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Scumpe tovarășe CHIVU STOICA,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin și Con

tul de Miniștri al Republicii Populare Romîne te felicită 
călduros cu prilejul împlinirii a 50 ani de viață.

Călit în focul luptelor revoluționare ale clasei muncitoare, 
te-at distins ca unul dintre încercații conducători ai glorioaselor 
lupte ale muncitorilor ceferiști din ianuarie—februarie 1933.

Prin întreaga ta activitate revoluționară, ai adus o con
tribuție de seamă la lupta poporului muncitor condus de par
tidul nostru pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist, pen
tru instaurarea și întărirea puterii muncitorilor și țăranilor, 
pentru construirea socialismului în țara noastră.

Devotat cauzei partidului, cauzei măreței învățături mar- 
xist-leniniste, ai muncit cu perseverență pentru întărirea con
tinuă a partidului, a unității rîndurilor sale și a rolului său 
conducător în viața țării noastre. Slujitor credincios al clasei 
muncitoare și al poporului, îndeplinind cu înalt spirit de răs
pundere sarcinile de seamă încredințate de partid, ai dobîndit 
respectul și dragostea profundă a oamenilor muncii.

Călăuzindu-te neabătut de principiile internaționalismului 
proletar, care stau la baza politicii partidului nostru, ai militat 
neobosit pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie 
si colaborare frățească ale țării noastre cu Uniunea Sovietică, 

bina populară și celelalte țări socialiste, pentru întărirea 
unității de nezdruncinat a lagărului socialist în frunte cu 
U.R.S.S., pentru întărirea unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere activi
tății pline de abnegație pe care ai depus-o ca unul din con
ducătorii de frunte ai Partidului Muncitoresc Romin și ai sta
tului democrat-popular.

Iți urăm, scumpe tovarășe Chivu Stoica, ani mulți de viață, 
■fânătate și muncă rodnică pentru înfăptuirea politicii partidului 
nostru, în slujba poporului muncitor, a socialismului șl a păcii.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI AL REPUBLICII

MUNCITORESC ROMIN POPULARE ROMINE

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET
>eniru airibuirea lilluiui «ie „țJrou al Muncii 
iociaiiste44 «lin Republica Populară domină 
ți conferirea Medaliei de Aur „Secera 

și Ciocanul44, tovarășului Chivu Stoica
Pentru slujirea cu credință a clasei muncitoare ți a poporului, 

>entru merite deosebite în opera de construire a socialismului ți 
ictivitate îndelungată ți rodnică în mițcarea muncitorească;

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la națtere;
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro

sine,
Atribuie titlul de „Erou al Muncii Socialiste" din Republica 

opulară Romînă ți conferă Medalia de Aur „Secera ți Ciocanul", 
ovarățului Chivu Stoica.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

ION MA<*RER

Bucuiești, 7 august 1108.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

GHEORGHE STOICA

Sportivii de la uzinele 
„1 Mai“ Ploești obțin noi succese

Fruntași in muncă 
din Hunedoara

Acutn cîteva zile am poposit in marea uzină ploeșteană „1 Mai". 
Treburile ne purtaseră pe aci cu cttva ttmp în urmă, atunci cînd uzi
nele „1 Mai" împlineau 50 de ani de existență. Ca și atunci, i-ani găsit 
pe harnicii muncitori ai uzinelor muncind cu entuziasm, dornici să întîm- 

pine cu noi succese ziua de 23 August.

...Ceea ce aveam să vedem în ma
rile hale de la Mecanica I! sau III, 
la turnătoria de oțel sau fontă, ne-au 
întărit convingerea că muncitorii 
de la uzinele „I Mai" întîmpină 
marea sărbătoare cu multe și frumoase 
daruri. Firește, faptele sportivilor 
ne-au bucurat mult. Sportivii u- 
zinei sînt muncitori de nădejde, oa
meni iubiți și prețuiți. Sub ochii co
muniștilor, ai muncitorilor vîrstnici 
de aci, au crescut tineri fruntași în 
producție, care se dovedesc tot atît 
de vrednici și pricepuți și pe terenu
rile de sport.

Strungarul Aurel Tomescu (un pa
sionat boxer),, acum maistru Ia sec
ția Mecanica III. este unul dintre, cei 
sub conducerea cărora se execută di
ferite piese pentru utilajul petrolifer. 
Aflăm cu satisfacție că sectorul role, 
condus de Aurel Tomescu a avut 
luna trecută o depășire de plan de 
136 la sută și că în cinstea zilei de 
23 August aci s-a realizat în între
gime sapa cu role R. 14—C. 1. Iată 
succese de care se leagă și numele 
lui Aurel Tomescu.

Trecem în secția Mecanica II. Zum
zetul ritmic al strungurilor, oamenii 
aplecați asupra mașinilor, coroanele 
albastre de șpan, toate întregesc 
tabloul muncii însuflețite. Și aci sînt 
mulți sportivi. Cu cine să vorbim, pe 
cine să întrerupem acum, fără riscul 
de a fi priviți... mustrător? Dar iată 
că sună pauza de masă. Electricians

Candidatul de partiid Gh. Buzea, șe
ful brigăzii de lăcătuși di.n secția mon
taj a întreprinderii de Construcții Si
derurgice, își depășește anigaijamenteie 
cu peste 30 la sută. El este membtalBJ 
al echipei d!e fotbal a întreprinderii-

Victoria Praja, absolventă a Școlii 
Profesionale Electrotehnice din Cîni- 
pina, tocmai terminase verificarea unui 
tablou de comandă. Cei de la colec
tivul sportiv ne-au recomandat-o ca 
o bună voleibalistă și ca o muncitoare 
destoinică. Tînăra candidată de par
tid Victoria Praja ne-a spus că vrea 
să cinstească ziua de 23 August mun
cind în așa fel îneît mașinile elec
trice pe care le are în grijă să func
ționeze fără întrerupere. In ajunul 
marii sărbători, secția Mecanica II 
se va situa astfel printre secțiile frun
tașe ale uzinei.

In biroul Serviciului Metalurgic, tî- 
riărul inginer Leonida Bîsceanu 
privea o planșe de desen. Și el, ca 
toți tinerii din patria noastră, a sim
țit din plin sprijinul partidului. A 
fost trimis să se specializeze în Uni
unea Sovietică, în Urali. întors la 
uzină, el a pus la punct procesul de 
turnare de precizie a conurilor de 
sape cu role, lucrare pe care de ctt- 
rînd a experimentat-o cu succes. In
ginerul Bîsceanu este un pasionat 
voleibalist. I! vom vedea în curînd în 
Capitală cu ocazia finalelor Sparta 
chiadei de vară a tineretului, compe
tiție la care echipa sa „Prahova I 
Mai" s-a calificat recent.

...Iată tineri sportivi cu care ne 
putem mîndri. Fruntași la locurile lor 
de muncă, ei sînt un exemplu viu 
pentru toți ceilalți tineri din uzină.

R. CĂLÂRÂȘANU

La serviciul de fabricație al Combi
natului Siderurgic lucrează și utemista 
Elenii BAnțințan. Apreciată pentru per
formanțele sale sportive, ea se stră
duiește ca și la locul de muncă să ob
țină importante succese.

De ziua vrednicilor mineri

/Străpungind adincurile pămintului, harnicii mi- i
\neri dau patriei cărbunele atit de necesar dez- 1 
✓ voltării economiei naționale. \

bunele și minereul nece
sar dezvoltării economiei 
naționale. Și, trecînd în 
revistă succesele harnici
lor mineri, viața lor lu
minoasă de astăzi, spor
tul îți apare ca unul din 
elementele caracteristice 
ale vieții noi ce pulsează 
acum în Valea Jiului, ca 
și îu celelalte bazine car
bonifere ale țării.

★

Despre minerul fruntaș 
Mihai Ștefan s-a dus ves
tea pînă în cel mai înde
părtat colț de țară. Cine 
n-a auzit despre acest 
vrednic ortac al lui Haj- 
du luliu, ajuns el însuși 
șef de echipă la sectorul 
I al ruinei Petrila? Co
munistul Mihai Ștefan și 
ortacii lui de la orizon
tul 12 dau acum patriei 
cărbune în contul anului 
1964. In orele libere,

Mihai Ștefan practică motociclis- 
mul, desfășoară muncă de activist 
sportiv în consiliul regional al 
U.C.F.S. — Hunedoara și în con
siliul colectivului sportiv Minerul Pe- 
trila, iar atunci cînd e nevoie mun
cește voluntar la amenajarea de baze 
sportive. De aceea nu-i de mirare că 
Mihai Ștefan își îndeamnă tovarășii 
de echipă, pe Alexandru Szoboslai, pe

(Continuare in pag. IV)

S-a statornicit în tradiția poporului 
nostru ca, în fiecare an, în prima du
minică ce urmează lui 6 august, să 
cinstim memoria eroilor de Ia Lupeni, 
sărbătorind „Ziua Minerului". Este o 
sărbătoare scumpă clasei noastre mun
citoare, ziua în care gîndurile noastre 
se îndreaptă pline de căldură și recu
noștință către colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la exploatările, 
întreprinderile șf trusturile miniere, 
către acei care, prin muncă entuziastă 
și plină de avîut asigură patriei căr

Cunoscutul atlet fruntaș Daniei Gra- 
fens te in își depășește angajamentele eu 
peste 3i0 la sută. Utemistul Daniei Gra- 
fenstein, cocsar la secția baterie a 
■Comib matului Siderurgic, este fruntaș 
în muncă.

Utemistul Grigore Gwvrilă esie frun
taș în muncă. In secția Oțelărie electri
că a Combinatului Siderurgic, unde lu
crează ca lăcătuș mecanic, boxerul Gr. 
Gavrilă depășește zilnic cu peste 20 la 
sută angajamentele pe care și le-a luat 
în cinstea maciii sărbători*



— SCHIȚA 
de ION CHIRU

nos- 
Erau
pur- 

obiș-
de tir. 
plasele 
comod 
veselia

parte a frontului. Atunci, într-o noapte, 
am hotărît să căutăm în unitatea 
noastră cîțiva trăgători de elită.

Maiorul se opri puțin din povestit 
pentru a-și aprinde o țigară.

— Pe atunci nu fumam, glumi el și 
nici nu-i recomandabil pentru un bun 
țintaș care trebuie să aibă respirația 
perfect normală și inima—un mecanism 
precis de ceasornic. Organizatorul de 
partid, care participa la consfătuirea 
noastră, și-a adus aminte că eu aveam 
insigna G.T.O.

— Tovarășe Kuzmin, atunci cînd 
luat insigna nu cumva ai trecut 
proba de tir ?

— Ba da. Nu prea am fost eu
trăgător excepțional dar multe din car
tușe le băgăm în „muscă". Armele de 
tir sint totuși diferite de cele ostă
șești, i-am spus eu, folosind din în- 
tîmplare aceleași cuvinte 
le-ai spus dumneata la 
adresă maiorul tînărului 
sese pușca.

M-am oferit să încerc 
niza torul mi-a propus în

ai
Ș’i

Intîmplarea aceasta s-a petrecut cu 
cîteva luni în urmă. Călătoream cu 
trenul pe una din liniile care stră
bat pămîntul Dobrogei noi. Vecinul 
rpeu de compartiment, un ofițer so
vietic, privea tăcut la peisajul care se 
rotea parcă în jurul trenului. Călăto1 
ria era monotonă, așa cum este de 
obicei într-un tren personal care cu
lege călători din fiecare stație, cît de 
măruntă ar fi ea.

Intr-o gară, în compartimentul 
:irti au intrat încă patru călători, 
patru flăcăi înalți, bine tăcuți, și 
tau fiecare, în afară de sacoșele 
nuile de sportiv, cîte o pușcă 
Sacoșele au fost așezate în 
portbagaj, tinerii s-au instalat 
și au pus imediat stăpînire, cu
lor, pe compartimentul nostru. In timp 
ce glumele zburau de la unul la altul 
își dichiseau armele, lustruindu-le cu 
hărnicie. începusem să regret liniștea 
risipită o dată cu urcarea în tren a ce
lor patru tineri. Pe 
trase imediat armele 
călătorie.

— Frumoase puști, 
surprinzîndu-mă cît 

de corect vorbea 
limba romînă.

Măgulit, unul din 
tineri i-o întinse pe 
a sa. Ofițerul o 

■cercetă cu ochi de 
cunoscător, îi de
montă închizătorul 
și mulțumit de e- 
xaminare o duse 
la umăr țintind, pe 
fereastră, un o- 
biectiv imaginar.

■— Bate puțin la 
stingă, mai spuse 

■el. Apoi, privind 
talpa patului : De 
ce i-ai pus adao
sul ?

— Pentru recul, 
răspunse cel între
bat. De altfel, to
varășe maior, ar
mele de tir sportiv 
sînt puțin diferite 
<lc cele ostășești 
pe care le cunoaș
teți
asta să cîștig concursul la care mer
gem și, poate, dobor un record.

Maiorul zîmbi :
— Iți urez succes. Oarecum mă pri

cep și eu la tir. E drept, recordul nu 
l-am bătut pe terenul de sport, dar...

— Aveți un record ? întrebă tînărul 
vădit interesat.

— Da, am avut și eu un mic re
cord, un record puțin cam neobișnuit, 
dar totuși record...

Ceilalți își întrerupseră lucrul pri
vind curioși spre ofițer. La invitația 
nmtă a tuturor, 
vestească :

„ Era în vara 
piere de Iași, 
pregătea pentru
trebuia să dea peste cap pe fasciștii 
din Romîilia. După iureșul de la Cotul 
Donului ne opriserăm aici pentru îm
prospătarea forțelor și pregătirea noii 
mari bătălii. Eram pe atunci locote
nent. Ziua ne-o 
tuci iar noaptea 
loc la altul. In 
fascistă adusese
deau orice mișcare. Așa, într-o dimi
neață l-au răpus pe Fedea, un bun 
prieten al meu cu care luptasem îm
preună de la Stalingrad, pe comandan
tul batalionului nostru, Kovalcik. Am 
cerut și noi lunetiști pentru a pune la 
respect năpîrcile fasciste dar se vede

■ că era mai multă nevoie de ei în altă
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maior însă îl a- 
noilor vecini de

un

pe care mi 
început, se 
care-i întin-

totuși. Orga- 
glumă

dumneavoastră.

X Cu cîteva zile în urmă a avut loc 
adăposturi, neștiind de unde vine pri-/ în sala Casei de Cultură a Combina- 
mejdia. Atunci a tras și vecinul meuA tului Metalurgic Reșița, adunarea ge- 
sergentul Orlov. Lovitură în plin ! DinS neralâ de constituire a (duhului spor- 
. , . iii tiv muncitoresc Reșița . Au panici-locul sau nil-a făcut semn: unul la/ pgt pesle 250 muncitorj ai Qombina- 
unul tovarășe locotenent. Ceilalți fas-1 tulul, care și-au manifestat convinge 
ciști erau acum una cu pămîntul. Nu lit rea că noul club sportiv va însemna 
se vedea decît țeava puștii și casca./ un pas hotărît pe drumul creșterii 
Intre cască si lunetă, singurul loc vul-X sportului de performanță. Noul club 
nerabil, trebuia să-i lovim. Am ochit/ sPortiY va co.ntinua ‘radlt'a ,sP°rtulul 

’ - * - > muncitoresc din acest important cen-din nou. De zeci de ori mi s-a părut ca, f irțJ> va da un nou jfubojd activității, 
totuși, ținta nu-i bine prinsă în cătare.l angrenîndu-i în jurul său pe toți 
Inima îmi bătea sălbatic și iar a tre-X entuziaștii susținători ai sportului din 
buit să fac o pauză, pentru a o liniști.} Reșița 
Apoi, cînd am socotit că totul e bine,S , :iC.lubuI sPofliv, muncitoresc Reșița" 

i , .-7 ! iși începe activitatea cu șase secții :am tras. După cum s-a aplecat >^-<4 atletjsmi‘box, fotbal, lupte, gimnastică 
parte țeava puștii, am înțeles că de/ și handbal. De un real ajutor pentru 
data aceasta „luasem musca". Vroiam X noua unitate sportivă va fi colectivul 
să-l anunț pe Orlov că scorul este a/ „Metalul", unde vor fi angrenați mim 
cum doi la unul dar si pușca lui bubui) Eterii care doresc să practice sportul, 
îndată și scorul a devenit egal. Ceilalți Vrec,lm sPortivii care al1 îndră8it 
tovarăși făcuseră și ei treabă bună: 
doborîseră cîte un lunetist. Seara, din 
culcușurile lunetiștilor lor, fasciștii nu 
au mai cules decît armele speciale.

A doua zi ne-am reluat vechile1
locuri. întrecerea dintre mine și Orlov/1 Iubitorii de fotbal din Capitală vor 
era acum mai grea. Cei cîțiva lune-7 avea prilejul să urmărească peste cîte-

, ... . „ „ „ , l va zile o interesantă partidă de fot-
tiști fasciști care mai rămăseseră de--) bal. Miercuri 13 august, la ora 20, 

grozav de precauți: își ale-Y se va desfășura în nocturnă pe sta- 
seseră alte locuri și/ dionul Republicii meciul dintre echi- 
nu-și mai scoteau) PȘle de categoria A Progresul și Ra- 
capul să-i pici cu ~!J ”* " *
ceară. Comandantul
nostru prevăzuse 
însă și organizase) 

■’ ‘X°.“:(300 de membri și aproape toți cu cotizația la zi chine erau trase,X •> i k s a
prin iarbă, cu sfo-3 Nu cu mult timp în urmă, efectuînd un raid anchetă prin cîteva 
rile. Li se vedeauX lective sportive din Capitală, ne-am oprit și la uzinele textile „7 Nc.m.n 
doar bonetele șif brie“- Vizita noastră la colectivul sportiv „Bumbacul" organizat pe lîngă 
Mît vpde frea 2 această întreprindere, era în legătură cu Spartachiada. Dar membrii con 
am. ce »eue uea > szltului colectivului ar fi dorit să ne prelungim șederea si să îmbrățișăm 
ba că pe unul dini în timpul discuției, toate aspectele muncii sportive din cadrul întreprinderii 
lunetiștii fasciști nu/ Am promis atunci că vom reveni, așa că, la sfîrșitul săptămînii trecute, an 
l-a mai răbdat ini-/ d‘n nou oaspeții acestui colectiv sportiv.
ma și s-a pregătiți Organizat pe lîngă o întreprindere 
să tragă. Focul însă/ al cărei specific de producție face ca 
l-a descoperit și,\cca mai rnare Par*e din masa salaria- 
atît i-a trebuit lui( 
Orlov ca să ridice 
scorul la trei la doi 
pentru el. Așa, în' 
trei zile, am cură
țit toți lunetiștii 
fasciștilor. I

Intre timp ne( 
schimbaserăm locu- 

chiar lîngă linia fas-f 
s-au pornit însă săi 

brandurile în copacii de

veniserăspuse el deodată

Desen de D. MIHAILA

Sper cu arma

maiorul începu să po-

anului 1944, în apro- 
Unitatea noastră se 
marea ofensivă care

petreceam în adăpos- 
mai circulam de la un 
fața noastră, unitatea 
lunetiști care ne pîn-

comandant al batalio- 
pîndă și, în ziua ime- 
zorii ne-au găsit ur- 
copaci din fața linii-

fac chiar un concurs cu ceilalți ostași 
care se oleriseră voluntari la opera
ția de curățire a lunetiștilor fasciști. 
A doua zi dimineață ne-am ales ar
mele și le-am verificat într-o viroagă. 
Trăgeau minunat. Ne-am ales apoi, îm
preună cu noul 
nului. locul de 
diat următoare, 
câți în bătrînii 
lor noastre.

