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Muncă și sport pe șantierul magistralei de est, 
acolo unde se călește un

ducta de apă Prut-Iași. Atunci a înțe
les el că pentru brigadieri șantierul nu 
este numai un loc de muncă, ci, în 
primul rînd, o școală. Programul de 
tabără îi disciplinează pe tineri. Mun
ca în comun, în echipe și în brigăzi, 
le dezvoltă și întărește spiritul colec
tiv. Mai sînt și dintre aceia care se 
sustrag de la îndatoririle de brigadieri, 
care vor să tragă chiulul.

— A luat comandamentul brigadie
rilor măsuri împotriva acestor elemen
te ? îl întreb pe Chelaru.

— Comandamentul ? Nu. Măsurile 
le-au luat brigadierii înșiși. Ei îi Ju
decă pe leneși, pe indisciplinați. 
ajutorul brigadierilor se 
munca de educare.

— Cine sînt fruntașii în
— Cine să fie ? Ieșenii

cu mindrie Chelaru. Brigada lor, briga
da a IV-a, a depășit norma pe luna iu
lie cu aproape 50 la sută. Tot o echipă 
ieșeană, cea a lui Constantin Lupașcu,

Cu 
înfăptuiește

Construit în anii puterii populare, orășelul minier U ricani din pitoreasc 
Vale a Jiului reprezintă o expresie vie a grijii pe care partidul și gt 
vernul o acordă necontenit îmbunătățirii nivelului de trai al bravii' 
mineri. Noul orășel cuprinde numeroase locuințe moderne și spafioas. 

cantine, băi, spitale, dispensare, cluburi și terenuri de sport.

Primele vești de la. Prag

Deseori, echipele șantierului de la Slnzieni al magistralei de est susțin in- 
tltniri cu dijerite echipe din regiune. Iată o imagine de la o partidă de volei 

cu echipa orașului Tg. Secuiesc.
...Călătorule care poposești la Sîn- 

zieni, unde știi că se află un șantier 
al magistralei de est, nu încerca să 
vezi magistrala. Ea se află ascunsă 
în pămînt și tu treci poate pe deasu
pra ei, fără să știi. De vrei să vezi 
conducta atunci să știi că ținta călăto
riei nu trebuie să fie Sînzienri, ci munții 
care se văd în zare. Marea arteră de 
oțel a „fugit" la zeci de kilometri de
părtare și a început lupta grea cu văile 
munților Bodocului, pregătindu-se pen
tru o luptă și mai grea, cu apele în
volburate ale Oituzului.

Dar cum a fost cu putință să se 
parcurgă într-un timp atît de scurt, nu
mai în trei luni, o distanță atît de 
mare? Vezi, asta-i o întrebare pe care 
ai voie să ți-o pui doar înainte de a 
veni aici. După ce îi vei fi cunoscut 
însă pe brigadieri, după ce îi vei fi în
soțit acolo sus, în munți, vei înțelege 
că sînt capabili să îndeplinească în 
trei luni sarcini care erau prevăzute 
pentru șapte luni.

ȘANTIERUL — O ȘCOALA
Pe șantier, ta Sînzieni, cei mai mulți 

sînt moldoveni. Chiar șantierul e luat 
sub patronajul Comitetului Regional 
U.T.M. lași. Graiul molcom, moldove-

nesc, îl auzi aici la tot pasul. In ace
lași grai mi-a vorbit și Petre Chela- 
ru, instructor de U.T.M. El a venit 
pe magistrală cu experiența acumulată 
la un alt șantier al tineretului: con-

tnuncă ? 
mei, spune

IACINT MANOLIU

(Continuare in pag. 2)

