924. Ne întristam apoi cind această povestire 
a fotbalistului Tritsch ajungea la punct al unde pierdusem cu 6—0 
meciul cu Olanda, ca jucători foarte buni, dar nedormiți și nemlncați.

Romantism din plin, unde gloria sportivă se amesteca cu amărăciunile 
Injririgerilor, dar unde măreția efortului de voință a unor oameni iubi
tori de sport a știut să înfrîngă vitregia unui regim pe care sportul 
hu-l interesa de fel. Sportul reprezenta pentru noi tinerii o aventură 
demnă de bărbați, în care învinge cel mai puternic, omul cu cel mai 
nobil caracter. Dificultățile practicării sportului nu făceau decit să ne 
atragă și mai mult spre sport, care era totodată și o școală pentru a le 
învinge.

Aceste vremuri au apus, dar romantismul sportului nu a dispărut, 
numai că romanlisnut; sportului de azi este de cu fotul altfel. E drept 
că spartul a devenit ceva obișnuit, o parte a vieții noastre de toate 
zilele. Victoriile cele mai răsunătoare, titlurile cele mai înalte de cam
pion și recordurile cele mai invidiate au devenit azi accesibile tînărutui 
sportiv. Ceea ce nu îndrăzneam nici să visăm noi. romanticii sporiuțui 
de odinioară, a devenit o posibilitate Imediată, o realitate împlinită pen
tru mtrlți dintre sportivii noștri. Campioni olimpici, mondiali, europeni 
ad poposit aci printre noi, noi care credeam că așa har nu se cuvine 
decit celor nășeați pe alte meleaguri. Șl toate acestea împletite ca călă
torii minunate în țări îndepărtate, ca prietenii interesante, cu poziții de 
demnitate tn societate.

Acolo însă unde a dispărut azi romantismul sportului de odinioară 
este in a avea cu ușurință toate cele necesare sportului. E destul numai 
să întinzi nuna pentru a ți se servi ca pe o tavă teren, antrenor, mate
riale...numai să vrei. Pe acele vremuri apuse toate acestea nu se cuce

reau decit cu Luptă și de multe ori nu se cucereau de loc. Dar după 
acest fel de romantism nu putem să plîngem... Sportul este considerai 
azi ca și școala, o nevoie și o datorie a tinerei generații, ajtingîrtd 
acolo unde a-țl căli corpul însemnează a-ți face datoria față de tine șt 
față de societate. Stadioanele sint larg deschise pentru toată lumea.

Poate că toate acestea să pară firești multora dintre cei tineri, 
dar s-a parcurs un drum greu pentru a se ajunge aici; și de aceea e 
bine să fie spuse tocmai în preajma zilei de 23 August, de cei mai în 
virstu care au cunoscut sportul așa cum a fost el odinioară la noi și 
cum mai este azi in multe țări. E. HORN
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acceleratul care mă purtase pină la 
Orașul Stalin, m-am grăbit să tele
fonez colectivului' Dinamo, presim
țind parcă o veste..jrea.

— Alo, Dinamo? Cu antrenorul de 
box Aurel Weintraub se poate vorbi?

— Imposibil. Tovarășul Weintraub 
și boxerii sini in vacanță...

Ce are de făcut un reporter aflat 
tn asemenea situație? Există două 
alternative: să facă cale întoarsă 
sau să... persevereze t Am ales cea 
de a doua alternativă și cum nu ve
nisem la Orașul Stalin pentru a vor
bi la telefon cu... Constanța (unde 
se află Weintraub și devii lui), m-am 
decis să merg totuși pină la sediul 
sportivilor dinamoviști din Orașul 
Stalin, Inspirația s-a dovedit feri
cită, fiindcă aci am dat de un fost 
campion de atletism, care m'.-a vor
bit, cu lux de amănunte și tn per
fectă cunoștință de cauză, despre 
campionatele republicane de... box. In
terlocutorul meu vă este desigur cu
noscut : prof. Virgil Luda. Calitatea 
de coordonator al secțiilor colectivu
lui Dinamo Orașul Stalin, treabă cu 
care se ocupă In cadrul serviciului 
de instruire sportivă, ii conferă o 
perspectivă de ansamblu, suficientă 
chiar și pentru documentarea unul... 
reporter l

— Ml s-a spus ta telefon ca boxe
rii și antrenorul lor sint in vacanță...

- - Inexact. Băieții noștri sint in
tr-adevăr la mare, acolo unde toată

Noutâti din lumea rugbiului
Scurta perioadă de odihnă rezerva

tă rugbiștilar noștri se apropie de 
sfârșit. La drept vorbind, pentru mulți 
dintre ei nici n-a putut fi vorba de 
a odihnă în sensul larg al cuvintu- 
tni. Ne referim, în special, Ia com- 
ponenții lotului republican, prezenți 
după cum se știe la turneul de rug- 
bi din cadrul celei de a IU-a ediții 
a Jacurilor Sportive 
Prietenești de 
torși în țară, 
.trenamentele 
respective, pe 
returul campionatului să-i găsească 
în plenitudinea forțelor, iar pe de al
tă parte pentru a se prezenta cit mai 
bine pregătiți în întîlnirile interna
ționale din toamna acestui an.

• In vederea returului campionatu
lui, în care startul va fi dat La 11

Internationale 
la Moscova. Abia rein- 
ei și-au continuat an
in cadrul colectivelor 
de o parte pentru ca

• Ceva și despre întîlnirile inter
naționale.

Toamna acestui an va fi destul de 
bogată în confruntări cu echipe de 
peste hotare. începutul tl va face 
merituoasa ecjiipă Energia Republica 
(antrenai; Toma Moldoveanu) care va 
primi vizita echipei poloneze St-art- 
Poznan. Intîlnlrea va avea loc sâm
bătă 24 august pe stadionul uzinelor 
„Republica" care va fi inaugurat cu 
acest prilej. Amintim că în afara a- 
cestui joc. Start-Poznan va mai sus
ține în țara noastră, alte două întîl- 
niri: la Orașul Stalin și probabil la 
Tîrnăveni.

Chiar din prima zi a lunii septem
brie își va începe turneul ta țară, e-

Boxerii de la C.C.A. la Galați
Sîmbătă seara, arena Locomotiva din 

Galați a găzduit o reuniune amicală de 
box la care au participat pugillști de 
ia Casa Centrală a Armatei și Energia 
^Constructorul Galați. După dispute in
teresante, boxerii buoureșteni și-au ad
judecat victoria cu scorul de 15—5.