Lunetiștii fasciștilor nu sc așteptau 
la o ripostă atît de promptă. I-am 
văzut cum se deplasau leneși spre 
locurile lor de tragere, își potriveau 
culcușurile, armele, cartușele.

Luneta îți aduce obiectivul pînă la 
gura puștii, cînd prinzi în cătarea ei 
ținta, nu-ți mai rămîne decît să apeși 
pe trăgaci. Nouă ne lipsea ajutorul a- 
cesta prețios, așa că trebuia să cîntă- 
rim de zece ori și să tragem o dată. 
Un foc 
noastră 
nu le-ar 
cît să
prin lunetele lor.

L-am ochit pe 
mea. Plictisit de așteptare, 
aprinsese o țigară 
suflă fumul
împrăștiindu-1 cu palma. Am dus arma 
la ochi și am început să-mi amintesc 
sfatul antrenorului nostru. Am stat 
puțin pînă mi-am calmat bătăile ini
mii și... am tras. Fascistul a căzut 
fulgerător iar țigara a rămas alături, 
în iarbă. Ceilalți lunetiști au rămas 
surprinși și s-au cuibărit mai bine în

greșit ar 
și atunci 
fi rămas 
cerceteze

fi descoperit poziția 
lunetiștilor fasciști 

altceva de 
frunzișul

fascistul

făcut de- 
copacilor

din fața 
acesta își 

și-l vedeam cum 
la suprafața pămîntului.

A luat ființă „Clubul sportiv 
munciloresc Reșița*'

alte discipline decît cele care sînt 
acum reprezentate în „Clubul sportiv 
muncitoresc Reșița". Tehnicienii clu
bului vor da un eficace sprijin colec
tivului sportiv „Metalul" în munca 
de instruire și educare a tinerilor 
sportivi

Consiliul de conducere al „Clubului 
sportiv muncitoresc Reșița" are ur

mătoarea componență: președinte — 
Mihai Patriciu, directorul general al 
Combinatului Metalurgic Reșița • 
vicepreședinți: ing. Ilie Nisipeanu, 
locțiitorul directorului general al 

C.ALR. și Pavel Floruț, președintele 
comitetului de întreprindere ; membri: 
Vasile Pop, Dumitru Neagrău, Matei 
Bîtea, ing. Oleg Publik, Ion Munte» 
nu și Petru Dragotonie.

Urăm noului club sportiv spor la 
muncă I

GH. DOBRESCU
corespondent

Un interesant meci de fotbal 
în nocturnă: Rapid-Progresul 

gătesc în vederea apropiatei reluări 
a campionatului.

Biletele pentru această întilnire se 
difuzează prin organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi și instituții. De ase
menea, s-au pus în vînzare bilete și la 
casele: Agenția Centrală 1. S. I.oto- 
Pronosport, str. Ion Vidu și stadionu 
Dinamo.

pid. Va fi pusă în joc „Cupa Caselor 
raionale de Cultură". Cele două e- 
chipe vor alinia jucătorii care se pre-

rile. Veniserăm 
ciștilor. Aceștia 
tragă cu 
unde ghiciseră că le vine moartea.
Am început, cux Orlov, să-i curățim 
pe servanti. In ■ liniile fasciste era 
panică: unul nu mai mișca, cît era 
ziulica de mare. Copacii, vechii noș- S Ioana Dincă, secretara comitetului 
tri prieteni, deveniseră doar cîțiva X ^andele președintele

! colectivului sportiv și Elisabeta Pavel, 
țăruși, sfîrtecați de proiectilele fas- ( secretara colectivului sportiv, discută 
ciste. Moartea însă continuă să lei P^anul de măsuri pentru mărirea nu-

1 mărului de membri ai U.C.F.S.
pice, din cer senin, din locurile cele <

, , , . ’-tu „ f ților să o constituie elementul feminin,mat neașteptate. In zece zile de con A colectivul sportiv „Bumbacul" are o 
curs, dacă vreți să-l numim așa, eu I frumoasă activitate, reflectată în suc- 

,. ,. ~,Jcesele echipelor feminine de volei șiaveam 71 de lovituri in plm d.n 72/handbal -n număful mare dg pJ_ 
de focuri, iar Orlov 50 din 53... J ticipanți la prima etapă a Spartachia-

— Și pînă la urmă cum s-a termi-) ^ejde vară. ...
nat întrecerea? întrebă unul din tinerii membrii acestui colectiv sportiv, este 
văzînd pauza lungă a maiorului. C succesul pe care l-au înregistrat în

r l munca de stringere a cotizațiilor spor-
— Intre timp forțele noastre se’

concentraseră și am pornit ofensiva. 
Iar lîngă insigna G.T.O. a ajuns, mai 
tîrziu, steluța aceasta mică și atît de 
dragă. |

... Era steaua de Erou al Uniunii So
vietice. Sosise și stația unde tinerii 
trebuiau să coboare. Și-au ridicat saco
șele și armele și au strîns toți, cu pu-1 
tere, mîna maiorului. Mult timp, pînă! 
cînd nu i-am mai zărit, mîinile lor aU| 
fluturat pe peron. Mi-am dat seama 
atunci că înțeleseseră acest mare ade
văr că sportul este bun atunci cînd îți! 
oțetește mintea și brațul, cînd te ajutăl 
să dai patriei tot ce ai mai bun. ȘL 
tare aș fi dorit să-l văd, în ziua aceea,/ Nicolae Popescu, secretarul organi- 
la concurs, pe tînărul înalt și voinicA zației U.T.M. din secția țilatură, stă 
i, „ . , . . .. (de vorbă cu muncitoarea Ioana Cris-bronzat de soare, care-, mtinsese armaV SubieCtul? Achiiarea la timp a 
maiorului sovietic, f cotizației sportive*

tive. Colectivul sportiv „Bumbacul1 
are 300 de membri și aproape toți sin 
cu cotizația la zi.

Discutînd despre această problem; 
cu tovarășa Elisabeta Pavel, secretar, 
consiliului colectivului sportiv, am a 
flat că la baza acestui succes st; 
colaborarea dintre colectivul snorti1 
și comitetul U.T.AL al uzinei. Avîni 
tot sprijinul din partea comitetulu 
U.T.Al. (secretar Ioana Dincă) s-a sta 
bilit, de comun acord, ca responsabili 
cu sportul din birourile U.T.Al. al 
secțiilor să răspundă efectiv de strîn 
gerea cotizațiilor sportive. Astfel, îi 
fiecare secție, organizatorul sporii 
primește un ajutor serios în munca d 
strîngere a cotizațiilor. Această m* 
sură a fost completată cu o susțin 
campanie de lămurire în vederea acu 
tării la timp a cotizațiilor, campani 
dusă tot cu ajutorul comitetului d 
U.T.M. Perseverind în această dire< 
ție, s-a ajuns ca astăzi, în cadri 
colectivului sportiv „Bumbacul", strîr 
gerea cotizațiilor să nu mai const

f

țesător Florea Popa sTînărul 
oprit pentru o clipă la Steliana Căli 
gării, secretara biroului organizați 
U.T.M. din secția țesătorie și respa 
sabila secției de handbal, pentru a- 
achita cotizația de membru al U.C.F. 
tuie o problemă, majoritatea membi 
lor înscriși în U.G.F.S. îndeplinindu- 
la timp această îndatorire.

La e singură întrebare răspuns 
primit nu a mai fost așa de amplt 
ce măsuri s-au luat pentru măriri 
numărului de membri? Dar, așa dui 
cum ne-a asigurat tov. Elisabeta P 
vet, chestiunea a fost discutată și p 
ratei cu munca de consolidare a su 
ceselor actuale se va trece la o larj 
acțiune de înscriere de noi membri 
U.G.F.S. Un motiv în plus ca, nu p< 
te multă vreme, să vizităm, din nc 
colectivul sportiv „Bumbacul"...

CALIN ANTONESCU 
Fotografii de I. M1HA1C?



sporturi I
Există sporturi cu răspindire universală și sporturi care se 

bucură de popularitate numai într-o anume țară sau 
anume ținut. Ca și folclorul, în ansamblul culturii unui 

popor, aceste sporturi își au cel mai ades origina în străvechi 
obiceiuri și legende. De multe ori, prin mijlocirea acestor spor
turi cu profund caracter național, poporul împilat și lipsit de 
cele mai elementare drepturi găsea o cale de manifestare a 
energiei, forței, vigoarei sale. Păstrate cu respect din generație 
în generație, sporturile acestea se mai practică și astăzi.

In 
unde 
privite 
acolo 
sursa 
pentru 
tiști plastici, sporturile naționale, 
ca o expresie a folclorului spor
tiv al acestor țări, sînt încon
jurate cu atenție, îndrumindu-se 
tineretul spre larga lor prac
ticare.

Ce era oină in țara noastră 
înainte de 23 August 1944? Un 
joc peste care se așternuse col
bul uitării, practicat numai prin 
unele sate, neorganizat, fără 
continuitate. In anii regimului 
democrat-popular oinei i-a fost 
redată adevărata strălucire. În
trecerile de oină se bucură as
tăzi de popularitate nu numai 
la sate, ci și la orașe, 
care an, la întrecerile 
chiadei participă zeci și 
echipe care își dispută 
tea în cadrul acestui 
amintește de obiceiurile ciobă
nești, de jocurile în aer liber 
ale țărănimii noastre muncitoa
re. In Uniunea Sovietică, foarte 
popular este jocul „gorodki", 
asemănător popicelor și care a 
avut odinioară entuziaști prac- 
ticanți în persoanele marelui 
scriitor Lev Tolstoi, vestitului 
biolog Miciurin sau a nu mai 
puțin celebrului fiziolog Pav
lov. Aproape că nu există repu
blică unională din Uniunea So-

țările socialiste, acolo 
tradițiile populare sînt 
cu dragostea cuvenită, 

unde folclorul constituie 
principală de inspirație 
poeți, muzicieni sau ar

In fie- 
Sparta- 
snte de 
întîiela- 
joc ce

Parașutista Elena Bă- 
căoanu a cucerit titlul de 
campioană a lumii la 
proba de 2.500 in. cădere 
liberă cu viraje.

C’izjd ea a coborif, firesc, 
Un fenomen s-a intimplat: 
Parașutismul romînesc
In ochii lumii s-a...-nătțat I

MIRCEA CODRESCU
Unii sportivi încearcă 

să se sustragă de la 
munca profesională. 

Eu unul, apreciez eschiva, 
Nici girul să-i fac obstrucție, 
Deci folosiți-o pe teren, 
Dar nu și in... producție I

C. MAZILU

vietică fără sportul său națio
nal. Gruzinii practică foarte 
mult jocul „lelo", un fel de 
combinație de fotbal, tenis și... 
călărie. In republicile asiatice 
este foarte răspîndită lupta 
„sambo". In părțile nordice ale 
Țării Socialismului se joacă 
foarte mult „hocheiul rusesc". 
Este vorba — după cum ați 
aflat probabil — de un joc ase
mănător fotbalului (o echipă are 
tot 11 jucători, terenul este a- 
proximativ de dimensiunile celui 
de fotbal, mantinele nu există, 
iar puctd e înlocuit de o minge 
confecționată din cauciuc). In 
China populară sint în plină 
înflorire alte sporturi naționale: 
boxul chinezesc, luptele și scri
ma în care se folosesc nu mai 
puțin de 20 tipuri de arme. Po
porul vietnamez are și el spor
turi îndrăgite din timpuri foarte 
vechi: luptele „vît“, practicate 
mai ales în regiunea Fluviului 
Roșu, luptele cu prăjina, denu
mite „dau roi", sau o varietate 
a boxului, cunoscută sub nu
mele de „vo“. In R.P:D. Coreea
nă, sporturile naționale cele mai 
apreciate sint luptele „sirim", 
tragerea cu arcul „kunsul* sau 
originala întrecere feminină 
„kane".

In Indonezia, una din marile 
țări asiatice, sportul național 
cel mai popular este lupta 
„penceak", care este un com
plicat sistem de autoapărare, 
sugerînd deopotrivă boxul și 
luptele. Lupta „penceak" se a- 
seamănă chiar cu un dans și 
de cele mai multe ori este prac
ticată cu acompaniament mu
zical.

Sporturile naționale sînt strîns 
legate de popor, fiind izvorîte 
din obiceiurile și tradițiile lui. 
Se cuvine de aceea să le a- 
cordăm toate atenția și să cul
tivăm dragostea tineretului pen
tru practicarea și răspîndirea 
lor.

Curcani au ajuns la o inaită mă-
. Iaiă-i

Țăranii muncitori din comuna C
iestrie în practicarea sportului nostru național — oină, 

la un antrenament pe terenul sportiv din comună.

„PATERNITATEA"
Ciclismul este unul din sporturile cele mai populare, iar bicicleta reprezintă unul din

Predarea educației fizice în școlile de muzică întîmpină serioa
se dificultăți, mai ales din partea elevilor și elevelor din claseh 
de pian și de vioară. Aceștia se tem (și profesorii lor le cultivi 
de multe ori această teamă ne justificată) că practicarea exer
cițiilor fizice le dăunează, pierzîndu-și prin efectul lor elastici
tatea, sensibilitatea și, mai cu seamă, mobilitatea articulară i 
degetelor și a articulației pumnului. Și dacă se fac concesii,' ct 
multă rezervă și precailțiune, cîtorva exerciții libere, nu se poate 
discuta în nici un caz despre un joc sportiv ca tenisul de mas 
sau tenisul de cîrnp, pe care elevii l-ar practica avînd în mîn£ 
o paletă sau — și mai... grav — o rachetă grea de tenis. C< 
să nu mte vorbim de o probă din atletism ca aruncarea greu 
tății! Aceste „încercări", zic ei, dttc. sigur la rigiditatea articu 
lațiilor și la compromiterea progresului muzical.

De partea cui este dreptatea lăsăm cititorilor să hotărască, ma 
ales că exemplele de mai jos vor contribui — credem — lz 
lămurirea problemei:

David Oistrach, unul din cei mai mari violoniști ai lumii 
care ne-a vizitat în două rînduri țara, declara anul trecut într-ur 
interviu acordat ziarului „Sportul popular", că zilnic, în afară 
de orele folosite pentru studiu la vioară, face sport. Pe lîngi 
diferitele exerciții fizice, el practică în mod deosebit tenisul d< 
cîrnp, făcînd adevărate concursuri cu fiul său, Igor Oistrach, u 
alt mare violonist de renume internațional. Mulți dintre elevi 
claselor de vioară ai școlilor noastre de muzică i-au văzut, i-at 
auzit și i-au admirat pe amîndoi pentru excepționala lor virtuozi 
tate violonistică și au putut constata că practicarea regulată ? 
exercițiilor fizice nu le-a adus nici un prejudiciu...

Monique de. Ia Bruchollerie, pianistă de mare renume, can 
ne-a vizitat și ea de două ori țara, mărturisea că practică ma 
multe sporturi, printre care tenisul și cricketul. și că zilnic exe 
cută programe de gimnastică de cîte una sau două ore.

întrebată despre caracteru 
exercițiilor din aceste progra 
me, ea a răspuns că este vor 
ba de exerciții de gimnastici 
acrobatică Ia sol. „Pâră a 
ceste ore de gimnastică, spu 
nea celebra pianistă, n-aș f 
avut nici vigoarea și nici re. 
zistența necesare îndelungate 
lor ore de studiu".

In sfîrșit, o altă pianistă, a 
preciată unanim în lumea mu 
zicală, a fost cunoscuta atleti 
Micheline Ostermayer, pe can 
practicarea atletismului n-i 
împiedicat-o să obțină mar 
succese muzicale. Cronicari 
de specialitate au vorbit elo 
gios despre reușita concertu 
lui dat de ea Ia Londra, în a 
nul 1948, a doua zi după c< 
cucerise titlul olimpic la... a 
runcarea greutății 1

BICICLETEI
. . . ------ ----- — cele

mai practice și mai răspîndite mijloace de locomoție. Nu de mult, ne-am ocupat despre începu
turile „velocipediei" la noi. V-ați întrebat însă cînd a apărut pentru prima oară pe lume acest 
vehicul? Unii istorici erau de părereeă inventatorul bicicletei este silvicultorul german 7<«rZ von 
Dreiss. El a obținut brevetul pentru invenția sa în anul 1817.