La IPROMIN

Sportivii romîni au efectuat antrenamente la Ostrovul Vesia
Praga II (prin telefon de la trimi

sul nostru special). După două zile de 
călătorie cu trenul, delegația sporti
vilor romîni la campionatele mondiale 
de caiac-canoe a sosit în capitală 
R. Cehoslovace duminică dimineața. 
Am fost întîmpinați în gara din Praga 
de numeroși sportivi și reprezentanți 
ai federației de specialitate în frunte 
cu dr. Karel Poppel, președintele Fe
derației Internaționale de Caiac -

Rugbișlii dețin întîietafea în producție!
demult ruta 

scurt 
frec- 

geolo- 
pentru bogatele .șale resurse 

din care se prepară unul 
_.a mai bune caolinuri nece

sare industriei porțelanului. Tocmai se 
punea în aplicare proiectul de prepa
rare al acestui produs, despre care 
muncitorii și tehnicienii de la secțiile 
de prelucrare din localitate aveau nu
mai cuvinte de laudă.

— închipuiți-^, ne-a explicat 
dintre ei, că prin acest nou 
cedeu avem toate șansele să 
nem un eaolin superior chiar

pe 
un 

localitate

Călătorind nu
Huedin—Cluj am făcut 
popas la Aghireș, 
vent menționată pe hărțile 
gice [ 
de nisip 
din cele

la Harghita (socotit drept 
bun din țară).

cel

unul 
pro- 
obți- 
celui

de 
mai

Nu mică ne-a fost satisfacția a- 
flînd că această lucrare aparține unui 
colectiv din care au făcut parte geo
logul N. Frățilă, proiectantul VI. Ghia- 
ță ș. a., cunoscuți de cititorii noștri 
mai mult pentru calitățile lor de spor
tivi, de jucători de bază ai echipei de 
rugbi, Minerul București. Știam că 
muncesc bine, dar luam cunoștință de 
o latură nouă a activității acestor 
tineri rugbiști de la Ipromin: aceea 
de inovatori. Iată de ce. revenind în 
Capitală, ne-am grăbit să le facem 
o vizită pentru a afla și alte as
pecte din activitatea lor creatoare.

holul Institutului de proiec- 
miniere (IPROMIN), un panou 

întocmit cu rpult gust îți atrage 
atenția din primele clipe. Cu litere 
de o șchioapă, sînt trecute numele 
celor mai buni tehnicieni și ingi
neri ai institutului. Privirile n-ar fi 
stăruit mai mult ca de obicei, dacă 
printre vrednicii fruntași în producție 
<ie aici n-am fi întîlnit — ce sur
priză plăcută I — pe lîngă sportivii 
amintiți și mulți alții ca arh. Gh. Pe
trescu, proiectant C. Păun, într-un cu-

In 
țări

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. 4)

Canoe. Printre altele, dr. Karel 
pel foarte amabil ne-a urat: „Ați 
primii sportivi sosiți la campion 
mondiale pe care are cinstea s 
găzduiască capitala noastră și vi 
resc să fiți tot cel dinții și la act 
importantă competiție..."

Sportivii romîni sînt înconjurat 
prietenii cehoslovaci cu multă sir 
tie, lucru care face ca întreaga < 
gație să se simtă minunat în ot 
de pe malurile Vltavei. Am fost 
zați la Colegiul Tehnic, o constri 
nouă, impunătoare. Duminică dup 
miază a avut loc festivitatea ridi 
drapelului de stat al Republicii P 
lare Romîne, primul pavilion ari 
pe catargul din incinta cantonamc 
lui. O scurtă plimbare în „orașu 
aur“ ne a relevat frumusețea ac 
străvechi așezări... Dar totodată 
rința de a cunoaște cu o clipă 
devreme locul desfășurării întrece 
pentru titlurile supreme ne face; 
așteptăm cu nerăbdare vizita la 
trovul Veslarsky. Deci chiar în 
eași după amiază autobuzele „Sk 
ne-au transportat la fața locului 
rămas impresionați de frumus' 
menajării făcută special pi 
pionate. Două tribunț_£ir'd 
de lO.OQft-dtX'tffî își așteapt^jjl 
toriij'balizările sînt în curs de eh