Iată rezultatele în ordinea disputării 
jneciurilor: cocoș: Andrei Olteana
(C.C.A.) meci nul cu M. Musacovschi 
(E); pană: I. M'ilitaru (C C.A.) meci nul 
cu Ion Ena (E); pană: Emit Cțfftnaș 
(C.C.A.) b.p. Virgil Filiuță (E>; semi- 
ușoară: Gh. Fiat (C.C.A.) b. p. D Gră- 
dlnaru (E); ușoară: V. Czegeli (C.C.A.) 
b. p. I. Soreseu (E); ușoară: D Buf Laș 
(C.C.A.) b. ab. rep. I C. Ciocan (E); 
semlmijlocie: Dănilă Enuț (E) b.p. Fr.

septembrie, unele echipe și-au înce
put antrenamentele tacă de acum 
două săptămîni. Ln prezent, într-un 
stadiu mai avansat de pregătire se 
găsesc echipele C:C.A., Dinamo, Loco
motiva Gr. Roșie și Energia I.S.P., 
recent întoarsă din turneul întreprins 
în R. P. Polonă. Lucruri bune se ppt 
spune și daspre echipele din provin
cie și în special despre C.5./1. Ora
șul Stalin, care se află, de asemenea, 
ta toiul pregătirilor.

ta ce privește echipele de categorie 
B și juniori, acestea vor intra în 
„focul" pregătirilor abia Sa sfîrșitul 
săptăminii viitoare, prima etapă din 
retur atît în B cit și la juniori fiind 
programată la data de 6 octombrie. 
Totuși, sint și echipe grijulii, care 
și-au început antrenamentele încă de 
la 10 august. Este vorba ‘de Știința , . , - „ „ „ ,
I.M.F., Energia M.T.D. și Dinamo II. c^*Pa reprezentativa a R. P. Polone.

Ea va susține trei jocuri dintre care 
primul în compania echipei noastre 
naționale. O altă echipă reprezentati
vă, aceea R. Cehoslovace, va între
prinde între 8 și 12 septembrie un 
turneu în cadrul căruia va 
chipa de tineret, naționala 
ționata Bucureștiului.

Dar, examenul cel 
rugbiștitor români va 
15 decembrie, ultimul 
dată Ia care la Bordeaux, cei 
buni reprezentanți ai țării vor întâl
ni naționala Franței. Meciul contea
ză drept revanșă a întîlnirii dispu
tate la București și încheiată, după, 
cum ,șe știe, cu victoria Ia limită 
a reprezentanților cocoșului ga^ie 
(18-15).

lumea, vine pentru vilegiatură, dar ei 
s-au dus acolo special pentru antre
nament.

— Precizarea este btne venită. Nu 
de alta, dar un concediu la mare ml 
se părea oarecum nepotrivit acum, 
tn prag de campionate—

— Fără îndoială. Mal ales că bo
xerii dinamoz'iști au activat pină a- 
cum din plin și nu țin să se facă 
de ris aici la campionate. Din capul 
locului trebuie să spun că secția de 
box este una dintre cele mai active 
și mai serioase secții ale colectivului 
nostru. Antrenorul Weintraub antică 
cu rigurozitate principiile die bază 
ale antrenamentului științific : efor
tul maximal, uidioiducdizafea, multi
lateralitatea (o zi pe săpfămină este 
rezervată pregătirii fizice generale). 
De la începutul anulai și pină acum, 
pugMștii dinamoviști au participat 
La 18 reuniuni, desfășurate la Sibiu, 
Craiova, Brăila, Cimplna, Timișoara 
și, bine înțeles. Orașul Stalin.

— Aveți un lot numeros ?
— 19 boxeri. Cinci dintre ei avlnd 

Insă categoria a II-a. am înscris la 
campionate numai 14 pugiliștl care 
vor purta culorile colectivului nostru. 
Ne punem mari speranțe in Pulu NI- 
colae. Putu se află In formă foarte 
bună, fiind capabil, după părerea mea,, 
să ajungă campion la ,,muscă". Vin 
apoi la rind VasUe Mariuțan la 
„grea" și Octavian Cioloca la ,fie
nd grea". Dar „grosul" îl formează ti
nerii: V. Malul, Al. Săraru, Z. Motea, 
C. Popoacă, I. Rodtcenco, I. Szabo, 
Tîrziu Ivancea și alții. Dacă nici unul 
dintre ei nu se gtndește probabil la 
titlul de campipn, este sigur, tn orice 
caz, că vor face tot posibilul pentru 
a ocupa locuri fruntașe. Cam asta 
ar fi totul. Mal mult n-ar putea să 
vă spună decit Weintraub..,

I-am mulțumit profesorului Virgil 
Luda pentru datele furnizate cu mul
tă amabilitate și ne-am luat rămas 
bun, dar na mai înainte de a-mi fi 
manifestat plăcuta surpriză pe care 
am încercat-o stind de vorbă cu uri 
fost campion de atletism atît de bine 
documentat tn—boxt

MARIUS GOPEANU

AmbTuș (CC.A.): semimijiocie: Pavel 
Dobre (C.C.A.) b. p. Gh. Albu (E); 
mijlocie ușoară: Șerbu Neacșu (C.C.A.) 
b. p. Al. Cazan (E); mijlocie: v Tițâ 
(C.C.A.) meci nul A. Blank (E).

Duminică seara în schimb, găiățenit 
s-au revanșat, cîștigînd întîlnirea cu 
echipa C.C.A., cu scorul de W—3 Mili
tarii nu au prezentat trei boxeri. Iată 
rezultatele: pană: Emit Cișmaș (C.C.A.) 
meci nul cu Ilie Moșescu (E); ușoară: 
V. Czegeli (C.C.A.) meci nul cu D. Gră
dinarii (E); semimijlocie: D. Buriaș 
(C.C.A.) b ko. II Gh. Duțu (E); Dobre 
Pavel (C.C.A.) b.p. H. Morianu (E); 
mijlocie ușoară: v. Tițâ (C.C.A) b.p 
Andrei Papa (E); semiușoară: Gli. Fiat 
(C.C.A.) termină la egalitate ou Mihu 
.Mușat (E); piijlocie: Șerbu Neacșu 
ta.C.AJ »ecl nul cp A. Blank (E).

A. Schenkman, V. Paladescu 
i corespondenți
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de accident
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MUNTEANU a realizat

Uneori, spectaculoasele și rapidei 
întreceri de semi fond (cu sprint 
fiecpre 3 ture) oferă și asemenea— 

aspecte
(Foto: L Tibor)

curioase

■

Iubitorii ciclisirmiMi,

| ârmand Munteanu |

In urma unui accident, excelentei 
nostru motociclist ARMAND MUN- 
TEANU (C.C.A.]', multiplu campion 
și recordman al țării, s-a stins din 
viață. Toți cei care l-au cunoscut, 
care l-au apreciat pentru calitățile 
■lui de sportiv, dt și ca om, modest 
disciplinat, cole’g desăvîrșit, stat pro. 
fund îndurerați și le va rămine ne- 
ștearsă din memorie figura deosebi
tă a lui ARMAND MUNTEANU.

Activitatea lut sportivă a fost pro
digioasă. El a Început motociclis- 
mul acum 11 ana, remarcînidu-s.e ca 
un element de real talent, conștiin
cios, serios în muncă, îndrăgostit 
pînă la pasiune de sportul cu motor. 
In anii care au urmat, ARMAND 
MUNTEANU a reușit să urce trep
tele măiestriei sportive, devenind de 
mai multe ori campion și recordman 
al țării. Succesele Iui — urmare a 
unei însuflețite și perseverente acti
vități — au făcut să 
cu prisosință normele 
decernarea 
sportului, 
cu puțin 
ARMAND 
trei mari performanțe, ultimele sale 
victorii: valoroasele noi recorduri de 
la Mediaș (Hula) și Cluj (Feleac), 
pe mașini de 100, 125 și 250 cmc. 
cărora le adusese ingenioase modifi
cări și adaptări.