Din relatările unui cunoscut 
geograf rus dinaintea primului 
război mondial, P. I. Crivoș- 
cicov, aflăm că, 16 ani mai îna
inte de realizarea „mașinii" lui 
Dreiss, cu prilejul unei serbări 
populare desfășurate pe cimpia 
Sokolmcie din Moscova și-a 
făcut apariția un meșter iobag 
din Urați, pe nume Artamonov, 
călare pe un vehicul care poate 
ți socotit precursorul bicicletei 
de azi. Prioritatea poporului 
rus in inventarea bicicletei este 
insă indiscutabilă, dacfi ne gin- 
dim Că multe decenii înaintea 
lui Artamonov, alți talentați in
ventatori ruși au realizat unele 
vehicule care se apropie de bi
cicletă prin concepție și con
strucție. Astfel, în anul 1752, 
la Petersburg un alt meșter io
bag, al cărui nume era Leontii 
Samșurencov, prezintă o inven
ție personală: o trăsură cu pa
tru locuri, așezată pe patru roți 
și pusă in mișcare de doi oa-

meni. Această trăsură atingea 
viteze de aproximativ 15—18 
km. la oră. In 1791, mecanicul 
Ivan Gulibin a inventat și el o 
trăsură, de astă dată cu trei 
locuri și așezată pe numai trei 
roți, acționată de un om care 
stătea pe locul din spate și a- 
păsa alternativ pe două pedale. 
Ceea ce era cu totul neobișnuit 
era viteza pe care o putea a- 
tinge acest vehicul: 30 km. la 
orăl

Vehiculul lui Artamonov, mu/t 
mai apropiat de ceea ce înțe
legem astăzi prin cuvintul bi
cicletă, era constituit din două 
roate (una mai mare și\ una 
mai mică), o șea, un ghidon și 
două pedale. Artamonov era 
muncitor la uzina din Nijni Ta- 
ghihsk, situată in județul Ver- 
hoturie, la 335 verste de Perm.

Cu toate 
Artamonov a 
vă deosebită, 
s-a acordat

că invenția 
stir nit o 
acestuia nu 

brevetul meritat

Recorduri de rezistențâ
Știți ce se înțelege prin re

zistență umană? Prin această 
noțiune înțelegem în mod curent 
capacitatea omului de a face 
față, timp îndelungat, unor e-

FIE COMZRET
Cetățenii din circumscripția electorală nr. 15, raionul 

„Grivița Roșie", au nivelat un teren pentru amenajarea 
unui solar pentru copiii din cartier. Tov. Mașala, vicepre
ședinte al sfatului popular raional, ing. Popescu, Stanciu 
și alții și-au luat angajamentul să termine acest solar 
în cinstea „Zilei Internaționale a Copilului", dar nici pînă 
astăzi el nu e gata... 1

(Din scrisoarea trimisă 
deputat în statul

de tov. fon A. Nită, 
popular raional)

- -- ■

forturi oare întrec obișnuitul. 
Spunem că e rezistent, despre 
maratonistul care termină cursa 
celor peste 42 km., despre schio
rul care străbate 50 km. pe 
pîrtia de zăpadă, sau despre 
alpinistul care cucerește înălți
mi neumblate încă de picior de 
om.

Fiziologul și publicistul spor
tiv sovietic E. Elerovski ne 
oferă, Într-unuî din ultimele, 
numere ale revistei „Fizkultura i 
sport" alte cîteva exemple care 
arată ce eforturi, extraordinare 
este capabil să susțină un or
ganism uman bine antrenat.

In anul 1914, sportivul rus 
Teplov a parcurs pe jos, în 240 
zile, o distanță de peste 12.000 
verste (l verstă = 1200 m),l . m va ~
mergînd în medie 50 verste pe/relua tradiția Olimpiadelor 

Concursul se 
de participarea unor 

poeți, ar- 
arhitecți. din

de nesimțire. înotătorul francez 
Brachini a înotat sub apă 118 
m, în 2 min. 
vaianul 
dul de 
pînă la

Intre 
vul rus 
cut înconjurul lumii pe bicicletă 
Străbătînd în 2 ani și 18 zile 
distanța de 48.000 kilometri.

O forță cu totul ieșită
a

al

11 sec., iar ha- 
Blake a stabilit recor- 
adîncime, afundîndu-se 

23,61 m 
anii 1911—1913, sporti- 
Onisim Pankratov a fă-

comun
concurs
sovietic A.
dicat cu o
halteră cin tar iod 32 kg.

— Nu plinge i Dacă n-a fost de „Ziua Copilului", poale 
că vom avea solarul la sărbătoarea Pomului de iarnă t 

(Desen de GP.O RAS AR Mi) !

pentru descoperirea sa. Motivul 
era că pentru obținerea breve
tului de invenție, inventatorul 
era obligat să plătească o taxă 
în valoare de 500 pînă la 1.500 
de ruble. Iar acest lucru era 
imposibil de realizat pentru un 
om sărac, pentru un om din 
popor, ca meșterul Artamonov.

Oamenii simpli din Nijni Ta- 
ghilsk și împrejurimi 
uitat pe

nu l-au 
Artamonov. In anul 

1884 fierarul Zelenin a repro
dus cu exactitate vehiculul in
ventat de Artamonov, donindu-l 
muzeului local.

Imagini sportive 
din China populară

din 
demonstrat într-un 

marinarilor, ostașul 
Protopopov. El a'ri- 
mînă de 1002 ori o

în 1960, la Roma, se va
■ ar- 

vazi. Interesant de remarcat căi tistice ? 
recordul mondial actual Ia lOOr bucura 
km. marș este egal cu lOh 14< talentați muzicieni, 
nun. 2 sec., i-ar recordul la 24/ plastici
ore marș măsoară 214. 340 km / n;illlcroase țări ale lumii si va 

înotătorul sovietic de marel fj gaz(juit Palatul Civiliza- 
fond I. Faizullin a străbătut pe J țjej djn poro țfalico.
Amur (pe un timp prost și pe $ 
furtună) 200 km. în timpul re J ...există o publicație care se 
cord de 26 ore 8 nun. 30 sec. \ ocupă în exclusivitate de pro- 
La terminarea extraordinarei | blemele filateliei cu temă spor- 
sale curse, Faizullin se afla în A tivă ? Aceasta este revista 
tr-o stare fizică foarte bună.C „Sport-Phila" și ea are o mare 
Italianul Rizzio, încereînd în Văspîndire printre colecționarii 
1932 un record de stat îa apă f de timbre.
a rămas în apa mării timp de/
68 ore. El însă n-a înotat în l ...renumitul halterofil sovie- 
tot acest timp, ci a făout, cum/ tic, campionul mondial Vtadimir 
se spune, „plută" IStogov, are înălțimea, de numai

In 1908, australianul Ewansfl.%) m. și nu cînlărește mat 
a rămas sub apă 5 min. și 17 > mult de 55 kilograme^? Cu țoate 
sec. Incercîncl să întreacă acest I acestea, ' * — —
record francezul Roulican a stal J greutăți ----
s.'b ,-mă 6 min. 24 sec., dar ațniutte ori greutatea proprltllm 
fost scos la suprafață în stare /corpi. „ m

are înălțimea de numai 
și nu cînlărește mai

el a izbutit să ridice 
care întreceau de mai

Sportul și-a cîștigat mulți prieteni în China popular 
Cele două fotografii — pe care le reproducem aci după r 
vista „China’s Sports" —sînt elocvente în acest sens. In sting 
două gospodine, venind de la p'ață, au auzit pe stradă că 
transmite la radio obișnuitul program de gimnastică. E 
și-au pus coșurile jos și au început să execute exercițiile. N 
mic neobișnuit, fiindcă asemenea aspecte se întîlnesc mult 
plicate de sute de mii de ori pe străzile 
Canton sau alte orașe, 
știință chinezi, biologul Gtu-Ci-Hsien și chimistul 
Lun, cu numerele de ordine prinse în piept, își 
rîndul pentru a se pre zenta la startul unui cros popular.

din Pekin, Șanhai 
In dreapta, doi cunosctiți oameni c 

Uan-Mit 
așteapt

...Pitagora, eelebrul filozof 
elen, a fost un mare prieten 
al sportivilor participant! la 
anticele Olimpiade ?. El le dă
dea acestora sfaturi cum să se 
hrănească pentru a înlesni ob
ținerea unor bune rezultate în 
întrecere.

...prima gală de box din țara 
noastră, organizată în mod ofi-

c.ial și condusă după cerințele 
regulamentare, a avut loc la 
București, în ziua de 27 șep- 
tembrie 1924 ?

Konrads, 
mondial

de 27 șep-

tînărul pe
rie înot, a

..John 
cordman 
fost bolnav de paralizie infan
tilă și numai practicarea îno
tului i-a redat sănătatea ? Ni
meni nu și-ar fi putut închipui 
atunci că băiatul care lua lec-

ții de înot in scopuri curați’ 
va ajunge recordman al luni

...în programul întrecerilor < 
gimnastică ale Olimpiadei < 
la Paris (1900) se afla și prol 
de tracțiune cu frîngliia ? Ace 

pe vrem< 
a

gen de întrecere, 
aceea foarte popular, 
astăzi dat uitării.

...cicloturismul este una 
cele mai plăcute și mai 
forme de turism ? Turiștii 
se folosesc în excursii de îi 
cidete au posibilitatea de 
cuprinde un număr mai ma 
de locuri pitorești.

Io:

d 
uti 
ca

...în stațiunile de cercetă
științifice, din Antarctica se de 
fășoară o intensă aclivita
sportivă ? Sportul preferat 
cercetătorilor polari este șahi 
disciplină în care aceștia su 
țin ' deseori întreceri prin rad 
cu alți șahiști din patrie.



iogată activitate în sportul popicelor
• Primul concur* cu lenUtluS d0 recard. ® Ce se întîmplă cu ti

arele cadre? • Participare mesl vă ia campionatul individual

Pe arenele de popice din multe o- 
ișe ale țârii activitatea competițio- 
alâ continuă.
e Marți va avea loc pe arena Ra- 

năriei din Cîmpina, primul concurs 
rpublican cu tentativă de record, do- 
11 cu „Cupa 23 August".
Acest concurs constiuie ultima 
criticare în vederea selecționării e- 
lipei noastre naționale care ne va 
.■prezenta culorile în întîlnirea cu for- 
lația R. D. Germane, programată la 
erlin la sfîrșitul acestei luni și, în 
intinuare, în „Cupa Europei" care 
a avea Ioc la Miinchen. In sfîrșit 
edem că lupta pentru corectarea ve
rilor recorduri (Ana Felseghi — 414 
d., la 100 bile mixte și Ion Drago- 
lirescu — 855 p. d., la 2<X) bile mix-

FINALA PE TARĂ A „CUPBI 
SCINTEII PIONIERULUI"

Ultimul act al tradiționalei competiții 
natație „Ciupa Scînteui Pionierului", 

r.orvată celor mai mici înotători, se va 
chela mîine, la ștrandul ,,Dante Gher- 
an", cînd este programată finala, 
nnpetiția a ajuns la cea de a VlII-a 
lție. Ea va aduce la start pe oam- 
onii regionali și cei ai orașului Bucu- 
ști.
Ziarul „Scintela Pionierului'1 va oferi 
■r mal buni înotători premii în cărți,

■ iecte și echipament sportiv. De ase- 
“nea, organizației de pionieri care a 
Igurat competiției cea mal bună 
"bilizare, îl va fi decernată o cupă.
COMUNICAT DE LA CENTRUL 
E ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI PEN

TRU COPII
ai ni, ni august, la știran-dul „Datnte 
ierni an“ și ,,Palatul Pionierilor** dim 
pitală încep noile cicluri de învă- 
e a înotului pentru copii, înscrie- 

pentjru Centrul de inițiere de la 
nte Gherman** (ciclul IV) și Cen- 

de inițiere „Palatul Pionierilor4* 
ui II) se primesc zilnic între orale 

la secretariatul centrelor respec-

i PE STADIONUL TINERETULUI 
PE FESTIVALUL SPORTIV 

PIN RAIONUL 1. V. STALIN
• . zilele de 9, 10 șl 11 august se va 

șura în raionul „I. V. Stalin'* din 
a’.ă un festival raional care va

,u. ?nde num eroase manifestațiuni
r ive și culturale. In ziua de 9 afu- 

-1, pe stadionul Tineretului, după 
>tivitatea de deschidere, va avealoo, 
•epînd de ha ora un bogat și
i iat program sportiv care va cuiprin- 

în treceri de fotbal, baschet și ei- 
? rn.
IN ATENTIA ANTRENORILOR 

DE FOTBAL
Luni 11 august, la om 14» pe stadia
li Dinamo din Capitală va avea loc 
dința teoretică și practică a antreno- 
or de fotbal care aparțin colegiilor t 
aș București, regiunea București și 
giunea Pitești. Se vor prelucra con- 
Lizii.le cursului de perfecționare ce s-a 
‘sfășurat la Orașul Stalin ca cîteva 
ptămîni în urmă. 

te) va fi deosebit de dîrză, deoarece 
la acest concurs a fost invitat tot ce 
are mai bun sportul popicelor.

• Cu cîteva zile în urmă au în
ceput în întreaga țară primele între
ceri din cadrul campionatului republi
can individual. Informațiile primite 
pînă acum arată e participare 
masivă, ca urmare a faptului că nu
meroși muncitori și muncitoare au 
îndrăgit acest sport cu prilejul Spar- 
tachiadei de vară (numai în Capitală 
și-au disputat întîietatea în această 
competiție aproape 25.000 de partici
pant 1). Probele campionatului republi
can individual sînt: 100 bile singura

tice, 100 bile izolate, 150 bile mixte 
(fete), 100 bile singuratice, >00 bile 
izolate și 200 bile mixte (băieți).

0 Concursurile desfășurate de-a lun
gul sezonului sportiv de primăvară .au 
scos la iveală o serie de elemente cu 
mari perspective. Ce se va întîmpla 
cu aceste talente ? Federația de po
pice a luat lăudabila inițiativă de a 
chema un număr de 22 de tineri și 
tinere în tabăra de vară organizată 
pe timpul vacanței la Arad, între 15— 
30 august. De pregătirea lor se vor 
ocupa antrenorii Al. Gomoiu, la bă
ieți, și Iosif Băcilă, la fete.

e Anul acesta perioada de trans
ferări a fost stabilită între 1—20 sep
tembrie. Maeștrii sportului și jucăto
rii de cat. f pot trece de la un co
lectiv la altul numai cu avizul F.R.P., 
iar sportivii de cat. a 11-a și a IlI-a, 
cu asentimentul comisiilor regionale, 
raionale și orășenești, conform nor
melor în vigoare.

Emil Voicu., talentatul nostru junior, in timpul unei probe de fluture.

Au început întrecerile finale 
ale campionatului republican de nafafie 

pentru juniori și junioare
CLUJ 8 (prin telefon). — 240 de 

concurenți din 30 de cluburi și colec
tive sportive participă la între
cerile finale ale campionatelor re
publicane de natație pentru juniori și 
junioare care au început vineri la 
bazinul Victor Babeș din localitate. 
Timpul ploios a influențat asupra re
zultatelor celor 12 probe programate 
în prima zi și astfel nu s-a realizat 
nici un nou record al R.P.R. Iată 
rezultatele tehnice ale primelor probe:

100 m. liber junioare II (23 con
curente): 1. Vasilica Jurciuc (Dinamo 
București) 1:13,8; 2. Henrietta Tincoca 
(C.C.A.) 1:15,2; 3. Ingrid Wechter
(C.S.U. Buc.) 1:18,1; 100 rn. liber 
juniori II (48 cone.): 1. Fr. Fiitop 
(Voința Tg. M.) 1:04,7; 2. Katona
Csaba (Voința Cluj) 1:08,8; 3. Z.
Zette (Rapid Cluj) 1:09,3; 800 m. li
ber juniori 1: (15 cone.) 1. Emit Voi- 
cu (Gosp. Buc.) 10:35,1; 2. O. Mo- 
canu (Rapid Buc.) 10:48,6; 3. I. Cu- 
lineac (Din. Buc.) 11:27,9; 200 m. 
delfin juniori 1 (5 conc.): 1. V. Bu 
dai (Voința Tg. M.) 2:58,1; 2. V. Me- 
dianu (Prog. Buc.) 3:16,4; 3. G. De- 
metrescu (C.C.A.) 3:16,3; 100 m. spa
te junioare 1 (& conc.): 1. Margareta 
Wittgenstein (C.S.U. Buc.) 1:21,8; 2. 
Lia Nedelea (Spartac Buc.) 1:27,3; 
3. Ana Grigoraș (Rapid Buc) 1:30,6; 
100 tn. bras junioare II (24 conc.):
1. ludith Orosz (Știința Cluj) 1:33,6»
2. Helga Boicehovski (C.S.U. Buc.)
1:33,9; 3. Eniko Boros (C.F.R. Cluj)
1:34,5; 200 m. bras juniori II (24
conc.): 1. I. Kovacs (C.F.R. Cluj)
3:00,1; 2. T. Rinea (Spartac Buc.)
3:02,5; 3. O. Wagner (Olimpia Re
șița) 3:11,2; 100 ni. spate juniori I 

(10 conc.): 1. M. Vasiliu (C.S.U. 
Buc.) 1:10,0; 2. L. Daroczi (C.F.R. 
Cluj) 1:10,4; 3. P. Antonescu (Gosp. 
Buc.) 1:17,6; 100 in. delfin junioarei:
l. Nicoleta Ștefănescu (Gosp. Buc.)
1:21,3; 2. Ingrid Rothe (C.S.U.
Buc.) 1:30,8; ; 3. Maria Kassovitz 
(C.S.U. Buc.) 1:33,8; Ștafeta 4x100
m. liber junioare I (3 echipe): I.
C.S.U. Buc. 5:10,4; 2. Rapid Buc
5:32,4; 3. Progresul Cluj 6:34,3; Șta
feta 4x100 mixt junioare II (5 echi
pe): 1. C.F.R. Cluj 6:02,0; 2. O.G.A. 
6:07,0 3. C.S.U. Buc. 6:10,3; Ștafeta 
4x100 mixt juniori I (10 echipe): L 
Gospodării Buc. 5:80,2; 2. G.S.U.
Buc. 5:07,8; 3. C.F.R. Cluj 5:12,5.

Întrecerile continuă sîmbătă și du
minică.