DAN GIRLEȘTEAIV

(Continuare in pag. 8)

O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

Finalele Spartaehiadei de vară a tineretulu
Presa și radioul vestesc în aceste zile apropierea unei importante sărbă

tori a sportului de masă din țara noastră: FINALELE SPARf ACHIADEI DE 
VARA A TINERETULUI. Pentru găzduirea acestei grandioase manifestații 
sportive, Stadionul Tineretului și ștrandul „Dante Gherman" din Capitală 
îmbracă haine de sărbătoare. In toată țara cei aproape 1.000 finaliști fac 
intense pregătiri pentru a demonstra creșterea nivelului calitativ al sportului 
de masă.

Timp de 4 zile — între 19 și 22 august — finaliștii veniți din toate col
țurile tării — calificați în fazele eliminatorii din sutele de mii de participanți 
— își vor disputa întîietatea la atletism, trîntă, handbal, oină, volei și cic.ism. 
Plecările și sosirile în probele de ciclism vor avea loc pe Stadionul Tinere
tului, urmînd ca alergătorii să parcurgă un traseu prin jurul stadionului.

Finalele acestei importante competiții sportive de masă stîrnesc un viu 
interes în rîndul iubitorilor de sport. Cunoscînd din experiența celorlalte 
competiții de masă frumusețea disputelor pe care le oferă întotdeauna fazele 
finale ale acestor întreceri, spectatorii bucureșteni sînt gata să-și ia locurile 
în tribunele ștrandului „Dante Gherman" și ale Stadionului Tineretului. 
Sîntem convinși că nu vor regreta nici o clipă participarea în calitate de spec
tatori la aceste întreceri (mai ales că mulți dintre ei au fost probabil și con- 
curenți la Spartachiadă).

In fotografia alăturată, fotoreporterul nostru a prins pe peliculă o ima
gine a ștrandului ,.Dante Gherman". După cum se știe, în bazinul acestui 
ștrand, unde s-au desfășurat numeroase competiții internaționale, vor avea 
loc finalele de natație.
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Globul incandescent s-a ivit din spatele dealului Chizid. 

/Razele lui puternice încununează conturul. străvechiului 
•.castel al Huniazilor. Citeva clipe mai tirziu soarele iși 
.oglindește strălucirea in apele Cernei... E dimineață !

Mirosul finului proaspăt cosit, acoperit de rouă, tăriile 
(văzduhului ce par dăltuite in cleștar, soarele puternic, 
•luminos, totul te imbie la viață. Orașul renaște sub im
pulsul puternic al dimineții1 
'e prin cartierele noi ale Htme- 
ei încep să se reverse tumultuos 

, uzină nesfîrșite șuvoaie de, oa- 
ii, veseli, grăbiți să-și reia 
de muncă aflate undeva în 
mecanism al Combinatului 

țic. 
iscuțiile se înfiripă repede. Mun
di se „iscodesc" unii pe alții a- 
:a depășirilor de angajamente, își 
ărtășesc’ din experiența anilor de 
ică, își urează sincer succes în- 
p cu procentele... „înghițit" de un 
el de șuvoi, am ascultat vorbele 
:are și le-au schimbat doi făurari 
oțel.
- fi Zoli-baci, cum stai cu între- 
W
- Bine, dară sper că oi sta și 
bine...
Te-ncorzi mai tare pentru finiș?