Alături de toți sportivii, deplângem 
moartea prematură a lui ARMAND 
MUNTEANU. Fie ca personalitatea 
acestui sportiv să constituie un per
manent exemplu pentru toți cei care 
îndrăgesc sportul.

UN GRUP DE SPORTIVI
Corpul defunctului este depus la 

capela cimitirului militar Ghencea. In- 
mormîntarea va avea loc astă» la 
ora 16.

de
in popularizarea și dezvoltarea ciclismului

ntajorâtate

J

a iubitorilor tor pentru .popularizarea și dezvolta- 
cu pedale s-atî retaibîlnlt, rea ciclismului. Iubitorii ciclismului, 

pe velodromul care nu pot urmări decât în număr 
cicliști (coresa- foarte mic alergările de fond, sînrt 

.speranțe"),

Marea 
sportului 
duminică 
Dinamo, 
craii saiu numai „speranțe"), ar
bitri, antrenori, ziariști, fotoreporteri’, 
alergători de fond (mulți doar ca 
spectatori) cu toții au ținut să par
ticipe la prima reuniune, desfășura
tă tatr-o ambianță plăcută.

Concursuri viu disputate, însufle
țire generală, o generoasă risipă de 
energie, o serie de rezșulta'te de cer
tă valoare și. mai ales, mulți tineri 
(parte dintre ei debutanți) care aut 
lăsat o bună impresie. Acesta este, 
pe scurt, bilanțul primelor curse de 
velodrom. Un bilațiț care lasă sa se 
întrevadă, de aci înainte, o rodnică 
activitate pe pistă,'cu , un crescând e- 
feotiv de pistarzi.

Faptul, firește, este îmbucurător, 
velodromul constituind Uu prețios fac-

dimineață. 
Spectatori, 

i ntunai răsplătiți aci din plin, printr-o serie 
de dispute dinamice, spectaculoase, 
palpitante chiar, vizionate de ta pri
ma și pînă La ultima lovitura de 
pedală In toiul acestor dispute, în- 
dîrjite de cete mai multe ori, cresc 
noi cadre, numeroase de altfel, du
pă cum s-a putut constata chiar de 
la prima, reuniune.

Desigur, noua bază ciclistă mai are 
nevoie de unele lucrări de finisare, 
(vestiare, magazie pentru biciclete, 
dușuri, amenajarea terenului din in
cinta velodromului și... instalația pen
tru nocturne). Pe asemenea, mai este 
neapărat nevoie sp se evite ,1a. vii
toarele reuniuni unele defecțiuni de 
arbitraj (la sosiri) care duntinfeă au 
lăsat a impresie cu totul nedorită.



La Londra

Un meci de atletism
Marea Britanie—U.R.S.S

JIRI SKOBLA CAECA PE URMELE TATALUI...

MOSCOVA 19 (Agerpres). —
In zilele de 23 și 24 august se va 

desfășura la Londra meciul de atle
tism dintre echipele reprezentative ale 
Marii Britanii și Uniunii Sovietice. 
Pînă acum, atleții celor două țări s-au 
mai întîlnit de două ori: în 1954 la 
Londra și în 1955 la Moscova. Anul 
trecut meciul care urma să se des
fășoare la Londra nu a mai avut loc 
din motivele anunțate la timp. Iată 
însă că la inițiativa federației engleze 
de atletism această tradițională în- 
tîlnire se va relua peste cîteva zile în 
capitala Angliei.

După cum ne relatează corespouden-

tul agenției TASS, echipa sovietică 
va pleca spre Londra la 20 august 
cu un lot de 56 sportivi. Echipa 
U.R.S.S. cuprinde pe cei mai buni at- 
leți și atlete în frunte cu I. Stepanov, 
recordmanul lumii la săritura în înăl
țime, dublul campion olimpic Vladi
mir Kuț, Mihail Krivonosov, L Kaș- 
karov, Galina Zibina, Tamara Tis- 
kievici, Inesa faunzene.

Vladimir Kuț va concura în proba 
de 10.000 m după o lungă întreru
pere. Fiind suferind el nu a mai par
ticipat la concursul din luna martie 
cînd a cîștigat la Paris crosul ziaru
lui „L’Humanite".

Noutăți in tehnica de organizare 
a concursurilor de tenis

.Balonul e rotund..." spun fotba
liștii, pentru a arăta că în sportul 
k>r se întâmplă cîteodată ca rezul
tatul partidei să nu oglindească su
ficient de fidel raportul de forțe al 
adversarilor. Formula este clasică. 
Ea arată o oarecare inferioritate față 
de sporturile de performanță, acolo 
unde precizia cronometruIiB și a ru
letei de măsurat exclude aproape To
tal intervenția acelui element care se 
cheamă în termeni consacrafi „șansă 
de concurs" sau — mai pe rominește 
— noroc... Există însă și unele spor
turi, care deși nu uzează de aparate 
de precizie, ci tocmati de mingi cu 
rotunzimi ce... joacă feste uneori, — 

^pet pretinde totuși că asigură o se- 
Jfecțrune valorică precisă între ad

versari. Ne referim aci la tenisul de 
âmp. Jucătorul de tenis are la dis
poziție cinci partide (seturi) în 
cursul cărora poate să-și demonstre
ze din plin superioritatea față 
adversarul de dincolo 
dispută cu acesta cel 
mingi (presupvnînd că 
0 toate ghemurile) care 
semneze pe învingător.
multe ori că tenisul este u.n sport 
„al adevărului", în care cel mai 
bun cîștigă în mod obligatoriu.

Poate totuși că aceste calități ale 
tenisului au fost supraevaluate, a- 
tunci cînd s-a împămintenit tradi
ționalul sistem de disputare a con
cursurilor de tenis — sistemul „cu
pă" — care cere jucătorului să câș
tige absolut toate Ihtîlnrri'e pentru 
a termina învingător. Nu vom relua 
ici vechea controversă în prezenta
rea avantajelor și dezavantajelor 
care separă acest sistem de acela 

irrumit „turneu", în care fiecare ju- 
'cător trebuie să întilnească pe toți 
ceilalți, pentru stabilirea uni» cla
sament. Vom sublinia totuși că sis
temul eliminatoriu este universal a- 
doptat în lumea teneului și cunoaș
tem rare excepții în activitatea inter
națională cînd a fost folosită formu
la turneu. Sistemul „cupă" este atît 
de propriu concursurilor de tenis, în- 
cît deocamdată nici nu se pune pro
blema înlocuirii lui.

Și totuși defectele acestui sistem 
stot evidente, el continuă să facă 
.victime" la multe concursuri. In spe
cial, < .......................   “
foMnarița 
ipartea" 
ză sorții, 
fața unui

S-au încercat de mai multe

pînă acum anumite corectări ale &■ 
cestui sistem și una mat des uzitată 
este organizarea paralelă a unor 
concursuri de consolare, în care se 
întilnesc cei eliminați din primele 
tururi. Desigur, o rezolvare cu to
tul insuficientă a problemelor puse 
de întreruperea participării în con
curs a jucătorului care a 
singură înfrîngere.