RADU F1SCH, coresp. regional

De ziua vrednicilor mineri
(Urmare din pag. 1)

Iosif Costea, ca și pe toți ceilalți, să 
meargă pe terenul de sport, să se o- 
țelească, să capete noi puteri. Doar 
au nevoie de așa ceva colo jos, în sub
teran, la sute de metri sub păniînt, 
unde sfîrtecă stînca aspră, pentru a 
sedate la lumină „pîinea industriei", 
cărbunele—

★

Minerii din Valea Jiului au echi
pele lor pe care le încurajează din 
toată inima. Una dintre acestea este 
echipa de fotbal din Petrila. Desigur 
că printre echipele din Valea Jiului 
nti-f cea mai renumită. Dar cîte sa
tisfacții n-au produs jucătorii ei, to
varășilor lor de muncă 1 Anul acesta 
au ieșit campioni raionali și se află 
în baraj pentru calificarea în cam
pionatul regional, au întrecut bl 
Cupa R. P. R. toate echipele din 
regiune ce i-au fost opuse și 
acum își vor măsura forțele cu cele 
ale jucătorilor din categoria C. Jucă
torii, exemplu de disciplină pe teren și 
în viața de toate zilele, muncesc cu 
bune rezultate la locul lor de pro
ducție. Iată-i, de pildă, pe portarul e- 
chipei, Nicolae Nicorici, inginer frun
taș în producție, șef de sector, pe in
terul stînga, Alexandru Csibi, mais
tru miner, de asemenea fruntaș tn 
muncă, pe stoperul Ioan Borondal, mi
ner, pe extrema stîngă Alexandru. Ia- 
cob, funcționar. Cu toții sînt îndră
giți de tovarășii lor de muncă, sînt

■ Campionatul de tenis 
al juniorilor bucureșteni

Zilele trecute au luat sfîrșit pe te
renurile de tenis ale Centrului de an
trenament nr. 2 din Capitală, întîlnfe 
rile contînd pentru campionatul de 
juniori al Capitalei.

Rezultatele tehnice ale finalelor: 
simplu fete: cat. 15-16 ani: M. Cio- 
golea (Olimpia) — C. Nâstase 
(C.C.A.) 6—3, 4—6, 7—5; cat 17-18 
ani: R. Lazaride (Olimpia) — M. 
Ciogolea (Olimpia) 6—3, 6—4 ; sim
plu băieți: cat. 16—15 ani: Șt 
Burciu (Olimpia) — A. Ungureanu 
(Progresul) 6—2, 8—6; cat. 17-18 
ani : Șt. Burciu (Olimpia) — Ș. 
Basarab (Constructorul T.C.1I.) 2—C, 
6—4, 8—6 ; dublu mixt: R. Lazaride, 
Șt. Burciu (Olimpia) — Ciogolea, 
Mărmureanu (Olimpia, Progresul) 
13—îl, 6—3 ; dublu băieți : Mărmu
reanu, Ungureanu (Progresul) — 
Neamu, Guțu (Olimpia) 7—5, 4—6,
6—4.

mîndria sportivilor de la mina Pe 
tril a 1

★
Sportul a devenit în anii regimului 

democrat-popular un prieten drag ai 
minerilor din Valea Jiului. In toate 
localitățile minere, se desfășoară o 
intensă activitate sportivă de mase, 
pulsează o viață sportivă temeinică și 
organizată. Numai colectivul sportiv 
Minerul Lupeni are 15 secții pe ramură 
de sport. La Petroșani, colectivul spor
tiv Utilajul se preocupă de_ organiza
rea unei vii activități sportive de 
masă, eviderițiindu-se de fiecare dată 
prîn marele număr de sportivi partici
pant la competițiile populare. La 
Vulcan, la Aninoasa, la Uricatli, sute 
și sute de sportivi, muncitori în Sub
teran sau la suprafață, își aduc con 
tribuția la dezvoltarea sportului in 
Valea Jiului, călindu-se fizic pentru a 
putea răspunde cu și mai multă vi
goare mărețelor sarcini puse de par 
tid și guvern în fața lor I

★
De ziua lor, minerii din Valea Jiului 

și din celelalte bazine carbonifere par
ticipă la zeci de competiții sportive 
festive. In întîmpinarea „Zilei Mine
rului" au avut loc astfel de întreceri 
în numeroase orașe minere, dar cele 
mai importante competiții sînt progra
mate pentru mîine, duminică 10 au
gust. Atunci, la Petroșani și Lupeni, 
la Baia Mare și Rovinari, la Aghireș 
și Pescăreasa, la Lonea și Vulcan, 
sportivii mineri vor participa cu drag 
la întreceri în mai toate ramurile de 
sport, cinstind și în acest fel minu
nata lor sărbătoare 1

educarea patriotică și cetățenească 
a sportivilor noștri - 

sarcină de mare răspundere
Fapte nedemne ale unor sportivi

Mari și importante sînt succesele 
iținute de mișcarea noastră de cul- 
ră fizică și sport în anii regimului 
miocrat-popular. Datorită grijii și 
irijinului acordat permanent de par- 
1 și guvern, mișcarea de cultură fi- 
că și sport din țara noastră a în- 
gistrat an de an însemnate victorii 

angrenarea maselor de oameni ai 
uncii în activitatea sportivă, în creș- 
rea prestigiului internațional al 
tortului nostru. Baza materială a 
iscării sportive s-a dezvoltat necon- 
nit, ca urmare a preocupării statu- 
i nostru democrat-popular pentru 
rmarea unui tineret sănătos, cu 
r'c călite, cu calități morale și de 
miță proprii sportivului de tip nou 
:..-at de partid, vrednic constructor 
socialismului.

.* re deosebire de sportul burghez, 
;• re predomină afacerismul veros, 
i'c se promovează pe primul plan 
- J ni jiinl deșănțat, corupția, imo- 

■ în scopul înfăptuirii teluri- 
- odioase ale orinduirii capitaliste, 

..rea de cultură fizică și sport din 
care au rupt pentru totdeauna

■ ;rile robiei capitaliste urmărește 
, uri diametral opuse. In țara noas- 

•n șea rea sportivă are ca scop 
crea și educarea sportivilor in 

’r'Lil dragostei față de Partid si de 
■ ririle clasei muncitoare, in spiritul 
Holismului socialist și al interna

ționalismului proletar, al unei compor
tări demne la locul de muncă, pe te
renul de sport, în viața de toate zi
lele. Sportivul de tip nou din patria 
noastră este — în primul rind — un 
bun cetățean, un factor activ în con
struirea socialismului. El participă e- 
fectiv la munca profesională și obș
tească, el este un om întreg, animat 
de dorința de a contribui prin efortu
rile sale la ridicarea necontenită a 
prestigiului patriei, la clădirea socie
tății socialiste. Respingînd cu indigna
re orice manifestare a moralei putrede 
burgheze, a tendințelor afaceriste, a 
liberalismului burghez și cosmopolitis
mului — armă otrăvită a imperialis
mului — sportivul de tip nou din 
patria noastră se situează pe poziția 
combaterii intransigente a oricăror în
cercări de încălcare a legalității »onu- 
lare, împotriva oricăror manifestări ale 
elementetor descompuse, căzute pradă 
influențelor dușmănoase, burgheze.

Trebuie de arătat însă că deși s-au 
obținut succese evidente în direcția 
formării sportivilor de tip nou, conti
nuă încă să mai existe în acest sens 
serioase deficiențe. Influența rămăși
țelor ideologiei și moralei burgheze 
își mai menține încă amprenta în via
ța și activitatea unor sportivi, ce-i 
drept puțini la număr. în ultimii ani 
în cadrul activității unor cluburi și 
colective sportive, a slăbit în mod 

nepennis vigilența politică. De dra
gul performanțelor cu orice preț, au 
fost tolerate și cocoloșite unele aba
teri și apucături mic-burgheze, libera
liste.

Folosindu-se de această stare de 
lucruri, de simțul tocit al vigilenței 
politice la unii activiști și conducători 
sportivi, de faptul că spiritul critic 
și autocritic în unele cluburi și co
lective sportive nu a existat aproape 
deloc, cîțiva sportivi fruntași au să- 
vîrșit fapte nedemne, umbrind astfel 
activitatea cinstită, plină de abnegație 
și devotament a imensei majorități a 
sportivilor noștri. Ei au terfelit pur 
și simplu încrederea ce li s-a acordat 
de poporul nostru muncitor și folosin- 
dti -se de prestigiul pe care și l-au cîș- 
tigat tocmai datorită condițiilor pe 
care le-au avut la dispoziție, au co
mis grave abateri de la morala spor
tivă, serioase încălcări ale legalității 
populare.

De pildă, Sădeanu Rodica nesoco
tind cinstea ce i s-a făcut, prin se
lecționarea sa în repetate rînduri în 
lotul de volei al țării noastre, și-a 
permis să comită fapte compromiță
toare, grave încălcări ale cerințelor 
legalității populare și comportării ce
tățenești. In timp ce colegele sale din 
lot se pregăteau cu asiduitate în ve
derea unor competiții internaționale, 
animate de dorința de a reprezenta cu 

cinste culorile patriei, Sădeanu Rodica, 
element căzut pe panta descompunerii 
morale, era preocupată mereu de goa
na după căpătuială, de fuga după 
cîștig necinstit, fără muncă. Ea s-a 
afundat atît de adine în mocirlă 
încit cu ocazia unei deplasări în străi
nătate a intrat în legătură cu un ele
ment dușmănos, vechi afacerist și șan- 
tajist înrăit. Lipsită de conștiință ce
tățenească și patriotică, nesocotind 
încrederea ce i s-a acordat, Sădeanu 
Rodica a încheiat un tîrg murdar cu 
respectivul organizator al unei rețele 
de contrabandă, cu care s-a înțeles 
să introducă clandestin în țară dife
rite pachete și valori. Iată la ce culmi 
ale josniciei poate ajunge un element 
căzut în mrejele dușmanilor, capabil 
să-și vîndă onoarea și conștiința.

Din păcate acest caz nu este linie. 
La asemenea fapte necinstite, nedem
ne de calitatea unui sportiv de tip 
nou s-au dedat și sportivele Zăvădes- 
cu Violeta și Tintorescti Elena. Tot cu 
ocazia unei deplasări în străinătate, 
cele două sportive s-au pus în legă
tură cu „emisarii" linei bande care se 
ocupa cu contrabandă și traficul de 
valută și au introdus fraudulos în țară 
diferite mărfuri și valori nesupuse ta
xelor vamale. Pentru obiectele comer
cializate în țară, la preț de speculă, 
Zăvădescu Violeta și Tintorescu Elena 
au primit sume de bani de la finan
țatorul acestei afaceri murdare.

Aspectul cel mai revoltător al aces
tui caz este că intermediarul între 
organizatorii bandei și cele două spor
tive a fost tocmai antrenorul echipei, 
Manea Emil (Schneider). In schimbul 
unei sume de bani, acest activist spor
tiv, căruia i s-a acordat cinstea de 
a îndruma și conduce echipa de bas
chet și-a călcat datoria sa de educator 
al tinerilor sportivi, a devenit un coru
pător murdar, o unealtă abjectă a duș
manilor poporului. De alte fapte la 

fel de nedemne și cu totul străine de 
morala și activitatea sportivilor noștri 
se fac vinovați și activiștii sportivi 
Constantinescu Dan și Trandafir Mi
hai. Ei au pus în practică acțiuni de 
import clandestin de mărfuri, care apoi 
speculate pe piață — împotriva legi
lor noastre, le aduceau venituri ne
cinstite.

Infracțiunile comise de aceste (de
mente descompuse, căzute în mocirlă, 
au adus daune avutului obștesc și 
proprietății socialiste și pe bună drep
tate vinovății respectivi au fost defe
riți justiției noastre populare. Sădea
nu Rodica, Tintorescu Elena, Zăvădes
cu Violeta, Manea Emil (Schneider), 
Constantinescu Dan și Trandafir Mi
hai fiind judecați de completul pena' 
al tribunalului popular al raionului 
„N. Bălcescu" din Capitală au fost 
condamnați la închisoare corecțională 
pe diferite termene. Pentru abaterile 
grave făptuite, pentru înjosirea titlu
lui de sportiv, Consiliul General 
U.C.F.S. a hotărît ca tuturor celor 
condamnați sau care s-au făcut vino
vați de fapte nedemne de morala 
sportivă să fi se ridice titlurile sporti
ve și să fie excluși din viața sportivă.

Condamnarea penală a sportivilor 
mai sus amintiți de către justiția 
noastră populară, ridicarea titlurilor 
acordate acestor sportivi de către Con
siliul Generat U.C.F.S., este expresia 
clară a voinței oamenilor muncii, care 
veghind la respectarea legalității so
cialiste nu permit nici un fef de în
găduință față de hoți și delapidatori, 
afaceriști, speculanți sau complici ai 
acestora. Asemenea măsuri aspre arată 
fermitatea cu care Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport condusă de partid 
și sprijinită de organele de stat 
înțelege să taie răul de la rădăcină.



In tabăra de 
s-a conturat Iotul

Taberele anuale de vară pentru ju
niori au devenit o tradiție în fotbalul 
nostru. An de an, ele au scos la ivea
lă noi jucători tineri și talentați, cit 
perspective certe de progres, care au 
confirmat ulterior așteptările. Tabăra 
de anul acesta, organizată din nou 
Ia Rm. Vîlcea, n-a făcut excepție de 
la această regulă. Din cei 127 de ju
niori (bine dezvoltați fizicește) selec
ționați din toată țara și prezenți timp 
de o lună la Rm. Vîlcea, unde un co
lectiv de antrenori s-a ocupat zi de zi 
de pregătirea lor, tabăra a semnalat 
din nou numeroase elemente de va
loare. Este un prim fapt pozitiv.

Noi jucători pentru „națională"

Mai 
respinge

bine plasat declt Se redai (in spate) apărătorul dinamovist Szabo 
cu capul un nou atac al feroviarilor.

(Foto T. RO1BU)

Descliizînd sezonul de fotbal în Capitală

Echipa Rapid București își afirmă 
posibilitățile

După o vacanță scurtă —- dar care 
a părut foarte lungă iubitorilor jocu
lui de fotbal — Rapid -și Dinamo O- 
□or au reapărut joi în fața publicu
lui bucufeștean într-un meci amical 
terminat cu scorul de 9—1 (5—0) In 
avoarea feroviarilor.

Prin jocul prestat, rapidiștii au do
vedit că au pornit cu mult elan pre- 
'ătirea în vederea campionatului. In 
pecial în prima parte a partidei, cînd 
intrenorii au utilizat formația de bază 
ntărită cu extrema stîngă Văcaru, am 
isistat la numeroase acțiuni ofensive, 
line concepute. In plus, o notă bună 

tru înaintași: au tras mult la 
.artă. In repriza secundă, cînd au 

ost încercați în linia de înaintare, 
inii jucători
Raab, Ene și Crișan) atacul nu a 
nai dat același randament.
eă de astăzi și-a atins scopul. Sîntem 
ucuroși că avem însfîrșit la dispo- 
ițic un lot ‘mai larg în care ne pu-

insuficient pregătiți

„Verifica-

nem multe speranțe", ne-a declarat 
la sfîrșitul meciului antrenorul secund 
Bazil Aîarian.

In schimb, antrenorul Sebastian Ta- 
ciuc nu a avut nici un motiv să fie 
satisfăcut. Pe lîngă o apărare 
trabilă, Dinamo Obor a prezentat 
atac care aproape tot 
dezlînat.

Au marcat: Olaru 
Stâncii, Copil, Crișan, 
gescu pentru Rapid. Pentru dinamo- 
viști a înscris lonescu .

Formații: RAPID : Dungu —
GREAVU, Vărzan, Macri — BODO, 
STANCU (Langa) — Copil, Seredai 
(Raab), OLARU (Ene), Georgescu, 
(Crișan), VACARU. DINAMO: Datcu 
(Mocanu) 
Barcu (Dănulescu) - 
(Ghită), Szekely — 
van),' M. APOSTOL, 
II, Petica (lonescu).

TR.

timpul a

pene- 
și un 
jucat

(2).(2), Ene 
Raab și Geor-

Szabo (IVAN), Nacu,
■ Nunweiler IV 
Sitarii (Moldo- 
Parbu, Apostol

IOANIȚESCU

ȘTIRI DIN FOTBAL
& lin primele sale jocuri tn U.R.S>.S. 
jirimația Corvinud Hunedoara a obțl- 
ut dbuă victorii : 3-2 la Stalingrad1 cu 
thipa Metalurg și 2-1, la Saratov, în 
4a echipei Lokomotiv.

• S'usținîrbd la Dnieprodzerjiinsk ulti- 
ul meci din cadrul turneului în 
R.S.S., Rapid II Bocurești a pierdut 

1 5-0 în fața echipei Himik.

• Jocuri amicale : Petrolul Ploești— 
e t-a I ul Tîrgoviște 6-1 (1-1); Știința Tl- 
ișoara—Metalul Reșița 4—1 (1-0); Raf.

Cîmpin-a—Flacăra Moren i 3-5 (2-5) ;
F.R. Pașcani—Foresta Fălticeni 1-1

Sinaia—Știința Cluj 4-3(0—0), Carpați

• Duminica
reții joacă la 
IB august la . _ .
la W august la Constanța, cu Farul și 
la 20 august ta Galați ou o formație 
din localitate.

• Petrolul Ploești și Dinamo Bucu
rești se Intilnesc duminică in med a- 
mical ta Ploești. După acest joc, ploeș- 
tenii au în perspectivă un turneu de 
două jocuri în U.R.S.S. (la Chlșlnău 
și Kiev).

aceasta. Rapid Bucu- 
Focșani eu Unirea, la 

București cu Progresul,

al doilea fapt pozitiv îl consti-Un
tuie asigurarea cadrelor necesare lotu
lui reprezentativ de juniori. Dintre ju
niorii care s-au prezentat la Rm. Vîl- 
cea și care s-ati dovedit valoroși, co
lectivul de antrenori condus de Traian 
lonescu și N. Roșculeț, a selecționat o 
serie de jucători capabili — printr-o 
pregătire mereu îmbunătățită — să co
respundă într-un lot reprezentativ. 
Mai mult chiar, numărul acestor ju
niori este destul de mare pentru a 
acoperi necesitățile echipei naționale 
pe o perioadă mai lungă (1958—1960). 
S-ar putea spune că la Rm. Vîlcea s-a 
conturat lotul reprezentativ pentru vii
toarele două ediții ale Turneului Inter
național de Juniori U.E.F.A. Și acest 
lucru este un succes al taberei de ju
niori.

In aceeași măsură însă au privit 
antrenorii problema activității imediate 
a echipei naționale. In toamna acestui 
an, juniorii au în calendar trei întîl 
niri: cu R. D. Germană, cu R. P. Po
lonă și cu R. P. Ungară, între 14 sep
tembrie (data primului meci) și 26 oc
tombrie (data ultimului meci). Pentru 
aceste jocuri tabăra a înlesnit alcătui
rea următorului lot care-și va începe 
curînd pregătirile: Andrei Marin (Tîr- 
goviște), Urziceanu (Craiova) -— por
tari; Crist ache (Ploești), Marcu (Ora
șul Stalin), M. Covaci (Tg. Mureș), 
Nicoard (Constanța), Zanka (Mediaș), 
Panțiru (Sibiu) — fundași: Oșan (Re
șița), Vulpeanu (București), Z. Covaci 
(Tg Mureș) — stoperi: Gergely (B. 
Mare), Minasian (Ploești), Cobori 
(Cluj), Sciopa (Reșița), Iacob (Ora
șul Stalin) — halfi: liaiașu (Bucu
rești), Duminică (Pitești), Wolf (Titl- 
cea), Dadeș (Suceava). Surdan (Ti
mișoara), Nemet (Oradea), Panaites- 
cu (Poiana), Tamas (Oradea), Canea 
(Orașul Stalin), Pasan (Focșani), 
Halpern' (Săcele) — înaintași. La a- 
ceștia s-au adăugat șl jucătorii care 
erau dinainte cunoscuți sau care fă
cuseră parte din ultimul lot reprezen
tativ: Chită (București), portar; Che- 
țan (București) — half; Varga. Stoi- 
cescu, Matei (București). Igna (Arad) 
și Kraus (Uioara) — înaintași.

Pentru viitor
Caracteristic acestui lot este faptul 

că alături de jucători născuți în 1940

vară de Ia Rimnicu 
reprezentativ de

(deci în vîrstă de 18 ani, cu drept de 
joc numai în toamnă și în Turneul 
U.E.F.A. 1959), se găsesc foarte mulți 
născuți în 1941 (17 ani): Urziceanu, 
Marcu, Gergely, Sciopti, Baiaști, Du
minică, Varga, Panaitescu, Tamaș și 
Halpern, precum și doi jucători născuți 
în 1942 (Ganea și Pasan), deci cu 
drept de joc și în 1960.

In evidența federației au rămas și 
alți juniori, necuprinși în lotul de mai 
sus, care au dovedit talent și per
spective de progres: fundașii Dumbravă 
și Hegedus, halfii Moldoveana și Pircă- 
iab, înaintașii Flueraș. Lazarovici, 
Sandu și Iacob (toțt născuți în 1941); 
portarii Papuc și Popa, stoperul Șer- 
ban, 
Magi/, 
1942), 
cut în

Despre toți aceștia ca și despre al
ții din cel 127, antrenorii taberei — ctt 
care am stat de vorbă într-o vizită 
făcută la Rm. Vîlcea — au avut nu 
mai cuvinte bune și în special despre 
Ganea, Duminică, Pasan, Urziceanu, 
Dadeș, Gergely, Vegh, Grosu și Arde
leana.

înaintașii Vegh, Petescu, 
Sandu și Haidu (născuți în 
precum si fundașul Grosu (năs 
1943).

Ctteva observații și sugestii

Selecționarea juniorilor pentru tabă
ră s-a desfășurat în condițiuni bune. 
Comisiile locale de fotbal, colegiile 
locale de antrenori, observatorii fede
rației și jocurile de trial regionale și 
interregionale au permis depistarea 
multor elemente de valoare. Totuși, 
se pune problema creării unei rețele 
de observatori speciali ai federației care, 
să semnaleze periodic și alți jucători 
talentați din țară. Angrenarea an
trenorilor specializați în probleme de 
juniori și a instructorilor voluntari 
ar constitui o soluție bună. In ciuda 
selecționării mai severe a juniorilor, 
în tabără au ajuns și jucătorii mai 

■ slab pregătiți din punct de vedere 
tehnic. Aceasta dovedește că în colec
tive încă nu se acordă suficientă gri
jă pregătirii tinerilor. Un exemplu
numai: Radulescu, Zanka, Halpern și 
Igna deși joacă pe stînga (fundaș,
înaintaș etc.) totuși nu știu să folo
sească corect piciorul sting! Se impune 
mai multă atenție în buna pregătire 
a tinerilor fotbaliști șl în primul rînd 
acordarea unei atenții sporite acolo

juniori
Vîlcea

la fotbal
dezinteres (manife»a existat

primul rînd prin lipsa de aS-» 
Ia echipele de juniori — ca dfi 
Unirea Focșani, Rulment»! 
etc.). In asemenea condition!

unde 
lat în 
trenori 
pildă, 
Bîrlad 
nu mai surprinde faptul că juniorii 
chemați în tabără s-au prezentat cu 
o pregătire diferită, ceea ce a îngretn 
nat foarte mult munca antrenorilor. 
Aceștia, în loc să se ocupe de perfec
ționarea juniorilor, au folosit o mare 
parte din timp pentru aducerea lor la 
o pregătire cît mai apropiată. Faptul 
acesta ridică o problemă în legătură' 
cu viitoarea organizare a taberei, 
problemă care — după noi — poate 
fi rezolvată în două felurit ori mărind 
la 2 luni durata taberei, ori organi- 
zînd simultan două tabere ctt o durată 
de cîte o lună, una de instruire (de 
învățare), alta de perfecționare și 
selecționare a celor mai bune elemente. 
In sfîrșit, urmărirea juniorilor care 
au fost în tabere, constituie iarăși o 
problemă importantă care trabuie rezol
vată. fie prin alcătuirea ttnor fișe in
dividuale trimise Ia colective, fie prin 
trasarea de sarcini în acest sens co
misiilor locale de fotbal.’ In orice 
caz, juniorii trebuie urmăriți după ple
carea lor din tabere și asigurată o 
activitate, mai ales de pregătire, co
respunzătoare. In felul acesta, se va 
evita eventuala pierdere 
mente valoroase care pot 
turile echipelor prime, și 
drele fotbalului nostru.

Acestea sînt cîteva din 
mai importante ridicate de tabăra de 
anul acesta de la Rm. Vîlc.ea, a că
rei activitate s-a desfășurat în condi
țiuni de organizare, disciplină și mun
că destul de bune.

a unor ele- 
îmbogăți lo
tru plic ir' ca-

problemele

P. GAȚU

„Cupa Metalul MIL” la fotbal
hi cinstea zilei de 23 August

Mîine, pe terenu.1 Titanii 23 xxugiust 
(iDudești) de la ora colectivul Me
talul M.I.G. organizează în cinstea zh* 
lei de 23 August o competiție de fot
bal dotată cu „Oupa Metalul M.I.G.*** 
Participă următoarele 8 echipe : 1.
Laminorul, 2. Autobuzul, 3. Timpuri 
Noi, 4. Vulcan, 5. TitomJi! (rezerve), «k 
Radio popular, 7. Sirena „V-asMc Roafr! 
tă!“, 8. „21 Decembrie**. Semifinalei®
s>e vor desfășura îi ziua de 14 august» 
iar finala în ziua de 17 august.

*)onospori
în va^

.C.F.S. a pornit în luarea mă- 
irilor respective de la faptul că 

mișcarea sportivă n-au ce cău- 
cei ce lovesc în interesele ce- 

r ce muncesc, în interesul cauzei 
■nstrucției noastre socialiste. Să 
nulgem răul din rădăcini, să-l ardem 

fierul roșu, este 
re îl cere practica 
; socialiste. Altfel 
ainie !

lucrul esențial pe 
construcției noas- 
nti putem merge

★
Abaterile grave, nedemne, la care 
au dedat sportivii amintiți își au 
dăcinile în faptid că s-a tolerat o 
rie de lipsuri considerate „mai pu-
i importante", dar care au generat 

cele mari. Astfel, lipsa unei ho
rite atitudini critice, trecerea cu ve
na a unor greșeti mai mici sau
ii mari în activitatea unor sportivi 
intași a creat acestora premiza în- 
nfării, vedetismului, concepția ne- 
nățoasă și nefirească că perfor- 
mțele lor, „meritele lor excepțio- 
le“ în sport le dau dreptul să se 
ată de la o conduită corectă în via-
de colectiv, personală și pe tere- 

rile de sport.
lOcmai lipsa unei critici hotărîte 
ă de manifestările unor practici și 
tudini nesănătoase, străine moralei 
irtivuluj de tip nou, a dus și pe 
a Zeller, Orendi Frederic și alți 
irtivi la fapte nedemne, necinstite, 
■e umbresc activitatea sănătoasă, 
zitivă a sportivilor noștri. Neluîn- 
-se o poziție fermă, intransigentă 
i de o serie de abateri s-au putut 
a în cadrul mișcării noastre spor- 
e asemenea lucruri străine spiri- 
ui sănătos în care trebuie crescut 
educat tineretul.
Jnele colective și cluburi sportive, 
■cum și unii activiști U.C.F.S. nu 

desfășurat întotdeauna o intensă 
ncă de educare a tinerei noastre 
ierații sportive in spiritul moralei

comuniste. Nu întotdeauna noi ne-am 
preocupat ca tn munca și activi
tatea de zi cu zi să creștem tineri 
sportivi viguroși, phni de viață, în
crezători în forțele lor, gata să în
vingă orice greutăți, să servească cu 
înflăcărare specifică tinereții patria, 
să fie devotați fără margini partidu
lui și poporului.

Consiliile U.C.F.S., activiștii spor
tivi, cluburile și colectivele sportive 
au scăpat din mină pe alocuri edu
cația sportivilor, îndrumarea lor per
manentă în viață, nu au creat un 
climat suficient de favorabil discipli
nei sportive, spiritului colectiv de 
muncă. Noi am uitat deseori să a- 
plecăm urechea în direcția satisface
rii cerințelor social-culturale ale ti
neretului sportiv, și nu o dată s-a 
greșit și în ceea ce privește călăuzirea 
pașilor sportivilor pe drumul activ al 
construcției socialiste.

Pentru ca această stare de lucruri 
să fie lichidată, se impune o întărire 
generală a muncii politico-educative, 
în toate verigile mișcării noastre de 
cultură fizică și sport. Activiștii spor
tivi din colective și cluburi au dato
ria ca, acționînd de pe poziții ferme 
de clasă, să desfășoare o susținută 
muncă de ridicare a nivelului politic 
și ideologic al maselor de sportivi. 
Antrenorii au datoria de a renunța 
o dată pentru totdeauna la concepția 
profund greșită că ei sînt simpli „teh
nicieni" și să devină și educatori ai 
sportivilor, realizind o împletire ar
monioasă a muncii de instruire teh- 
nico-sportivă cu cea moral-educativă. 
Cerînd sprijinul organizațiilor de par
tid, colaborînd strîns cu organizațiile 
U.T.M. și comitetele de întreprindere, 
colectivele sportive trebuie să sădeas
că în inimile membrilor lor înălțăto
rul sentiment al patriotismului țocia-

Concursul Pronosport nr. 32 din 10 
august care se închide astă-seară în 
provincie și mîine la ora 12 în Capi
tală, cuprinde 5 întîlniri din prima 
etapă a campionatului cehoslovac, și 
7 meciuri din „Cupa de Vară" a R, P. 
Ungare.

Dukla Praga și Slovaa Bratislava
echipe fruntașe ale fotbalului ceho
slovac. vor furniza fără îndoială uil

list și al internaționalismului prole-\ joc bun în care prima șansă este de
tar. Ele trebuie să educe masele def partea gazdelor. Echipele Tatran Pre-
sportivi în i, ’ " ' 
demne, cinstite, al pasiunii și respec-l 
tului față de munca în producție, alSln perspectivă, o întîlnire echilibrată 
dorinței de a reprezenta cu dragostet în care gazdele vor căuta de data a- 
culorile colectivului pe terenurile de/ ceasta să obțină victoria. In ultimul 
sport și de a se perfecționa neconte-l meci desfășurat la Preșov cele două 
nit, pentru a urca tot mai sus pe/ echipe au terminat la egalitate: 0—Q. 
treptele măiestriei sportive. In viațalo întîlnire deschisă este aceea dintre 
de toate zilele, în relațiile cu tovară-Z noile promovate Dynamo Zilitla și 
șii de muncă, în familie, în societate,N Spartak Stalingrad Praga. Jucătorii 
toți sportivii trebuie să devină exeni-l j 
ple de comportare corectă, demnă.

Colectivele sportive trebuie să ve-1 
gheze la încadrarea sportivilor în for
mele de învățămînt politic și să ini-l

spiritul unei comportării șov și Ruda Hvezda Brno se întîL- 
nesc pentru a patra oară în acest an.

praghezi dețin o formă bună și pot 
obține victoria chiar și în deplasare.

Celelalte meciuri programate în ca
drul „Cupei de Vară" a R. P. Ungare, 

r___  ____ _ la prima vedere par a se încheia cu
țieze acțiuni menite să le lărgească^ victoria echipelor gazdă. Nu sînt ex- 
cercul preocupărilor, să le c___în
drăgostea pentru știință, literatură și| 
artă. Sarcini la fel de importante re
vin cluburilor sportive care, acțio-| 
nînd în direcția dezvoltării sportului 
de performanță, nu trebuie să scape 
nici o clipă din vedere obligația pri-r . . . , . „ .
mordială de a pregăti nu numai buniS vâri Vasas, Delbudai Spartacus, Flore 
sportivi, ci și oameni întregi, pe de-2 Budapesta. In orice caz, un concurs 
plin folositori societății noastre noi.' ‘
Trebuie părăsită de îndată orice ezi
tare în adoptarea celor mai nimerite - .
forme și metode menite să ducă laf nosport nr. 31 din 3 august continua 
întărirea opiniei publice sportive, lalsă se facă în Capitală astăzi după a- 
demascarea și lichidarea chiar de laf miază începînd de la ora 17 la agen- 
început a oricăror porniri nesănă-) țihe proprii raionale Loto-Pronosport 
toase. Cin raza cărora participanții și-au depus

In atenția organelor U.C.F.S. tre- J buletinele.
btiie să stea sarcina îndrumării or- / • — PREMIILE CONCURSULUI
ganizate și permanente, a controlului JPRONOEXPRES nr. 29 din 6 august, 
competent a felului în care se des-S In urma omologării variantelor de- 
fășoară munca educativă în colecti-j puse la concursul Pronoexpres nr. 29 
vele și cluburile sportive, în așa fel 
ca elementele descompuse, vedetiste, 
carieriste, puse pe viață ușoară, ele
mente care reprezintă o pradă lesne 
de ademenit pentru dușmanii orîn- 
duirii noastre democrat-populare 
fie scoase din mișcarea sportivă 1

dezvolte! cluse însă surprizele, așa cum a fost 
și duminica trecută, mai ales că ma
joritatea echipelor sînt din Budapesta 
și deci avantajul terenului dispare.

Pa baza clasamentelor și a rezulta
telor anterioare prima șansă o au echi
pele: Oroszlanyi Baniasz, Szekesleher-

. Iu orice caz, un concurs 
interesant care se. poate solda cu noi 
premii mari.
• Plata premiilor la concursul Pro-

In urma omologării variantelor de-

din 6 august, s-a stabilit ca nici o va- 
t riantă nu a obținut premiile de cate- 

-Xgoria 1 și a 11-a. Conform regulamen
tului se Deportează pentru concursul 
Pronoexpres nr. 30 cu tragerea din 
urnă miercuri 13 august 250.000 pentru 

să 1 categoria I și 120.194 lei pentru cate
goria a U a.

Categoria III: 8 variante 
loare de 15.024 lei fiecare.

Categoria IV': 65 variante 
leare de 1.849 lei fiecare.

Categoria V: 291 variante în 
loare de 413 lei fiecare.

Categoria Vî : 1.459 variante în 
loare de 88 lei fiecare.

Fond au premii: 850.970 lei.
Pentru concursul Pronoexpres nr. 30 

cu tragerea din urnă miercuri 13 au
gust a fost reportată suma de 370.194 
Lei, Depuneți cît mal multe variante 
la concursul Pronoexpres nr. 30. Aveți 
șanse mari de a obține premii de zeci 
și chiar sute de mii lei.

• — Plata premiilor Ia concursul 
Pronoe? preș nr. 29 din 6 august se 
va face luni 11 august cu începere 
de la era 17 la agențiile proprii raio
nale Loto-Pronosport în raza cărora 
premiații și-au depus buletinele.

în va*

va-

va-

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 33 ETAPA DIN 

AUGUST 195817

Sokolovo Fraga — Djn 
Praga (Camp. R. Geho-

I. Spartak 
namo Slavia 
slovace).

II. Slovan Bratislava — Tatran Prea 
șov (Camp. R. Cehoslovace).

III. Ruda Hvezda Brno — SpartaK 
Trnava (Camp. R. Cehoslovace).

IV. Banik (îstrava — Dukla Pard»n 
bice (Camp. R. Cehoslovace).

V. St. Etienne — Nimes (Campio
natul francez)

VI. Nancy — Reims (Campionatul 
francez)

VII. Angers — Valenciennes (Carna 
pionatul francez)

VIII. Sedau — Racing Club Paris 
(Campionatul franoez)

IX. Monaco — Toulouse (Campio
natul francez)

X. Limoges — Lyon (Campionatul 
francez)

XI. Socbaux 
francez)

XII. Marseille — Nice (Campiona
tul francez).

Ales (Campionatul



D
au
de

an lonescu și echipa Excursia. sap fam în îi

ciștigat 
pentatlon

campionatul
modern pe

republican
anul 1958

Ultima probă a campionatului re
publican de pentatlon modern pe anul 
1958, crosul pe distanța de 4000 m., 
s-a desfășurat joi după-amiază în 
pădurea Hoia din marginea Clujului. 
Doar doi peniatloniști au reușit să 
termine traseul cu un timp sub 15 
minute și să primească deci peste 
1000 de puncte. Ei sînt: Mircea Drișcu 
(14:40,2 = 1057 p.) și Hristu ti- 
chiardopol (14:57,8 = 1006 p.).

Spectatorii clujeni care s-au înșirat 
de-a lungul traseului au urmărit cu 
viu interes întrecerea care avea să 
decidă campionul țării la această 
disciplină. După cura se știe, în urma 
disputării primelor patru probe, în 
clasamentul general individual condu
cea Dau lonescu cu 3340 p., deci cu 
uti avantaj de numai 42,5 p. față de 
campionul din anii 1956 și 1957, Du
mitru Țintea. Cu toate eforturile, Țin-

Dinamo conduce detașat 
in finala 

campionatului republicau 
de șah pe echipe

ORADEA 8 (prin telefon). — Se 
apropie de sfîrșit turneul final care 
trebuie să desemneze echipa campi
oană de șah a țării pe anul în curs.