De fapt, concursurile de 
stabilesc o ordine valorică 
ifcipanți. Ele dau doar un 
și un „mare învins" —

de 
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la 

de-

de fileu, 
puțin 72 
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criticabil este faptul că per- 
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Restul jucătorilor rămîn mei mult 
sau mai puțin în anonimat, o clasi
ficare între aceștia r.eputînd ii fă
cută decît după criterii arbitrare.

Iată de ce am fost extrem de fa
vorabil impresionați făcînd cunoș
tință cu o formulă sensibil amelio
rată a sistemului tradițional, adop
tată recent la campionatul de tenis 
din cadrul celei de a IlI-a ediții a 
Jocurilor Sportive Internaționale 
Prietenești ale Tineretului, de la 
Moscova. Ameliorarea constă in a" 
ceea că deși principiul eliminatoriii 
rămine nealterat, totuși se procedea
ză la alcătuirea unui clasament al 
jucătorilor, pe baza umor întîlnirl su
plimentare pe care aceștia te susțin 
și după ce au fost eliminați din con
cursul propriu-zis. Pentru a înțelege 
această formulă — de altfel; destul 
de simplă — trebuie știut că jucă
torii învinși în semifinală susțin în
tre ei un meci pentru desemnarea 
deținătorilor locurilor 3 și 4, cei eli
minați din sferturile de finală con
tinuă să joace într-un concurs a! lor 
(tot eliminatoriu) pentru locurile 
5—8 și așa mai departe. Chiar cei 
care au fost scoși în primul tur, au 
prilejul să-și demonstreze superiori
tatea față de ceilalți jucători cu re
zultate similare. Astfel, la Moscova, 
toți cei 48 de participanți la proba 
de simplu au ră«nas în concurs pină 
in ultima zi, luptînd fiecare pentru 
un loc cît mai bun în clasament.

Schema alărturată exemplifică cît 
se poate de explicit sistemul, care — 
trebuie să spunem — ni se pare ex
trem de valoros și demn de a fi re
ținut. Experiența făcută la Jocurile 
Tineretului a fost înctinunată de suc
ces, jucătorii arătînd deosebit inte
res față de această formulă ameliora
tă a sistemului clasic. Trebute noiat 
totuși că unele jocuri, cum au fost 
acelea pentru locuirile 7—8 n-au pu
tut avea loc din cauză că întregul 
concurs de tenis a trebuit să fie în
cheiat cu cîteva. zile mai devreme, o 
serie întreagă de participanți urmind 
să părăsească Moscova pentru a par
ticipa la un alt concurs internațio
nal care începea la Hamburg. Să nu 
uităm că în cadrul jocurilor pentru 
clasificarea celor învinși în sferturi 
de finală, reprezentantul nostru Gh. 
Viziru a reușit să compenseze înfrân
gerea suferită în fața redutabilului 
jucător australian Bob Howe, el câș- 
tigînd locul 5 în clasamentul final 
prin victoria asupra campionului Ve- 
nezuelei, Pimenthal.

Formula folosită la Jocurile Tine
retului poate fi fără îndoiala experi
mentată și la' concursurile de tenis 
care se vor desfășura în viitorul a- 
propiat, în țara noastră. Prin acest 
sistem se va da posibilitatea jucăto
rilor tineri să susțină mai muite în- 
tilniri în cadrul campionatelor repu
blicane, creînd o emulație tnai mare 
între participanții la aceste întreceri. 
In orice caz, ea nu va scuti de pre
zența în tribună a 
care după un singur 
să se transforme în

suferit o

Recordmanul și campionul Europei, atletul cehoslovac Uri Skobla a câș
tigai aproape toate concursurile inie .-naționale la care a participat in ul
timii ani. Fotografia noastră U înfățișază pe stadionul „Rudolf Har big" 

din Drezăa.

țările care
construiesc socialismul
Un monument în memoria 
schiorilor polonezi B. Czech 

și H. Maruszarzowna
Din inițiativa asociației „Uniunea 

Luptătorilor pentru Libertate” filiala 
Zakopane s-a hetărît ca în amintirea 
cunoscuților sportivi polonezi B. 
Czech și H. Maruszarzowna, luptă
tori antifasciști, să fie ridicat în lo?a- 
Irtate un monument care să cinsteas
că memoria celor dispăruți.

Bornislav Czech, unul dintre cei 
mai buni schiori polonezi a participat 
la probele de sărituri și fond în pe
rioada dinaintea celui de al doilea 
război mondial. El a murit în lagărul 
de concentrare de ia Oswiecin, înde concentrare de la Oswiecin, 
anul 1944.

Helena Maruszarzowna, sora 
noscutului schior Stanislav 
szarz a fost de asemenea o schioară 
fruntașă. Pentru activitatea sa con
spirativă ea a fost arestată de Gesta
po și împușcată în anul 1941 în lo
calitatea Tarnow.

Atit la Zakopane cît și în celelalte 
orașe din Polonia această inițiativă 
s-a bucurat de asentimentul tuturor 
cetățenilor. După toate probabilită
țile acest monument va fi construit în 
împrejurimile locului numit „Duza 
Krokwa".

cu- 
Maru-

(Urmare din pag. 1)

remarcai curînd agilitatea și ăeterdu 
finărului atlet și l-au convins să «ț 
consacre aruncării greutății. hri a 
acceptat. Primul an de atletism (se
rios) a lost după spusele sale și cel 
mai greu. Cu o perseverență rar în- 
tîlnită Skobla arunca greutatea da 
zeci și sute de ori pe zi. Iși dezvol
ta forța aruncând ciocanul, viteza 
prin sprinturi și alergări. Dar re
zultatele creșteau foarte lent. In pri
măvara anului 1950, spre marea sa 
deziluzie, performanța cea mai bună 
a măsurat doar 13,54 m. Și Skobla 
a holărît să abandoneze atletismul, 
să se dedice fotbalului.

Două săpiămîni nimeni nu l-a mai 
văzut la antrenamente. Pe stadionul 
.Sparta." prietenii săi erau nedume-

Cei mai buni 
atiefi europeni

18,«5 J. Skobla (Cehoslovacia) 1957 
17,C7 V. Ovsepdan (U.R.S.S.) 1956
17,44 B. Baieaev (U.R.S.S.) 1956
17,42 A. Raica (Romînia) 1957
17,41 S. Meconi (Italia) 1957
17,40 A. Sosgornik (Polonia) 1357
17,26 J. Plihad (Cehoslovacia) 1957
17,22 T. 
17,20 O.
17,19 H. 
17,12 K.
17,61 F. Piitrs (U.R.S.S.) 
17,00 R. Nieisson (Suedia)

Artarski 
Grigalka 
Liugnau 
Wegman

(Bulgaria) 
(U.R.S.S ) 
(R.F.G.) 
(R.F.G.)

'unor concur cri ți 
ioc sînt nevoiți 

spectafoti...