In rundele a 5-a și a 6-a, dinamo- 
. viștii au mai obținut două prețioase 
victorii, disptinînd cu 5—3 de Știința 
Timișoara și cu 6'/2 — l'/2 de Sta
tistica București.

Iată și celelalte rezultate tehnice: 
Comerț — Statistica 5*/2 — 2%
Aquila — Progresul Cluj 4*/2 — 3*/2> 
C.S.U. Buc. — Progresul Buc. 4>/2 •— 
31/,, Constructorul — C. S. Oradea 
5'/, —2*/2 (runda a V-a) j C.S.U. 
Buc. — Progresul Cluj 4—4, Știința 
Tim. — C. S. Oradea 6—2, Construc
torul — Aquila 7—1, Progresul Buc. 
— Comerț 5—2 (1) (runda a Vl-a).

Clasamentul: 1. Dinamo 39 p. 2. 
Constructorul 32 p. 3. Progresul Buc. 
31 (1) p. 4. Știința Tim. 291/2 p. 5. 
C.S.U. Buc.. 22 p. 6. Statistica 21*^ 
p. 7. Comerț 19 (1) p. 8. Progresul 
Cluj 171/, p. 9. Aquila 15*/2 p. 10. 
C S. Oradea 12 p.

MIRCEA ROX1N, corespondent

tea nu a mai putut reface handicapul 
și astfel a cedat titlul de campion al 
țării colegului său de echipă, Dan 
lonescu. Tînărul pentatlonist Hristu 
Lichiardopol, confirmîndu-și calitățile 
de înotător și crosist, a avut o pu
ternică revenire pe ultima parte a 
campionatului, terminînd întrecerea pe 
locul trei.

Iată rezultatele probei de cros: 1. 
Mircea Drișcu (Voința I) 1057 p, 2.
H. Lichiardopol (C.C.A. II) 1006 p, 
3. D. Popescu (Progresul) 955 p, 4. 
Gh. Tomiuc (Recolta) 943 p, 5. V. 
Teodorescu (Progresul) 895 p, 6. D. 
lonescu (C.C.A. I) 886 p.

Clasamentul general individual: 1. 
DAN IONESCU (C.C.A. I) 4226 p. — 
campion al R.P.R. pe anul 1958 — 
2. Dumitru Țintea (C.C.A. I) 4090,5 
p. 3. Hristu Lichiardopol (C.C.A. II) 
3739 p. 4. D. Stoenescu (C.C.A. I) 
3674 p. 5. V. Manciu (Progresul) 
3518 p. 6. D. Popescu (Progresul) 
3380 p. 7. Gh. Mărcuță (Recolta)
3313.5 p. 8. V. Teodorescu (Progresul)
3294.5 p. 9. Gh. Schuster (Voința I)
3059.5 p. 10. M. Drișcu (Voința I)
2963.5 p.

Conform așteptărilor, echipa C.C.A.
I, care a condus încă de la prima 
probă a cîștigat pentru a doua oară 
consecutiv titlul: 1. C.C.A. I (lonescu, 
Țintea, Stoenescu) 11.990,5 p. — 
campioană a R.P.R., pe anul 1958, 2. 
Progresul 10.192,5 p, 3. Voința I 8589 
p, 4. C.C.A. H 8291 p, 5. Recolta
7913.5 p. 6. Voința II 7207,5 p.

I N
Nu știm să fi auzit atiiea cuvinte 

frumoase despre un masiv al tării 
noastre ca despre Retezat . Unii tu
riști spun că este impresionant prin 
sălbăticia lui, alții își exprimă con
vingerea că este unul dintre cei mai 
impunători munți ai țării, dar cei mai 
mulți sînt de părere că elementul pre
dominant îl constituie mulțimea și fru
musețea lacurilor. Cirul am fost în 
Retezat ne-am convins că nici una 
din afirmații nu este cîtuși de puțin 
exagerată și că în masiv poți vedea 
tot ce este mai frumos, mai expresiv, 
mai pitoresc in imaginea munților 
din țara noastră.

Ca în aproape toți munții țării noas
tre pentru a ajunge la cabană, de la 
stația C.F.R. trebuie să parcurgi o 
bună distanță pe drum de țară. Dacă 
cobori din tren la Ohaba de sub Pia
tră sau la Băiești (linia Simeria-Pe- 
troșani) trebuie să mergi 14—15 km. 
pină la Nucșoara, iar de aici urci pe 
Valea Pietrile la cabana Pietrile. Ce
lelalte drumuri de acces sînt: de la 
Gărneșii (linia Caransebeș-Hațeg) pe 
valea Rîul Mare spre, cabana Gura 
Zlata și apoi de la confluența Lăpuș- 
nicului cu Rîul Mare spre cabana 
Gura Apei; de la stația CFR Pui (li
nia Simeria-Petroșani) prin Hobița, 
pe sub Cleanțul Cosmii la cabana Ba- 
leia; din stația CFR Lupeni prin Uri- 
câni — Cîmpu lui Neagu — Valea 
Bufii, spre cabana Buia.

Toate aceste drumuri constituie însă 
doar căi de acces la cabane, dar 
adevărata excursie începe de-abia de 
aci, Mulțimea traseelor, care de care 
mai atrăgătoare, ne împiedică să le 
facem descrierea și totodată ne si
lește să renunțăm la obișnuitul ghid.

RETEZAT

Cabana Buta din munții Retezai.

Unde mergem?
In Capitală

MIINE

CICLISM. Velodromul Dinamo ora 
9: campionatul orășenesc de pistă.

FOTBAL. Teren Progresul ora 9,30 : 
Progresul Buc.—F.C. Confecția (ami
cal).

NATAȚIE. Ștrandul „Dante Gher
man" ora 10: finala pe țară a Cupei 
Scînteia Pionierului.

In țară
AZI

TENIS. Campionatul republicau pe 
echipe : CLUJ : Rapid—C.C.A., Știința 
—Progresul Buc.- ARAD: U.T.A.—
Steagul roșu Or. Stalin; PETROȘANI: 
Jiu!—Dinamo Buc.

MIINE

BASCHET. Ultima etapă a catego
riei B : Torentul Galați—Sportul Mun
citoresc Rădăuți, C. S. Bacău—Po
litehnica Or. Stalin, Aurul Negru 
.Ploeșii—Farul Constanța, Știința Cra
iova—Medicina Iași.

POLO. Ultima etapă a turului cate
goriei B. SERIA I : Textila Lugoj— 
Gospodării Buc., Feroviarul Timișoara 
■—Voința Timișoara, Metalul Cluj — 
Industria Linei Timișoara. SERIA A 
Il-a : Rapid Cluj — T.C.H. București, 
Voința Tg. Mureș — C.S. Oradea, 
C.F.R. Arad—C.F.R. Cluj.

TENIS. La Cluj, Arad și Petroșani 
ziua a Jl-a a meciurilor din cadrul 
campionatului republican pe echipe.

BORTUL POPULA
Pay- 6-a Nr. 3252

Carnet
Ion Hora (Dinamo) la individual 

și Voința București pe echipe 
conduc în cursa ciclistă 

Cupa UCECOM

BUZĂU (prin telefon). — încă de 
la plecarea din București plutonul ru
lează încet din cauza căldurii insu
portabile. După 25 km., V. Cohanciuc 
(Voința Buc.) și D. Stănescu (Rec.) 
iau un avans pe care îl mențin pîriă 
la ieșirea din Urziceni unde sînt 
prinși de pluton, O nouă evadare în
treprinsă de I. Gozma (Dinamo), I. 
Braharu și S. Ariton (Voința Buc.), 
FI. ®ucu și S. Duță (Sel. de juniori) 
animează și mai mult cursa. Grupul 
fruntaș își menține avansul pînă la 
10 Km. de Buzău, capătul primei etape. 
Rulînd puternic plutonul îi ajun
ge din urmă și astfel la sprintul final 
sînt angajați 26 de alergători. Victo
ria a revenit lui I. Stoica (Voința 
Buc.) cu timpul de 2 h. 38:40” urmat 
de I. Gozma și I. Hora (Dinamo), 
AI. Zim (Șc. sportivă U.G.F.S.), N. 
Peloaru (Voința B) și restul pluto
nului, toți același timp,

GALAȚI. Și în cea de a doua 
etapă, căldura a fost cel mai greu 
obstacol pentru participanții la Cupa 
UCECOM. Din pluton se desprind 
la kilometrul 46 I. Cozma și Văsîi 
(Voința Ploești). După 20 km. aceș
tia iau un avans de l:3O".O. Animat 
de cicliștii de la Voința București, 
plutonul acționează puternic. La in
trarea în Brăila diferența este redusă 
la numai 45 sec. La ieșirea din Brăi
la, celor trei fugari li se mai ală
tură alți opt. La sprintul final de la 
Galați, Ion Hora (Dinamo) trece pri
mul linia de sosire cu timpul de

ciclist
4 h 03:58 urmat de 1. Braharu, I. 
Stoica 6. Istrate (Victoria), Gh.
Văsîi, M. Voinea (Dinamo), V. Io- 
nescu (V.P1.) și V. Cohanciuc. După
aceste două etape clasam, general
indiv. arată astfel: I. I. Hora (Di
namo) 6 h. 42:38 urmat de I. Stoica, 
I. Braharu, Voinea, Istrate, Văsîi și 
V. lonescu. Clasam, general pe echipe: 
1. Voința București 20 h 07:54- 2. 
Dinamo București 20 h. 09:08; 3. 
Voința PI. 20 h. 14:26; 4. Victoria
20 h. 15:01; 5. Școala sportivă U.G.F.S. 
20 h. 20:19. Azi se va desfășura eta- 
pa a IlI-a Galați-Brăila-Buzău, iar mîi- 
ne ultima etapă Buzău-Ploești-Bucu- 
rești, unde cicliștii vor sosi în jurul 
orei 13 Ia sediul UCECOM din calea 
Plevnei.

D. TANASESCU 
corespondent

Campionatul orășenesc de pistă

Săptămîna aceasta au continuat pe 
velodromul Dinamo întrecerile cam
pionatului orășenesc de ciclism pe 
pistă. Marți și miercuri pistarzii și-au 
disputat proba de urmărire indivi
duală. Finala l-a opus pe Șt. Pore- 
ceanu (C.G.A.) colegului său de club 
Ion Vasile. Victoria a revenit ciclis
tului Șt. Poreceanu, cu timpul de 
5:34,9.

Vineri după-amiază, patru echipe 
(trei de la C.G.A. și una de la Di
namo) s-au întrecut în cadrul probei 
de urmărire pe echipe. Pe primul loc 
s-a clasat formația C.C.A. I (C. Flo- 
rescu, Șt. Poreceanu, V. Dobrescu, 
C. Baciu) cu timpul de 5:05,0. Locu
rile următoare au fost ocupate de 
C.C.A. II, Dinamo și C.G.A. 111.

De aceea, ne vom limita la o succintă 
descriere a celor mai caracteristice și 
reprezentative puncte din masiv.

Firește, principalul punct de atrac
ție este căldarea lacului Bucura, în 
care se află nu mai puțin de 16 la
curi (Bucura, Lia, Ana, Viorica, Flo- 
rica, lacul Agățat, lacul Porții etc.). 
Ia o altitudine de 2000 de metri. Tre
buie să specificăm că, de fapt, locul 
central al masivului, de unde pot fi 
efectuate cu mai multă ușurință ma
joritatea excursiilor, este tocmai căl
darea Bucurii, unde Biroul de Turism 
și Excursii Petroșani a organizat o 
tabără de corturi cu o capacitate de 
60 de locuri. Fără îndoială, o iniția
tivă care a facilitai mult parcurgerea 
drumurilor în Retezat.

Din căldarea lacului Bucura se pot 
face numeroase excursii în toate direc
țiile. Fie spre Vîrful Slăveiului (2.346 
m.), lacul Zănoaga, Vîrful Retezat 
(2.484 m.) sau Vîrful Bucura (2.436 
m.). Aceste drumuri pot fi parcurse 
insă plecînd și de la cabana Pietrile. 
pe Valea Stinișoara sau Valea Pie
trile. A treia vale, pornind tot de Ia 
cabana Pietrile, se numește Volga 
Rea și te poartă pină la lacul Galeșu. 
De aci poți merge spre vîrfurile Pă
pușa (2.502 m.), P ele a ga (2.511 m.), 
sau peste virjul Mare (2.456 m.), vîr
ful Lănciții (2.100 m.), pe dealul 
Cozmii spre frumoasa cabană Baleîa. 
In Retezat se mai poate merge de 
la lacul Bucura, pe valea Bucurei, 
tăul Păpușa, culmea Păpușa, muntele 
Drăgășanul (2.018 m.) spre masivul 
Godeanu.

Fiecare dintre aceste drumuri iși 
are poezia lui, amănunte și priveliști 
pe care e nespus de plăcut să Ie ad

miri. încheiem această scurtă pre
zentare îndemnând pe iubitorii mun
telui care nu au fost încă in Retezat 
să viziteze acest masiv considerat pe 
bună dreptate drept cel mai frumos 
din țara noastră.

D. STÂNCULESCU

Astăzi și miine pe Herăstrău

Finalele 
campionatelor republicane 
de caiac-can&e ia juniori
Lacul Herăstrău găzduiește astăzi s! 

mîine dimineață o nouă ediție a campi 
natelor republicane de caiac-canoe pen
tru juniori, una dintre cele mai im
portante competiții interne ale cano
tajului nostru. La startul probelor 
campionatelor de anul acesta au fost 
înscriși peste 200 de tineri sportivi și 
sportive, reprezentînd mai ‘ multe co
lective și cluburi din țară: Clu
bul Dinamo București, Clubul șco
lar Timișoara, U.T. Arad, Ancora 
Galați, Muncitorul Tulcea, Voința Tg. 
Mureș, Voința Aiud, Dunărea Brăila, 
Dunăreană Galați, Victoria București, 
Gloria G.F.R. Galați, Victoria Timi 
șoara etc. In campionate sînt prevă
zute 9 probe masculine: K1 500 m și 
5000 m., K2 500 m. și 5000 m„ K4 
1000 m., G1 1000 m. și 5000. m., C2 
1000 m. și 5000 m., precum și trei 
probe feminine (K1 500 m., K2 500 
m., K4 500 m.) Astăzi de la ora 8,30 
au loc toate semifinalele și în plus, 
finalele la fond, iar mîine de la ora 
8, finalele Ia viteză.

Lchipa C.C.A H in ti ipul ptobei de urmărire desfășurată 
. amiază pe velodromul Dinam»,

FRANCISC SABĂU, CRAIOVA. — 
1) Aut de tușă, la fotbal. Un jucător 
executînd lovitura, trimite cu mîna 
mingea spre poarta adversă. Dusă 
de vînt (sau pentru că aruncarea a 
fost foarte puternică), mingea intră 
în gol, fără a fi atinsă de nici un 
jucător. Decizia arbitrului : aut de 
poartă. — 2) Dacă aceeași fază se 
produce la propria poartă, se acordă 
corner. E vorba, bineînțeles de pro
bleme teoretice, fiindcă în practică 
nu știm să se fi înregistrat astfel 
de cazuri. Nici măcar atunci cînd a- 
runcarea a fost executată de.. Za- 
voda II 1.

NICOLAE S1MINOIU, BACAU si 
M. GROSU, BUCUREȘTI. — 1) Se 
zisarea dv. e justă. Thomas Courtney 
este numai campionul olimpic al pro
bei de 800 m., recordul mondial,
1:45,7, continuînd să fie deținut de 
belgianul Roger Moens. — 2) Re
cordul mondial la 80 m. garduri — 
10,6 sec. — este deținut de atleta 
germană C. Gastl. Acest record a fost 
omologat însă cu mare întîrziere, 
ceea ce a făcut ca performanța rea
lizată, între timp, de atleta austra
liană Sirley Strickland, 10,7 sec., 
să fie anunțată ca record mondial.

DRAGOȘ POPESCU, CORABIA. — 
Fotbalistul Viorel Mateianu este stu 
dent la l.S.E.P. Are 20 de ani

WILLY WEGERMANN, ARAD. — 1) 
Din datele care există, reiese că jo
cul de handbal a fost introdus în țara 
noastră în anul 1925, cînd a avut loc, 
la Sibiu, un meci între două echipe 
școlare. — 2) Primul campionat pe 
țară, la băieți, a avut loc. în anul

1934. Primul campionat feminin s-a 
desfășurat în anul 1949. — 3) Centre 
cu o veche tradiție în handbal : Sibiu, 
Medias, Orașul Stalin.

DOREL GAGEA, GHEVERES. — 
1) Just Fontaine joacă la F. G. 
Reims, campioana Franței. — 2) Nu 
vă putem răspunde precis. Știm însă 
că la un meci de fotbal între doua 
echipe suedeze s-a înregistrat scorul 
de 34—0. —- 3) Italia a fost în serie 
cu Irlanda și Portugalia. O serie u 
șoară, firește. Fiind învinsă însă îr 
mod surprinzător, la Lisabona, de 
Portugalia (scor: 3—0) și nereușinc 
apoi să refacă handicapul pe care î 
avea față de Irlanda, echipa Italie 
a fost eliminată. S-a calificat penlrt 
turneul final, după cum se știe 
Irlanda.

EUGEN MILOTINOV, BUCUREȘT» 
1) Poate că se vor realiza într-o zi 
10.000 de puncte la decatlon. De■: 
lungul anilor, în atletism au fos 
depășite multe recorduri care păreai 
limitele puterii omenești. Dcocamdat: 
să ne... mulțumim cu cele 8.30! 
puncte realizate, recent, la Moscova 
de negrul american Johnson 1. — 2' 
Recordurile mondiale nu se omolo 
gheaza chiar în ziua cînd au fos 
obținute! Uneori, această operație în 
tîrzie și luni dc zile. Ca o curiozi 
tate : recordul mondial omologat 1 
săritura în înălțime femei este... I,7< 
(Mildred Mc. Daniels, Melbourm 
1956), în timp ce (olanda Balaș 
adus acest record la 1,81 m. E'ireși 
că recordul ei va fi omologat. Ce 1 
fost mai greu s-a realizat: săritura

ION POȘTAȘUL



UN JUBILEU GLORIOS

Asociafia sportivă sovietică Dinamo
împlinește 35 ani de

Asociația sportivă Dinamo din U.R.S.S. trăiește zile de sărbătoare. 
Se împlinesc 35 de ani de cînd a luat ființă clubul ce avea să joace 
un rol deosebit în dezvoltarea mișcării sovietice de cultură fizică, trans- 
formîndu-se într-una dintre cele mai mari și mai importante organizații 
sportive din patria socialismului.