RADU VOIA

Concursuri de atletism pen
tru obținerea „cercurilor 

eiimpice"
Secția de tineret a Comisiei Centra

le de Atletism din Cehoslovacia, a or
ganizat concursul „întreceri pentru 
obținerea cercurilor olimpice". Luind 
exemplul colegilor polonezi sportivii 
cehoslovaci vor participa la diferite 
întreceri de atletism in cadrul căro
ra perfomanța lor trebuie să cores
pundă sau să întreacă standardul 
stabilit. La concurs pot participa toți 
tinerii născuți în anii 1943—1944. 
Concursul se va desfășura pînă la 
sfîrșitul anului 1959. Pentru ultimul 
an, 1960, va fi stabilit la fiecare pro
bă un standard care să se încadreze 
(teoretic) în primele șase locuri din 
cadrul J.O. șl care să le dea dreptul 
de a participa la Jocurile de la Rema.

Acest concurs se bucură de o mare 
popularitate în rîndurile elevilor care, 
săptămînal, se pregătesc sub supra
vegherea antrenorilor secțiilor de at
letism a colectivelor sportive din în
treaga țară. Astfel juniorul Zdenek 
Matejka membru al secției de atletism 
a colectivului Dynamo din Praga a 
obținut anul trecut la proba de sări
tură în înălțime rezultatul de 2 m.

Pentru obținerea primului cerc o- 
limpic limita era de 1.75 m. In felul 
acesta Matejka a obținut primul cerc 
olimpic, urmînd ca în anii următori 
să îndeplinească limitele pentru obți
nerea celorlalte cercuri.

K'umeroase construcții 
sportive in regiunea Trnovo 

din R. P. Bulgaria
Avintul pe care l-au luat construc

țiile sportive în Bulgaria este cu 
totul remarcabil. Atit la orașe cît și 
la sate, sportivii și cetățenii lucrează 
în timpul lor liber la amenajarea te
renurilor de sport, a stadioanelor, a 
bazinelor de înot.

In regiunea Trnovo, ritmul con
strucțiilor sportive crește neîncetat. 
Nu de mult au fost date în folosință 
stadioanele moderne din Gabrovo și 
Goma Oreahovița. Lucrările de Ia 
stadionul din Trnovo continuă într-un 
ritm tot mai rapid. De curînd a fost 
terminată construcția tribunelor cu 
o capacitate de 20000 locuri. La Pa- 
vlicheni au luat sfîrșit lucrările de 
amenajare a bazinului de natație. A 
fost aprobat planul trienal de con
strucții sportive in satele regiunii. 
Încă în cursul acestui an vor fi con
struite stadioane în 20 de sate ale re
giunii.

Tot la Trnovo la sfiTșitul lunii sep
tembrie va fi terminat stadionul oră
șenesc pentru jocuri. Ritmul susținut 
al lucrărilor se datorește atît entu
ziasmului locuitorilor cît și înțelegerii 
organelor locale de conducere care 
au dat un sprijin material consistent 
pentru realizarea proiectelor.

ritl. „Oare, se gîndeau ei, acest tt- 
năr atit de îndrăgostit de sport v* 
părăsi stadionul la primul său to*, 
succes ?

Tocmai atunci urma să se desfdn 
soare meciul de atletism dintre echi
pele Cehoslovaciei și Finlandei. Hri, 
venise după bilet. Nu l-a răbdat mi
ma Insă să plece de pe stadion inae 
inie de a se fi plimbat puțin in jft- 
rul cercului de aruncare. A luat (g 
greutate — și îmbrăcat cum era —i 
a aruncat: 14,01 m. O graniță fu
sese depășită, și odată cu ea momen
tul critic. Acea aruncare in cosiunț 
de stradă și în pantofi avea să ră- 
mînă cea mai remarcabilă din viața 
lui Skobla pentru că ea, de fapt, a 
înseninat reîntoarcerea sa la atletism. 
Cîteva zile mai tîrziu greutatea zboa^ 
ră la 14,18 tn., iar toamna o per
formanță de 14,91 m. îi face loc în 
echipa reprezentativă pentru meciul 
cu U.R.S.S. „

Anul următor Skobla reușește cu 
16,20 m. să egaleze recordul națio
nal al lui Douda stabilit în anul 
1932. In primăvara anului 1952 
el întrece recordul european al atle
tului sovietic Heino Lipp (16)98 m.) 
aruneînd bila de metal la 17,12 m.

Olimpiada de ta Helsinki nu a în
semnat un succes pentru aruncăto
rul cehoslovac. Cu 15,92 m. el a 
reușit să ocupe doar locul 8. In 1953 
Skobla duce recordul continentului 
pînă la 17,54 m.

lncepind de atunci, Skobla domină 
atletismul european. In anul 1954 
cea mai bună performanță a sa este 
aproape de record 17,42 m. Sezonul 
1955 Skobla îl încheie cu un rezul
tat de 17,46 m. Iar anul trecut el 
îmbunătățește cu peste 20 cm. pro
priul său record european reușind 
17J6 m. Acum. în fața sa se des
chide o nouă limită: 18 m. La 
locurile Olimpice de la Melbourne 
Skobla se arată un adversar redu
tabil pentru aruncătorii americani so
cotiți drept cei mai buni din lume. El 
reușește să-l învingă pe Bantum și 
să se claseze pe locul III (după 
O’Brien și Nieder) cucerind medalia 
de bronz.

Anul acesta Skobla a început din 
nou sezonul sub semnul succeselor. 
Constant peste 17 m. el cîștigă toate 
concursurile la care participă, obti- 
nind medalia de aur la locurile Ti* 
neretului de la Moscova. Cîteva zile, 
mai tîrziu, pe stadionul olimpic din 
Atena încă tuiul din marile sale. 
suri devine realitate: 18fi5 m.

O hotărîre arbitrară
Organizațiile sportive vestgermane 

au luat zilele acestea o măsură arbi
trară împotriva cunoscuților jucători 
de tenis de masă Connv Freundor- 
fer, Dietmar Schmidt și Poldi Holu- 
șek care au urmărit întrecerile din 
cadrul celei de-a IlI-a ediții a Jocu
rilor sportive internaționale de la 
Moscova.

In pofida hotărîrii federației de te
nis de masă a R.F. Germane care 
le-a interzis să plece la Moscova cei 
trei sportivi au fost totuși prezenți 
la această competiție, urmărind jocu
rile in calitate de vizitatori.

La întoarcerea în țară, federația i® 
hotărît să-i suspende de la orice ac
tivitate internațională pe anul aces
ta și în sezonul viitor cu toate că 
sportivii germani nu participaseră e- 
fectiv îa competiția de tenis de na
si. Sancțiunea cu totul nejustă a Ie* 
derației de specialitate demonstrează 
cu prisosință politica pe care o duc 
cercurile vestgermane privind „liber* 
tățile" tineretului.

(Agerpres) '
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Ichlpa feminină de handbal 
Lombik Budapesta 

Joacă astăzi în Capitală
Astăzi după amiază pe terenul de 

baschet din incinta stadionului Pro
gresul F.B. se va disputa, începînd 
de la ora 18, jooul internațional de 
handbal (mic} dintre echipele Pro
gresul MjI.G, București șl Lombik 
Budapesta. In deschidere se va juca 
meciul: Echipa de junioare a R.P,R. 
— flamura roșie București.