In anul 1923, cînd tî- 
nărul stat sovietic, victo
rios în lupta grea cu con
trarevoluția și intervenția 
armată străină, trecea cu 
toate forțele la lecuirea 
rănilor războiului, a luat 
ființă — din inițiativa e- 
minentului luptător comu
nist Felix Edmundovici 
Dzerjinski — Asociația 
sportivă voluntară „Dina
mo".

Din primele zile ale e- 
xistenței sale, Dinamo a 
militat pentru răspîndirea 
sportului în masele largi 
de oameni ai muncii. Di- 
namoviștii au luat parte 
activă la organizarea pri
melor întreceri și compe
tiții, care au culminat în 

•1928 cu marea Spartachia- 
dă unională, eveniment 
important în viața sportu
lui sovietic, care trecea în 
revistă realizările obținu
te și vestea succesele ce 
aveau să urmeze.

Incordîndu-și eforturile 
pentru răspîndirea și 
popularizarea sportului de 

masă, contribuind activ la 
educarea comunistă a ti
nerilor sportivi, Dinamo a 
devenit — totodată — o ve
rigă importantă a sportului de perfor
manță din U.R.S.S. In numeroasele 
colective ale acestei mari otganizații 
sportive au crescut generații de cam
pioni și recordmani, au fost pregătite 
cadre calificate de antrenori, instruc
tori, activiști, organizatori ai miș
cării de cultură fizică.

Pentru serviciile deosebite aduse 
sportului sovietic, asociația Dinamo 
a fost decorată cu Ordinul Lenin.

Nu-i lipsit de semnificație faptul că 
primul record al lumii stabilit de at- 
leții sovietici a fost isprava unei di- 
namoviste, a vestitei sportive Nina 
Dumbadze. Ea a reușit acest lucru 
în 1939, aruncînd discul la 
De atunci, Nina Dumbadze 
rat de 6 ori performanța 
maximă, deținînd și astăzi 
m recordul mondial.

In cadrul asociației Dinamo au cres
cut atleți renumiți ca N. Ozolin, fost

rețea
Pînă 

de la
Mos- 

din

la 
lui

Gimnastica de producție 
în R.P. Chineză

Articol scris special pentru ziarul „Sportul popular"
Stînd de vorbă odată cu un prieten de 

peste hotare am fost întrebat cîte ore 
pe zi lucrează un muncitor chinez. 
I-am răspuns că 7 ore și 40 de minute.

— De ce atîta și nu exact opt ore 
saj.1 șapte ore și jumătate ?

Explicația stă în faptul că, din cele 
opt ore de lucru stabilite printr-o 
Hotărîre guvernamentală, 20 minute 
(10 înainte de amiază și 10 după 
amiază) sînt dedicate pauzei sportive.

Ori unde v-ați afla pe imensul te
ritoriu al R. P. Chineze, indiferent ce 
instituție, întreprindere sau mare fa
brică ați vizita, veți constata că în 
apropierea orei 10 și cam la 3‘/2 după 
amiază megafoanele încep să trans
mită o muzică veselă, melodioasă, iar 
muncitorii, de parcă ar fi vorbiți, ies din 
ateliere și încep să efectueze mișcările 
ritmice ale gimnasticii de producție. 
Dacă afară plouă sau e timp urît, 
pauza sportivă nu este suspendată. 
Exercițiile sînt executate pe coridoare 
sau chiar la locul de muncă. Datele 
statistice ne informează că peste 80 la 
sută din muncitorii chinezi practică cu 
regularitate gimnastica de producție.

Gimnastica în producție a început 
să fie introdusă în R. P. Chineză în 
anul 1951. In 1954, printr-o Hotărîre 
a guvernului s-a stabilit ca cele 20 
minute de gimnastică să fie incluse în 
orele de muncă.

Organizațiile sportive din China au 
desfășurat o largă muncă pentru răs
pîndirea gimnasticii de producție. Ast
fel, ori de cîte ori lua ființă un nou 
complex de exerciții (în momentul de 
față există trei) erau organizate cursuri 
cu instructori ridicați și pregătiți din 
rîndul oamenilor muncii.

La oficiul poștal din Guanciou lu
crează muncitorul Lu Ian-bo în vîrstă 
de 57 ani. De mai bine de trei dece
nii el sortează scrisorile și corespon
dența. Munca sa are un caracter strict 
sedentar. Cu anii a început să-l doară 
mîna stîngă. Puterea lui de muncă 
scăzuse considerabil. Lu Ian-bo a luat 
felurite medicamente și a făcut zeci de 
injecții pentru a-și vindeca mîna. Dar 
rezultatele nu-1 mulțumeau deloc. După

introducerea gimnasticii de producți 
în întreprindere, Lu lan-bo a fost atra 
spre aceste exerciții. La început 
putea să 
orizontală, 
venit mai 
Au trecut 
mîna sa 
complet la 
cu ea colete de peste 20 
tate.

In întreprinderea textilă 
liansk 57 de muncitoare se plîngea 
de dureri în picioare, erau predispus 
să facă varice din cauza specificul! 
muncii. In special întoarcerea v< 
noasă sc făcea defectuos din cauz 
că aceste muncitoare stăteau te
timpul în picioare. „Medicamentul 
cel mai bun s-a arătat a fi patiz 
sportivă. 20 minute de gimnastică p 
zi și în mai puțin de un an toaf 
fenomenele neplăcute au dispărut c 
luate cu mîna. Asemenea exentpl 
se pot da cu sutele. Ele vorbes 
o dată în plus despre marea utilitat 
a gimnastici' în producție.

Nu demult, la Șanhai a avut lo 
o săptămînă dedicată culturii fizici 
Locuitorii marelui oraș au lansat Ic 
zinca: „FACEȚI 10 MINUTE D 
GIMNASTICA PE ZI, CA SA PUTE! 
MUNCI 10 ANI MAI MULT TN FC 
LOSUL PATRIEI". La această a< 
țiune au participat peste 4 milioan 
de locuitori ai orașului, printre car 
bătrîni, copii, gospodine etc. Exerciții 
de gimnastică au fost efectuate p 
terenurile dc sport, în pieți public! 
pe străzi, în curțile caselor. Săptă 
mîna sportivă a înviorat și mai mul 
gimnastica de producție în întreprir 
derile și instituțiile orașelor.

Pauza sportivă este extrem de util 
și pentru cadrele de activiști sportiv 
care prin specificul muncii lor sîr 
legați multe ore pe zi de scaun și bi 
rou.

încercați să practicați gimnastic 
de producție. Vă veți simți mai vio 
mai odihniți, veți căpăta bună dis 
poziție și poftă de muncă.

U CIUN-IAN

n 
ridice nuna nici pînă 1 
Dar încet-încet ea a dc 
puternică și mai mobil, 
doar doi ani și 

stîngă bolnavă i 
normal. Acum

iată c 
a reven 
el ridic 

kg. grei

din T;

exisfenfa
antrenori emeriți, M. Semiciastnîi, iar 
în anii din urmă A. Homici, L. lașin 
— portarul reprezentativei U.R.S.S., 
V. Blinkov, K. Beskov, V. Savdunin, 
A. Gogoberidze, V. Sanaia etc.

Echipele de volei ale lui Dinamo 
au fost în repetate rînduri campioane 
ale țării.

Luptele sînt, de asemenea, un sport 
în care dinamoviștii dețin supremația 
în U.R.S.S. Campionii mondiali V. 
Stașkevici și A. Parfenov concurează 
sub culorile lui Dinamo.

Dinamo dispune de o largă 
de baze și amenajări sportive, 
la construcția marelui complex 
Lujniki, stadionul Dinamo din
cova a fost cel mai mare stadion 
U.R.S.S.

In aceste zile se desfășoară 
Moscova Spartachiada jubiliară a
Dinamo. Întreceri au loc la 19 disci
pline, și la ele iau parte aproape 1800 
sportivi dinamoviști din toate colțurile 
țării. Alături de ei sînt prezenți la 
Moscova peste 80 sportivi invitați din 
țările de democrație populară la săr
bătorirea lui Dinamo. Pe adresa clu
bului au sosit mii de felicitări din țară 
și de peste hotare.

In cinstea clubului preferat, com
pozitorul sovietic Arcadii Ostrovski a 
compus un marș sportiv 
„înainte, dinamoviști". 
tat pentru prima oară, 
nul Dinamo, cu prilejul 
tive a Spartachiadei.

Sportivii romîni 
zia să se întreacă 
cu reprezentanții j 
sportive sovietice 
cu prilejul acestui 
fierbinte prietenilor 
U.R.S.S.

Defilează c ei mai buni sportivi dinamoviști. In 
fruntea lor, în trening, fostul recordman al lumii 
la 3000 m. obstacole, maestrul emerit al sportu
lui V. K.azanțev.

recordman 
la săritura 
R. Liuliko, 
V. Kazanțev, L. Scerbakov, O. Grigal- 
ka, V. Ovsepian, Evghenia 
Alexandra Ciudina, Inesa 
ș. a.

Una dintre cele mai mari 
re din lume, Maria Isakova, s-a for
mat, de asemenea, în rîndurile asocia 
ției Dinamo.

O faimă mondială și-a cucerit echi
pa de fotbal Dinamo Moscova, de 
opt ori campioană a U.R.S.S. Ea a 
evoluat pe multe stadioane ale lumii, 
cucerind pretutindeni elogii, realizînd 
un impresionant palmares internațio
nal. Dinamo a dat fotbalului sovietic 
maeștri ai balonului rotund ca 6. 
Kacialin — actualul 
echipei reprezentative
B. Arkadiev și M. Iakușin — astăzi

al U.R.S.S. și al Europei 
cu prăjina, A. Pugacevski, 
N. Karakulov, V. Suhariev,

intitulat 
El a fost cîn- 
joi, pe stadio- 
deschiderii fes-

Secenova, 
Iaunzetne

patinatoa-

care au avut oca- 
în repetate rînduri 
glorioasei asociații 
Dinamo, transmit 
jubileu salutul lor 

dinamoviști din

49,11 m. 
a amelio- 
mondială 
cu 57,04

antrenor al
a U.R.S.S.,

Formula de disputare a turneului 
final al campionatului mondial de fot
bal, recent desfășurat în Suedia, a 
fost supusă unor aspre critici de ma
rea majoritate a participanților. 
Obiecțiunea principală care s-a ridicat 
a fost următoarea: cu o astfel de 
formulă, competiția a devenit prea 
lungă și chiar arbitrară. Meciurile de 
baraj au răpit în mod practic toate 
șansele echipelor care au fost con- 
strînse să susțină trei jocuri în cinci 
zile (U.R.S.S., Țara Galilor, Irlanda 
de Nord). Comitetul de organizare 
F.I.F.A. este de acord cu aceste obiec- 
țiuni și intenționează să modifice sis
temul de disputare a turneului final. 
Se preconizează reducerea numărului 
echipelor de la 16 la 12 și chiar 8. 
In plus, toată lumea este împotriva 
jocurilor de baraj. Se intenționează 
suprimarea lor și revenirea la siste
mul prelungirii jocurilor terminate la 
egalitate, pînă vor da un învingător.

De altfel, chiar după terminarea 
turneului final din Suedia, Bergerus, 
secretarul general al federației sue
deze de fotbal și președintele comite
tului de organizare al campionatului 
mondial, a declarat următoarele: 
„Eu cred că ar fi mai bine ca în 
turneul final să participe numai 8 
echipe și în felul acesta s-ar scurta 
și durata turneului. Cele 8 echipe ar 
putea fi împărțite în două serii a 
4 echipe. Primele două clasate din 

fiecare serie ar urma să joace într-un 
turneu final după sistemul campionat 
(fiecare cu fiecare). In acest 

cele mai bune echipe ar avea 
ranța că ar putea lupta cu șanse 
pentru a intra în turneul final, 
dacă într-un meci ar dovedi o 
mai slabă. Cu sistemul de disputare 
actual (eliminatoriu) o neșansă sau 
o scădere trecătoare de formă poate y tativă. Mocca anunță că va repeta

elimina definitiv din cursă chiar și 
pe cea mai bună echipă".

Toate aceste critici sînt întemeiate 
și desigur că F.I.F.A. va tine seamă 
de ele. Mai ales că mulți dintre mem
brii săi sînt de acord că sistemul ac 
tual de disputare este greoi.

Sportivii sovietici 
vor evolua în Belgia 
MOSCOVA (Agerpres). — 
In legătură cu organizarea 

lor naționale ale U.R.S.S." la Expo
ziția Universală de la Bruxelles, la 7 
august a plecat spre capitala Belgiei 
un mare grup 
luptători și 
delegație fac 
dial absolut 
Șahlin, campionii 
individuale Albert 
Tamara Manina, 
de haltere Igor Ribak, campionul lu
mii la lupte clasice Ghivi Kartozia 
și alții.

Sportivii sovietici vor face mai 
multe demonstrații în diferite orașe 
ale Belgiei.

de gimnaști, halterofili, 
acrobaji sovietici. Din 
parte campionul
de gimnastică

mondiali la
Azarian, Iuri
campionul olimpic

MunCitorii marelui combinai pauzei

mon- 
Boris 
probe 
Titov,

metalurgic din Anșian, in timpul 
sportive

mod, 
sigu- 
egale 
chiar 

formă

COMENTARII
învins prin... strangulare

Amintiri...

împușcături pe stadion

ce a

Moc- 
El a 
efec- 
mii-

muncii, ci 
Pentru „a- 
spectacole 
pe luptele

Georgi 
autorii 

intitulați

ceea 
sutelor de 
și a gaze- 

senza-

Cînd unul din adversari 
din luptă, „întrecerea" con- 
și mai multă furie, cei doi 

rămași de o parte, a-

„Inovații" tn materie de înot

înotătorul italian 
Francesco Mocca n-a 
reușit să-și croiască 
drum către notorieta
te prin performanțe in 

II bazin. Gum insă in 
W lumea sportului bur- 
b ghez esențialul este să 

te faci cunoscut —
mijloacele nu interesează! — lui 
ca i-a venit o idee năstrușnică, 
anunțat in mod public că va 
tua traversarea fluviului Po cu 
nile și picioarele... legate, 
și făcut spre stupefacția 
spectatori prezenți pe mal
tarilor ahtiați după subiecte 
ționale.

Acest prim „succes" n-a fost insă 
suficient pentru ca Francesco Mocca 
să-și redreseze situația materială. El a 
trebuit să se hotărască la o nouă ten-

traversarea, de data aceasta însă cu 
o inovație in plus: legat de miini și 
de picioare, el va fi așezat în preala
bil într-un sac și apoi aruncat in apă...

Pînă la ora actuală nu ne-a par
venit știrea dacă înotătorul italian a 
revenit la mal după această nouă 
„competiție".

r

In timpul unui .meci 
de baseball, pe stadio
nul din orașul Lans- 
sing (statul Michi
gan, S.U.A), pe teren 
a apărut un cetățean 
purtind un pistol in 
mină. El s-a apropiat 
în fugă de unul din

jucători, pe nume Medrano, și a tras 
asupra lui cinci Jocuri. In învălmă
șeala creată, atentatorul a dispărut 
apoi fără urmă. S-a aflat ulterior că 
numele acestuia era Gonzales și că el 
avea o „poliță" veche de plătit lui 
Medrano.

La Gannes, Nisa, 
Monte Garlo și alte 
orașe de pe Riviera 
franceză, sezonul este 
în foi. Nu numai ace
la avind drept princi
pal scop etalarea e- 
leganței miliardarilor 
care vin aci ca să

cheltuiască banii storși din exploata
rea nemiloasă a oamenilor 
și sezonul așa-zis sportiv, 
nimarea" lui, patronii de 
pun in acest an accentul
de „catch", în care luptă nu doi ad
versari, ci două perechi, una contra 
celeilalte, 
este scos 
tinuă cu 
parteneri
runcindu-se dezlănțuit asupra singu
rului lor adversar, care are cele mai 
mari șanse de a fi zdrobit. Pentru 
a se ajunge la acest avantaj supra- 
numeric, luptătorii de „catch" nu ezită 
șă rupă oasele adversarului „prins'\

sau să-l siringă de git, pur și sim
plu...

„Vedetă" în aceste spectacole di 
groază este Primo Garner a, fostu. 
campion mondial de box, care pentru 
a-și asigura existența a recurs la ca
riera de „strangulator” pe ring.

Scoțianul 
Young este 
unei cărți 
„Povestiri fotbalistice' 
Din lunga sa carieri 
de fotbalist profesi
onist, sportivul scoțiar. 
iși amintește mai puțin 
golurile înscrise. El 

preferă să relateze intr-o impresionantă 
profesiune de credință accidentele și 
rănirile grave suferite pe terenul de 
sport. De peste 50 de ori Young a 
fost pacientul chirurgilor (plătindu-și 
bineînțeles tratamentul), de 3 ori a 
avut fractura cartilajului nazal, de 4 
ori miinile sale au fost imobilizate 
în bandaje de ghips, o dată a suferit 
chiar o fractură de bazin.

Iată un aspect din mult trimbițatul 
„jair-play" al fotbalului britanic.
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In meciul atietic <Te ra tisa,.

I Mime, amatorii de handbal din Ca
pitală vor putea asista la o nouă în- 
tîlnire internațională. Este vorba des
pre dubla partidă dintre echipele fe
minine și masculine de juniori ale 
R ,P. Romîne și R. P. Polone.