Campionatul republican 
de șah pe echipe

Șahiștii Științei București 
ftnvingători in prima rundă

SINAIA 19 (prin telefon). — După 
consumarea partidelor întrerupte,^ pri
ma rundă s-a încheiat cu următoa
rele rezultate: Știința București—Ener
gia București 5—3; Progresul Cluj— 
Energia Ploești 5*/2—2’/2; Progresul 

^Oradea — Voința București 7—1.
Intî’.nirea centrală a celei de a 

doua runde a fost cea dintre Dinamo 
București și Știința București. Stu
denții conduc cu 3—2, trei partide 
fiind întrerupte. In celelalte două me
ciuri rezultatele sînt: Energia Bucu
rești — Energia Ploești 4*/2—2*/2 (1); 
Progresul Cluj — Progresul Oradea 
4-1 (3).

V. Zbarcea, 
corespondent

PE SCURT
• Cu prilejul congresului federației 

intern .țioriale de șah de la Viena s-a 
stabilit ca viitoarea ediție a Olimpiadei 
de șah să aibă loc în. anul 1953 la Mun- 
chen (R. F. Germană). In anul 1960 a- 
ceastă competiție se va desfășura într-un 
oraș din R.D. Germană, care urmează 
sâ lie ulterior desemnat.

e Zilele trecute a sosit Ia Praga 
echipa selecționată de fotbal a Arma
tei Siriene. Fotbaliștii sirieni vor susți
ne în R. Cehoslovacă 3 meciuri amicale 
la Kutna Kora în compania echipei 
Dinamo, la Karlovy Vary și apoi la 
Plzen. _

$ In prezent se află în vizită în R.P. 
Polona echipele selecționate de volei 
ale R P. Chineze. La 18 august voleiba
liștii chinezi au susținut o dublă în
tâlnire în compania echipelor clubului 
Sparta. La băieți, echipa R.P. Chineză 
a obținut victoria cu scorul de 3-0, în 
timp ce la fete gazdele au terminat vic
torioase cu 3-2.
• Comisia tehnică a Federației inter

naționale de fotbal (F.I.F.A.) și-a în
cheiat duminică verificarea celor 9 
terenuri de joc care vor găzdui îq, anul 
1958 jocurile din cadrul turneului final 
al campionatului mondial de fotVal.

Membrii comisiei au fost încîntQți de 
starea terenurilor, o impresie deosebită 
făcîndu-le stadioanele dela Malmoe și 
GOttebcrg.
• Duminică au luat sfîrșit campiona

tele de tenis ale R. Cehoslovace. In a- 
cest an, titlul de campion al țării a re
venit cunoscutului jucător Jaworski care 
1-a învins cu 3-0 în finală’ pe Krajcik.

INTERESANT „INTERMEZZO” ATLETIC LA PARIS
•—Da Silva, Einarsson și Scerbakov 

reeditează întrecerea lor 
de la Melbourne și Moscova 

Trii Saptămîni după încheierea Jo
curilor Tineretului de la Moscova, 
Parisul va găzdui o nouă și intere
santă competiție polisportivă. Jocu
rile Universitare (din programul că
rora nu lipsește evident atletismul) 
vin să completeze în mod admirabil 
sezonul internațional, care este de- 
obicei mai sărac în anul post-olim- 
pte - - , .Sportul universitar numără valori 
certe în majoritatea țărilor lumii și 
confruntarea acestor valori este _ori- 
cînd pasionantă. Ne vom referi în 
special la concursurile atletice, care 
vin parcă să continue și (eventual) 
să le completeze pe cele desfășurate 
I - marele stadion de la Lujniki.

'umeroși participanți care s-au 
î ■ ecut la poalele Colinelor lui Le- 
r n vin acum să se întreacă la... 
ulcioarele turnului Eiffel, să rezolve 
vechile „dispute". Și, în cazul cînd 
nici acest prilej nu Ie va fi deajuns, 

■mpionatele internaționale de atle- 
■ sm ale R.P.R. oferă pista Stadio
nului Republicii pentru tranșarea de
finitivă a rivalității.

La triplusalf, de pildă, Parisul găz
duiește o veritabilă finală olimpică... 
reeditată la Moscova. Einarsson,

In așteptarea

Trei australieni se 
cu atmosfera..

BERLIN 19 (prin telefon). 
Restaurantul București din. centrul 
Berlinului, este unul din locuri!» 
preferate ale locuitorilor din capi, 
tata R. D, Germane, care vin aici 
cu plăcere, atrași nu numai de re- 
numele mititeilor noștri, de ații de 
plăcuta muzică romlnească, ci și de 
atmosfera de bună dispoziție, speti, 
fie bucureșteană, pe care o găsesc 
alei. Bine înțeles că fi noi rominil 
ne ducem destul de des la acest 
restaurant. Deunăzi am avut o plă
cută surpriză să văd la o masă un 
grup de trei tineri, îmbrăcați cu haine 
bleumarin pe al căror ecuson am 
citit: Australia. N-au fost necesare 
prea multe formalități pentru a-l 

putea cunoaște pe acești tineri, veniți 
aici din capătul celălalt al lumii. 
Slnt atleții: Fred Lester (maraton), 
Perry Donath (greutate) și Colin 
Ruthaford (triplu salt) care au 
participat recent la Jocurile de 
la Moscova și care și-au amînat 
plecarea spre îndepărtata Australia! 
pentru că doresc să participe la 
Campionatele internaționale de atle
tism ale R. P. R. De fapt, atleții 
noștri ii cunosc pe acești tineri, încă 
de acum cîteva săptămâni cînd au 
asistat la meciul de la Aue, dintre 
echipa noastră și cea a R. D. .Ger
mane.

Maratonistul Lester ne-a spus 
printre altele: „Am mai rămas în 
Europa, deși ne roade dorul de casă 
fiind plecați de atîtea luni, numai 
din dorința de a participa la Cam
pionatele internaționale ale Rominiei. 
Despre această competiție am auzit 
vorbmdu-se numai lucruri frumoase, 
și aici în R.D. Germană, și în Ce
hoslovacia și la Moscova. Vă în-

rajevo cu 2—L Vardar Skoplie a termi
nat nedecis cu Zagreb: 1—1. Noua 
promovată, Spilt, a obținut o victorie 
la scor în fața lui Beogradski S. K.: 
3—0. Buducnost Titograd a dispus pe 
teren propriu de Hajduk Split cu 2-0.

Fotbal
PARTIZAN ȘI DINAMO CONDUC IN 

CAMPIONATUL IUGOSLAV

BELGRAD 19 (prin telefon). — Etapa 
de duminică a campionatului iugoslav a 
confirmat în primul rînd forma slabă 
a echipei Steaua roșie care jucînd la 
No vi Sad a terminat nedecis cu Voj- 
vodina: 1—1. Gazdele au fost mai bune 
și au ratat cîteva ocazii clare. Au în
scris Krstid pentru Vojvodina și To- 
plak pentru Steaua roșie.

Partizan, care a întîlnit sîmbătă pe 
Spartak Subotița a obținut o victorie 
comodă cu scorul de 4—2 (2—1). Penttru 
învingători au înscris Valok (2), Herzeg 
și Kilianovici (autogol), iar pentru în
vinși Ostoici și Țonkovici.

Dinamo Zagreb a dispus de Veiej 
Mostar cu 4—2 <2—1) prin punctele
înscrise de Kasper (2) și ierkovici (2). 
Pentru învinși au marcat: Muici și Ra- 
di volei.

Radniciki Belgrad a pierdut pe teren 
propriu în fața echipei Zelezniciar Sa

Scerbakov, Kreer, Cen vor încerca să-I sportivă. Și nu este exclus să primim 
îngenuncheze (însfirșit) pe invinci- de data aceasta vestea unui nou și 
biluj Da Silva. Va absenta se pare excepțional record, 
doar Kogake, dar 
lipsa sa vor căuta 
s-o înlocuiască alți 
dai tineri sări
tori japonezi care, 
creditați amîndoi 
cu performanțe a- 
proape de 16 m., 
pot pune pe gîn- 
duri orice campion.

La Moscova 
înaintea probei de 
triplu salt, Da 
Silva — pesimist 
— anticipa victo
ria lui Scerbakov 
și spunea că va 
încerca să-și ia... 
revanșa la Paris. 
In concurs însă, o 
săritură de 15,98 m 
i-a redat optimis
mul consolîndu-i 
în schimb pe Scer
bakov și ceilalți 
cu gîndul revan
șei. Acum, n-a mai 
rămas mult pînă la 
interesanta con
fruntare a așilor 
triplului salt. Se 
pun la punct ulti
mele pregătiri, se 
verifică forma

internaționalelor de atletism 

aclimatizează la Berlin 
bucureșteană

chipuiți că toate acestea ne-au trezit 
curiozitatea și, după ce i-am și cu
noscut pe romîni, dorim djn tot su
fletul să ne numărăm și noi trei 
printre viitorii participanți. De fapt, 
noi nu sîntem trei, ci patru 1 AI 
patrulea, Allan Lawrence, este 
plecat pentru cîteva zile ia Londra, 
dar vrea și el să participe la con
cursul de la București, cu atît mai 
mult cu cît știe că acolo va putea 
reîntîlni pe mulți dintre prietenii lui 
de la Moscova, în compania cărora 
se va strădui să obțină rezultate 
bune pe 5.000 și 10.000 m.

Precum vedeți noi am și început 
să ne aclimatizăm cu Rominia, luînd 
masa în acest colț „bucureștean“.

★
In localitatea Kiembaum, la 25 de 

kilometri de Berlin, au fost găzduiți 
treisprezece atleți și atlete din R.P. 
Chineză, care au participat la Jocu
rile de la Moscova și care au fost 
invitați peniră o serie de concursuri 
în R. D. Germană. Mai tîrziu, în 
prima jumătate a lunii septembrie 
ei vor pleca din Berlin spre Bucu
rești și vor participa, pentru prima 
oară, la Campionatele internaționale 
ale R.P.R. Dintre ei, cei mai valoroși 
sini: Liu Yui-in (11,2 sec. pe 80 m. 
g.), Tsai I-șu (4.30 m. la prăjină) 
și Cen Fen-jun (1.65 m. la înăl
țime femei).

HRISTACHE NAUM
★

In cadrul unui concurs internațio
nal desfășurat duminică la Berlin, at
leta chineză Cen Fen-jun a sărit 
1.72 m. la înălțime, îmbunătățind ast
fel cu 7 cm. recordul R. P. Chineze și 
realizind cea mai bună performanță 
mondială din acest an.

A ÎNCEPUT RETURUL CAMPIONA
TULUI BULGAR

SOFIA, 13 (prin telefon). — După o 
întrerupere de o lună de zile, dumini
că, s-a disputat a treia etapă a retu
rului campionatului de fotbal. Cîștigătoa- 
rea turului, echipa Lokomotiv Sofia, a 
debutat pr intr-o victorie în dauna 
echipei Minier Dimitrovo, de care a 
dispus cu scorul de 1—0, Levski Sofia 
a confirmat din nou forma bună' pe 
care a avut-o în partea doua a turului 
și în turneele întreprinse peste hotare, 
întrecînd pe Spartak Sofia cu 6—1 (cel 
mai mare scor al etapei). In formă 
bună se află și echipa campioană a 
țării. Ț.D.N.A. care a dispus de Spar
tak Vama cu 4—1. I>tă și celelalte re
zultate: ,,Botev“ Plovdiv-Slavia Sofia 
3—0; Marek Stanke Dimitrovo-l^partak 
Plovdiv 4—0: „Botev“ Varna-Spartak 
Pleven 0—0.

Lucrările Congresului F. M. T. D. ,
KIEV (de la trimisul special Ager- 

pres).
Congresul Federației Mondiale a 

Tineretului Democrat și-a continuat 
luni lucrările în ședință plenară, pre
zidată de Mitra (India). Primul a 
luat cuvîntul C. Teî^Jov (Bulgaria), 
care a subliniat prestigiul de care se 
bacură F.M.T.D. după aproape 12 ani 
de activitate in slujba păcii și a vii
torului fericit al tinerei generații. El 
a propus Congresului organizarea în 
1958 în Bulgaria a unui seminar in
ternațional cu tema „Sportul și tine
retul".

Delegatul Mohamed Suliman, din 
Sudan, a arătat bucuria de a participa 
la Congres ca reprezentant al unei or
ganizații afiliate la F.M.T.D. dintr-o 
tară care și-a dobindit de curind in
dependența.

Hu Iao-ban. reprezentantul tine
retului din Marea Chină, primit cu 
vii aplauze, a arătat bucuria cu care 
tinerii întruniți după 4 ani la Con
gresul F.M.T.D. fac bilanțul succese
lor obținute în lupta împotriva răz
boiului.

Delegata tineretului din Spania a 
vorbit despre lupta tineretului spaniol

A III-a ediție a Jocurilor sportive internaționale sătești

La capătul celor 4 zile 
de întreceri...

WLOKLAWEK 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru special}. O me
dalie de aur, 20 medalii de argint și 
13 de bronz, acestea sînt rodul parti
cipării sportivilor romlni la cea de 
a III-a ediție a Jocurilor sportive
In urma acestor rezultate, pe primul 

loc al clasamentului se află Lokomo
tiv Sofia cu 22 p., urmată de T.D.N.A. 
cu 21 p.. Levski Qofia 20 p. etc.

TOMA HRISTOV

R. CEHOSLOVACA: SLOVAN BRATIS
LAVA A TRECUT IN FRUNTEA CLA

SAMENTULUI
FRAGA 18 (prin telefon). — Șl In a 

doua etapă a campionatului cehoslovac, 
campioana țării, echipa Dukia din 
Fraga a suferit o înfrîngere, de data 
aceasta în deplasare, fiind învinsă cu 
scorul de 1—o de Tatran Preșov. După’ 
cum ne comunică corespondentul nostru 
forma slabă a echioei se datorește fap
tului că ea a pierdut o serie de Jucă
tori care și-au terminat stagiul mili
tar șl s-au înapoiat la cluburile lor de 
origină. Derby-ul orașului Bratislava 
disputat între echipele Slovan și Ruda 
Hvezda a revenit primei cu scorul da 
1-0. , Dynamo Praga a realizat cel mal 
mare scor al etapei dlspunînd de Spar
tak Hradec Kralove cu 4—2. Banik Os
trava a pierdut acasă în fața colegilor 
de la Kladno cu 1-0! Dukla Pardubice 
a terminat nedecis cu Spartak Trnava 
1-1 Cu același rezultat a luat sfîrșit și 
meciul Spartak Sokolovo praga-Ruda 
Hvezda Bmo.