Jocurile de mîine cu tinerii handba- 
liști polonezi au caracterul unei re 
vanșe, deoarece, anul trecut, selec 
ționatele țării noastre au susținut în 
R. P. Polonă mai multe întîlniri, cîș- 
tigindu-le pe toate. Avînd deci de. 
apărat un frumos prestigiu, atît selec
ționată masculină cît și cea feminină 
s-au pregătit cu toată seriozitatea. 
Băieții, care vor juca handbal în 11, 
au avut joi după-amiază, pe Sta
dionul Republicii, un joc de antre
nament cu formația' bucureșteană Lo
comotiva. In general, echipa s-a miș 
cat bine, în viteză, reușind cîteva ac 
ținui de atac frumoase. Cei doi an 
trenori (E. Trofin și El. Stoenescu) 
nu au alcătuit încă formația definiti
vă, lotul fiind următorul : Georgescu, 
Samungi (portari), Ghimpu, Iliescu, 
Elorea, Zână, Dobriță, Messe (apără 
tori), Totan, Binda, Costache II. Haus- 
ner, Barabaș, Niemesch, Zlckeli (at3 
cânți).

Echipa feminină care va juca hand 
bal în 7 a susținut, tot joi, un meci 
de antrenament cu o formație mascu 
lină. Nici la fete cei doi antrenori

(A. Kamenitzky și Gh. Buluc) nu s-au 
hotărit încă asupra formației, care va 
fi alcătuită din următorul lot: Hanek, 
Preda (portari), Cristea, Szasz, Reip, 
Covrig, Cătineanu, Stef, Bîgu, Ciobo- 
taru, Kellner, Incze, Chitijdea și 
tdita.

★

Ieri după amiază a sosit în Capi
tală lotul sportivilor polonezi, compus 
din 35 de persoane. Cu același tren 
a sosit și arbitrul maghiar Geza 
Szolnoki, care va conduce cele două 
partide.

Programul de mîine după amiază 
de pe stadionul Dinamo este următo
rul : ORA 18,15: R.P. Romînă —R.P. 
Polonă (juniori — handbal în 11); 
ORA 20,15 (în nocturnă pe terenul 
din incinta velodromului); R.P. Ro
mînă — R.P. Polonă (junioare — 
handbal în 7). In ziua de 13 august 
întîlnirile se vor reedita, meciul din
tre echipele masculine dișputîndu-se 
la Sinaia.

Echipa Norvegiei a cîștigat întrecerea cu 109: 103 p
Constantin Grecescu și echipa
OSLO 8 (prin telefon). — Stadionul 

Bislet din capitala Norvegiei a fost 
timp de două zile gazdă primitoare 
pentru întrecerile de atletism din ca
drul celei de a Ill-a ediții a meciului 
dintre echipele reprezentative ale Nor
vegiei și Romîniei. Deși timpul a 
fost nefavorabil (foarte frig pentru 
noi) afleții noștri s-au comportat la 
înălțimea așteptărilor.

Din cele 20 de probe ale concursului 
atleții noștri au reușit să cucerească 
jumătate. Cu acest prilej au fost îu- 

. registrate două noi recorduri republi
cane în proba de 10.000 m prin Con
stantin Grecescu și la ștafeta de 4x 400 
m. Pentru dîrzenia cu care au luptat 
la Oslo cei 24 de reprezentanți, ai atle
tismului romînesc ei merită toate te 
licitările.

IATA REZULTATELE PRIMEI 
ZILE DE CONCURS (20.000 de spec
tatori, temperatură -ț- 12 grade): 100 
metri: 1. Nilsen (N) 10,4; 2. Mars- 
teen (N) 10,8; 3. Stein (R) 11,0: 4. 
Kineses (R) 11,2; 800 metri: 1. Boy
sen (N) 1:49,4; 2. -Lundh (N) 1:49,4;

de ștafetă de 4x400 m. au stabilit noi recorduri republicane
3. Mihaly (R) 1:50,1;
1:51,8; 110 m garduri:
14,4; 2. Ardeleanu (R)
(R) 15,2; 4. Gismervik
1. Haugen (N) 49,95;

4. Vamos (R)
1. Olsen’ (N) 

14,8; 3. Stânei 
(N) 15,6; disc: 
2. Hagen (N)

77?/VAV SUDRIGEAN

Joi la Clinceni

Parașutism
Feodor Tănăsescu a stabilit 
un nou record republican

Turul ciclist al Iugoslaviei

0 etapă care a adus mari schimbări 
în clasamentul individual

48,74; 3. Perneki (R) 42,94; 
cănescu (R) 40,34; înălțime: 
Ier (R) 1,93; 2. Husby’ (N) 
C. Dumitrescu
(N) 1,80; 3.000
nei (R) 8:59,4;
3. Strzelbiscki
(N) 9:18.4; 400 metri:
(R) 48,0;
(R) 48,6;
metri: 1.
Torgerșen
14:28,8; 4.
I. Danielsen (N) 75,56;
(R) 73,43; 3. Bizim
Rasmussen (N) 68,77; lungime: 1. S.

4. Răș-
1. Knal-
1,90; 3.
Midtuti

1. Aioa-

Joi dimineață a avut loc pe aero
portul de la Clinceni o tentativă de 
record la parașutism, în proba de salt 
de la 1000 m. cu deschidere întîrziată 
a parașutei și aterizare la punct fix. 
După două manșe, maestrul sportului 
Teodor Tănăsescu a reușit media de 
3,57 m. ceea ce reprezintă un nou re
cord republican. Performanța lui Teo
dor Tănăsescu este superioară recor
dului mondial 3,76m.

Meciul atletic
Copenhaga-București

Mîine va avea loc în capitala Dane
marcei întîlnirea internațională de 
atletism dintre reprezentativele femi
nine ale orașelor Copenhaga și Bucu
rești. Aceasta este prima întrecere di
rectă dintre sportivele romîne și da
neze.. In vederea acestei întîlniri, e- 
cliipa Bucureștiului părăsește Capitala 
în cursul dimineții de astăzi. Vor face 
deplasarea, printre altele: lolanda 
Balaș, Ana Cotnari, Marfa Diți, An- 
toaneta Dragomirescu, Georgeta Dumi
trescu, Eva Mayer, Ioana Luță etc.

NOVA GORICA 8 (prin telefon). — 
Cea de a Vl-a etapă a Turului ciclist 
al Iugoslaviei disputată pe distanța 
Pola-Nova Gorica, de-a lungul a 210 
km., a fost extrem de dificilă atît prin 
lungimea ei, cît și din cauza căldurii 
excesive care a domnit în timpul 
cursei. Iu această etapă, resimțindu-se 
de pe urma eforturilor depuse pînă 
acum, reprezentantul nostru Gabriel 
Moiceanu (purtătorul tricoului galben) 
nu a putut face față numeroaselor a- 
tacuri lansate de cicliștii iugoslavi, 
polonezi și germani și a pierdut mi
nute prețioase, care l-au costat pri
mul loc în clasamentul general. Mai 
mult, sosind la aproape 10 minute de 
primul pluton el a căzut pe locul XI 
în clasamentul general.

Iată și descrierea succintă a cursei. 
Chiar de la plecare plutonul este agi
tat de încercările de evadare ale ci
cliștilor iugoslavi, care 
consolideze 
general pe 
încununate 
15 cicliști, 
romîn Gh.
Restul cicliștilor romîni rămîn în plu
tonul cel mare pentru a-1 ajuta pe 
Moiceanu, care dă semne vădite de 
oboseală. Cum distanța dintre fugari 
și grosul plutonului crește mereu, un 
alt grup de cicliști inițiază o nouă 
acțiune, care și ea se soldează cu suc
ces. Printre animatorii acestei eva
dări se numără iugoslavii Petrovici, 
romînul Zanonf și c.îțiva clicliști bel
gieni și olandezi. Cursa de urmărire 
dintre cele două plutoane animă eta
pa, însă cu toate eforturile cicliștilor 
din al doilea pluton, fugarii nu mai 
pot fi prinși. Intre timp, aproape de 
sosire, Gh. Șerban sparge și pierde 
contactul cu primul pluton.

Sprintul final este cîștigat de ger-

doreau sași 
primul loc în clasamentul 

echipe. Acțiunile lor sînt 
de succes și un grup de 
printre care și alergătorul 

Șerban, se distanțează.

mânui Otlo Altweg (Miinchen), care 
realizează timpul de 5 h 53:22,0. In 
același timp cu învingătorul a sosit nu 
pluton de 13 alergători. Pe locul 15 
s-a clasat Gh. Șerban cu timpul de 
5 h 56:11,0; pe locul 19 L. Zanoni 
5 h 56:41,0. Plutonul mare, în care 
se găseau Moiceanu, Munteanu și Șe- 
laru a sosit cu timpul de 6 h 03:05,0.

Iată clasamentul general după 6 eta
pe: 1. Zirovnik (Iugoslavia) 23 h 02:45; 
2. Gazda (Polonia) 23 h 04:33; 3. 
Tembuisier (Belgia) 23 h 05:00; 4. 
Petrovici (Iugoslavia) 23 li 06:54; 5. 
Gh. Șerban ' " ~
ceanti 23 
23 h 11:52;
...31. Șelarii

pe echipe conduce Iugoslavia cu 
li 17:02, urmată de R. P. Romînă 
69 h 28:44; 3. Belgia 69 h 29:06; 
Polonia 69 h 30:46; 5. Olanda

h 53:23.
Sîmbătă se dispută ultimele două 

etape pe distanța Nova Gorica-Virșici 
și Virșici-Ljubljana.

tul
69 
cu
4.
69

23 h 07:06; ...11. G. Moi- 
h 09:46; 12. L. Zanoni
...27. Munteanu 23 h 26:56;
23 h 32:52. In clasametl

i

Echipa poloneză de handbal 
START întreprinde un turneu 

in tara noastră
După cum se știe, anul trecut, 

selecționată masculină de handbal

II € A R IE

o 
a 

asociației Voința a întreprins un tur
neu în R. P. Polonă. Handbaliștii io- 
mîni au susținut cu această ocazie 
mai multe întîlniri, cîștigînd majori
tatea dintre ele. Intorcînd vizita, în 
cursul săptămînii viitoare, va sosi în 
țara noastră echipa masculină de 
handbal Start. Formația poloneză va 
susține două jocuri : la 15 august la 
Sibiu cu Voința și la 17 august la 
Sighișoara cu Voința din localitate.

Echipa Start este de tapt o selec
ționată, reprezentînd sportivii din co
operativele meșteșugărești din R. P. 
Polonă. Ea activează în campionatul 
primei categorii, unde ocupă în pre
zent locul VI. Meciurile formației po
loneze vor fi conduse de un arbitru 
maghiar.

Bucurețtiul va găzdui în curînd

Trofeul orașelor țarilor 
balcanice la lupte

a.c. capitala 
importan- 
și libere : 
balcanice, 
a invitat 
de altfel, 
întrecerile

o

— Cum pine asta : „oa fi mincat" ??
Ce vrei, Joe? C.a să justificăm prețurile de intrare trebuie să facem 

sacrih'i ii ft •
(Desen de N. CLAUD1U)

Intre 4 și 7 septembrie 
patriei noastre va găzdui 
tă întrecere de lupte clasice 
Trofeul orașelor țărilor 
Federația Romînă de Lupte 
toate țările balcanice, care 
au și confirmat participarea,
se anunță deosebit de interesante ți- 
nînd seama de nivelul tehnic al luptă
torilor din aceste țări. Marile competiții 
din acest an la care au luat parte și 
luptătorii din țările balcanice au dove
dit din plin acest lucru.

(R) 1,90; 4.
m obstacole:
2. Naess (N) 9:01,6; 
(R) 9:06,4; 4. Dalii

1. Sudrigeati
2. Greaker (N) 48,5; 3. Savel 
4. Knudsen (N) 49,4; 5.000 
Grecescu (R) 14:21,6; 2.

(N) 14:22,2; 3. Saksvik (N) 
Veliciu (R) 14:42,4; su/i/ă.' 

2. Demeter
(R) 69,77 ; 4.

loan (R) 7,30 — ra 3 cm. de re
cordul țării; 2. Licker (R) 7,26; 3. 
Kalstad (N) 7,07; 4. Berglund (N) 
6,92; 4x100 m: 1. Norvegia 41,6; 2. 
Romînia (Ardeleanu, Kineses, Stein, 
Sudrigean) 42,7. Punctajul după pri'"a 
zi: Norvegia — Romînia 61:56 p. 

acum rezultatele din ziua a li a 
(20.000 spectatori, temperatură -ț- 10 
grade) : ciocan: 1. Rășcănescu (R) 
61,06; 2. Krogh (N) 57,38; 3. Dumi
tru (R) 55,97; 4. Foleide (N) 54,57; 
400 m garduri: 1. Savel (R) 52.2; 2. 
Sjoberg (N) 52,9 — record norvegian: 
3. Stănel ~ ...................
(N) 53,6; 
3:43,1 — 
marsland 
3:53,4; 4.
tri: 1. Nilsen (N) 21,1 
vegian; 2. Savel (R) 22,0; 3. Mar-
steen (N) 22,0; 4. Sudrigean (R)
23,5; prăjină: 1. Larsen (N) 4,00; 2. 
Hogheim (N) 3,80; 3. Zîmbreșteanil
(R) 3,60; 4. Bizim (R) 3,00; greutate:
1. Overby (N) 15,70; 2. Helle (N)
15,60; 3. Ivanov (R) 15,40; 4. Per
neki (R) 14,36; triplusatt: I. Stein
(R) 15,21; ,2. Ioan (R) 14,97; 3. Fre
driksen (N) 14,87: 4. Berg (N) 14,49; 
10.000 metri: 1. Grecescu (R) 29:57,0 
— nou record al R.P.R. vechiul re
cord îi aparținea din 1956 cu 30:25,2;
2. Torgerșen (N) 29:59,4; 3. Weiss
(R) 30:05,2 ; 4. Nedrebo (N) 30:50,8; 
4 x 400 metri: 1. Romînia (Mihaly, 
Vamoș, Savel, Sudrigean) 3:13.6 — 
nou record al R.P.R., vechiul record 
al echipei naționale era de 3:13,8 din 
1956

PUNCTAJ FINAL: Norvegia — Ro
mînia 109:103 puncte.

(R) 53,2; 4. Gulbrandsen
1.500 metri: 1. Ltindh (N) 
record norvegian: 2. Ha- 
(N) 3:43.4; 3. Bîrdău (R)
Aioanei (R) 4:07,9; 200 me- 

reeord nor-

Noi recorduri mo ndiale pe 1 ți 2 mile

Cu prilejul unei reuniuni internaționale desfășurate 
miercuri și joi la Dublin au fost stabilite noi recorduri mon
diale. Australianul Herb Elliot a alergat 1 milă (1609,35 m.) 
în 3:54,5, întrecînd vechiul record mondial oficial al lui 

John Landy 3:57,9 (performanța lui Ibbotson — 3:57,2 nu a fost omolo
gată). Compatriotul său Albert Thomas a fost cronometrat cu 8:32,0 pe 2 
mile (v. r. Iharos 8:33,4). De notat că în aceeași cursă cu Elliot, și urmă
torii clasați Lincoln, Delaney, Hallberg și Thomas au alergat distanța sub 
4 minute.

• în cadrul Spartachiadei asociației Dinamo, tînărul Konstantin Tîgan- 
kov a sărit 16,19 m. la triplusatt iar Viktor Ovcinik a aruncat sulița la 
77,82 m.

ATLETISM

8

CANOTAJ

echipe la campionatele feminine europene

Comitetul de organizare a campionatelor europene fe
minine de canotaj academic (programate între 22—24 -au
gust pe lacul Malta din apropierea orașului Poznan) t 
făcut cunoscut că la actuala ediție a întrecerilor vor par- 
din 8 țări : U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Ungară, R. Ce-ticipa echipaje 

hoslovacă, Olanda, Franța, Danemarca și R. P. Polonă. (Agerpres)
Calendarul de toamnă al echipei de fotbal a R. P. Un- 

FOTBAL £are cuPrin<^e 5 partide internaționale. Fotbaliștii maghiari 
vor întîlni la 14 septembrie, echipa Poloniei la Varșovia, 
la 28 septembrie echipa . U.R.S.S. la Moscova, la 5 octom

brie Iugoslavia la Belgrad, la 16 noiembrie Belgia la Budapesta. Ultimul 
meci va avea loc la 23 noiembrie la București în compania echipei R. P. 
Romîne. (Agerpres)

In continuarea turneului pe care-1 întreprinde în R. Cehoslovacă, 
sovietică de fotbal Rostelmaș Rostov a susținut o întîlnire în com- 
formației Spartak Usti. Victoria a revenit fotbaliștilor sovietici cu 
de 2—1. (Agerpres)

echipa 
pania 
scorul

Spartak Moscova și-a consolidat poziția de lider

în campionatul U.R.S.S. s-au mai desfășurat 3 întîlniri : Dinamo
Moscova — Dinamo Kiev 2-2, T.S.K.M.O. — Dinamo Tbilisi 5-1, Spartak 
Moscova 
fruntea c isa

Șahtior 2-0. In felul acesta Spartak și-a consolidat poziția în 
nientului:

1. Spartak 14 9 4 1 35:15 22
2. T.S.K.M.O. 15 8 4 3 31:16 20
3. Zenit 13 6 5 2 26:14 17
4. Dinamo Moscova 14 6 3 5 26:19 15
5. Șahtior 13 6 3 4 14:15 15

SCRIMĂ

motki, Katalin

(R.l

la

Federația maghiară a alcătuit echipa care va participa 
între 17—30 august la campionatele mondiale de Ia Phila
delphia (S.U.A.). Printre cei selecționați : 
Gyuricza, Kamuto, Papp, Sakovicz, Ildiko Rejto, 

luhasz ș. a.

Tal l-a învins pe Szabo

se află Fiilop,
...... , Lidia D6-

In runda a doua a turneului interzonal de 
Portoroj campionul U.R.S.S. Mihail Tal a cîștigat 
maestru maghiar L. Szabo și a trecut în fruntea 
tului cu 2 puncte. II urmează

șah de la 
la marele 
clasamen- 

Fisher (S.U.A.), Benko 
P.U.), Petrosian (U.R.S.S.) și Olafsson (Islanda) cu cîte I'/2 p.

Participînd la campionatele feminine de tenis de cîmp 
de la South Orange (statul New Jersey, S.U.A.) jucătoarea 
britanică Ann Haydon a reușit să se califice în semifinale 
alături de jucătoarele gazde Althea Gibson (campioana de 
Dorothy Knode și Sally Moore.

La Sofia echipa Ț.D.N.A. a întrecut formația Legia Var
șovia cu 3—1.

ȘAH
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