Miercurea trecută S-au disputat cele 
două meciuri restante din prima etapă: 
Ruda Hvezda Bmo-Dukla Pardubice 
4—1 șt Spartak Trnava-Banik Ostrava 
3—1.

In urma acestor rezultate, echipa Slo
van Bratislava a trecut pe primul ioc 
în clasament datorită unul golaveraj 
mai bun dar cu același număr de punc
te (10) ca și Dukla Praga. Urmează 
Spartak Sokolovo și Ruda Hvezda Brno 
cu cîte 17 p.
SCORURI STRINSE IN CAMPIONA

TUL POLONEZ
VARȘOVIA 18 (prin telefon). In cea 

de a doua etapă a returului campio
natului polonez de fotbal s-au disputat 
doar 5 întiinirl, caracterizate prin sco
ruri strinse. Astfel Gornik Radlln a 
pierdut pe teren propriu în fața echi
pei Gwardia Varșovia cu scorul de 
1—0. Cu aceiași scor s-au mai terminat 
partidele: L.K.S. Lodz-Gornik Zabtze șt 
Polnla Bytom-Budowlane Opole Stal 
Sosnowlec a dispus cu 3—1 de Lech 
Poznan iar Wisla Krakow a terminat 
la egalitate cu Ruch Chorzow: 4—4.

In clasament conduce Gwardta Var
șovia cu 22 p., L.K.S. Lodz 18 p. etc.

Astăzi, la Budapesta

Finala turneului 
internațional de tenis: Viziru—Skonecki

BUDAPESTA 19 (prin telefon). — 
Primii cîștigători ai turneului inter
național de tenis al R. P. Ungare 
au putut fi cunoscuți azi după a- 
miază (N.R. luni). Finala probei de 
dublu femei a fost disputată între 
perechile maghiare Javory-Kbrmoczy 
și Ernehzine-Jujitz dînd cîștig de 
cauză primelor. Scor: 6—4, 7—5. A 
doua finală a opus dublurile mas
culine maghiare Gulyas—Katona și 
Asboth-Adam. Primii au cîștigat în 
patru seturi: 6—0, 5—7, 8—6, 6—1.

Tot astăzi s-au desfășurat semifina
lele probei de dublu mixt. Doar una 
dintre ele a luat sfîrșit, dublul Ker- 
mina (Franța) — Piontek (R. P. 

pentru a împiedica stabilirea de bazei 
atomice în Spnnla, împotriva politicii; 
de blocuri.

In a doua parte a ședinței, prezidată 
de John Moss — Marea Britanie — 
delegatul Irlandei a prezentat Conj 
greșului lupta tineretului din Irlanda 
pentru unificarea țării.

O caldă manifestație de simpatie au 
făcut participanții la Congres dele-; 
gatului tineretului Japonez — expri- 
mîndu-și asțțel adeziunea La lupta 
sa entuziastă și perseverentă pentru In
terzicerea armelor atomice și înceta
rea imediată a experiențelor cu arma 
nucleară. Eichi Murata, delegatul Jar 
ponez, a descris amploarea luptei po
porului japonez împotriva experiențe
lor cu arme atomice. Recentele ex
periențe engleze din insula Christmas 
au provocat manifestații la care au 
participat 300.000 de studenți. 1

In prima parte a ședinței de dupăr 
amiază, prezidată de Mohamed, Su-. 
liman (Sudan), au luat cuvîntul Ia! 
discuții asupra punctelor 1 și 2 la or
dinea zilei reprezentanți ai tineretului 
din Polonia, Africa de Sud, R. D. 
Germană, Iugoslavia și din alte țări.

internaționale sătești. Și dacă dele, 
gația noastră ar fi fost mai nume- 
roasă (La foarte multe probe n-am 
prezentat concurența cu siguranță 
că numărul medaliilor cucerite ar fi
fost mult mai mare.

După cum spuneam, întreaga de
legație romînă s-a făcut remarcată! 
Evidențieri speciale se cuvin nu na-' 
mai echipei de fotbal (care, dacă s-ar 
fi prezentat în finală în condiții nor
male, în sensul că n-ar fi avut de 
susținut două meciuri grele și cu pre
lungiri în compania echipei R. P. Po
lone și R. Cehoslovace ar fi ctștigat 
cu siguranță lțcul 1} ci și echipelor 
de ștafetă (Boitoș, Grobei, Enache, 
Steriade, Dobai), Leontinei Holhoș. 
juniorului Samungl, (locul I la lun
gime și locul III la înălțime} etc. 
Mai slab s-au comportat "cicliștii 
care în proba pe echipe, e drept 
fără Glodea, au ocupat ultimul loc; 
în proba individuală, concurenții noș
tri au ocupat locurile 13 prin Stepa. 
nian, 14 prin Mihnevici și 15 prin 
Mușa.

In clasamentul general pe echipe 
primul loc îl ocupă echipa U.R.S.S„ 
ai cărei sportivi au dominat întrece
rea.

Foarte bine s-au comportat repre
zentanții țării gazdă clasați pe locul, 
II. (

Jocurile s-au încheiat printr-o fes-; 
tivitate la fel de emoționantă ca șl 
cea de la deschidere. Cu acest pri
lej cei peste 400 de sportivi parti
cipanți la întreceri și-au luat rămas 
bun de la locuitorii Wloklawekului.
Seara, pe malurile Vistulei, sportivă 
s-au întîlnit din nou la un spectacol 
de carnaval, gustînd din plin reuși-
tele programe prezentate de echipe 
artistice de amatori din oraș. Astăzi 
va fi zi liberă. Se va face o plim
bare cu vaporul pe Vistula, iar seara
delegațiile sportive vor merge la 
fabricile care au patronat șederea lor
în localitate.

ELENA MATEESCU I

Polonă) înyingînd cu 7—5, 6—3 pe 
Birkas—Jujitz (R. P. Ungară}. In 
cea de a doua semifinală, campionul 
nostru Gh. Viziru făcînd pereche cu 
jucătoairaa maghiară Brozman s-a 
întîlnit cu Gulyas-Ernehzime (R. P. 
Ungară). Meciul a fost întrerupt după 
ce perechea Viziru-Brozman cîștigase 
primul set cu 6—4, fiind, condusă cu 
4—1 în al doilea. 71

Mîine (N. R. marți) se desfășoară 
de la ora 15 ultimele meciuri ale 
campionatului, după următorul pro
gram: finala simplu femei (Kormoczi- 
KerminaJ; finala simplu bărbați (Vi- 
ziru-Skonecki); semifinala și finala 
dublu mixt.