- Și asta. Insă aștept mai mult 
partea ortacilor. Or făcut ședință

UTM și-apoi mi-au zis: „Zoli-baci 
i acum am dat 25 de procente 
e. Musai însă să dăm pentru 23 
ust, 46!" Cum asta, dracilor? — 
i zgîndărit eu știindu-le voința 

tare ca oțelul. „D-apoi bine. Om 
mai devreme, ne-om pregăti ioa- 

ieniru treabă, om pune mai multă 
tă, te-om asculta întocmai și... 
uie! „Bine, le-am zis. Să oii să-i 
, dragule, cum muncesc. Te minu- 

nu alta! 
dtil pentru 23 August! Această 
nță fierbinte răscolitoare, se des- 
de cu putere din faptele oțelarilor 
țdoreni! 
Dinbinatul Siderurgic Hunedoara... 
falele noi, imensele ' agregate stru- 

cu măiestrie de oameni cu fețe 
■ne, intensitatea muncii, totul ie 
resionează. Am cunoscut mai în
groape pe unul dintre tinerii mun- 
■i. I nul din sutele de mii de ti- 

care vor să dăruiască măreței 
lători rodul muncii lor entuziaste. 
In secția de strungărie de la la- 
oare toată lumea îl cunoaște pe 
rul Mihai Gheorghioni. înalt, puter-
- aproape de necrezut pentru cei 
pni ai săi — el și-a cucerit stima 
irășilor de muncă prin conștiincie- 
te, modestie și perseverență. Dar 
pumai cei de la strungărie au auzit 
el. Combinatul, orașul au vorb't 
.or mai vorbi despre acest tînăr 
os. Prețuit pentru hărnicia sa în 
-iucție, utemistul Ghiorghioni a 
ost confirmat de adunarea comu- 
ilor — cu 7 zile îna-nte de a îm- 
i 19 ani! — candidat de partid, 
ărtil strungar îmbină armonios 
ica cu activitatea sportivă. Un a- 
arat talent în box el a fost selec 
at în reprezentativa de juniori a 
i pentru meciul cu echipa R. P. 
rare. In iulie, la Budapesta, Mihai 
brghioni a repurtat un nou

l-a întrecut pe adversarul

locu- 
uria- 
Side-

lozsef Kalmâr, aducînd 
echipei puncte prețioase 1

Izbînzi, numai izbînzi 
în viața nouă 1 Oare așa ' 
să fi fost întotdeauna?

„Nu! ne-a răspuns ferm 
bătrinul Simion Ghior- 
ghioni. Am 66 de ani 
dar nu pot socoti că am 
trăit cu adevărat decit 
in ultimii 14 La o vîrstă 
așa tițiără este firesc 
să-mi fie incă drag Să 
trăiesc... Ge-am făcut in 
ceilalți 52 de ani 7 Păi 
să vă povestesc... In '914 
am plecat la război. In
tr-o luptă lingă Verdun, 
prin '918 am fost luat 
prizonier. Am stal la Dijon, 
apoi la Nantes piuă la 
12 septembrie 1919 cind 
mi-a fost ascultată ce
rerea de repatriere. Reîn
tors in țară m-au îmbră
cat din nou in straie... ‘ 
militare și m-au trimis I 
la Hunedoara. De abia 
in 1921 s-au indurat să-mi dea dru
mul. Mă obișnuisem insă aci și-mi 
plăcuseră și ochii Eugeniei, iacă dum
neaei soția mea — ni-arătă el. Așa 
se face că am 'încercat șă intru în 
uzină. Mi-a fost imposibil! Erau 125

pentru comisiile pe ramură de sport
In multe centre din țară au luat 

sfîrșit conferințele de constituire a 
noilor comisii locale pe ramură de 
sport. Organele U.C.F.S. au început 
să instruiască aceste comisii, să le 
sprijine și 
'tatea lor. 
pe ramură 
hotărît pe
munci de instruire 
velor și cluburilor 
impulsionare a 
onale prin asigurarea unui bogat pro
gram de întreceri 
colective. 

' Comisiile locale 
sport (orășenești, 
să îndrume și să
ce control în secțiile din cadrul co
lectivelor sportive. Ele au datoria 
să supravegheze alcătuirea planurilor 
de antrenament, să 

i atenție respectarea 
cesul de instruire, 
'membrii comisiilor
sport să participe prin rotație la 
trenamentele secțiilor, să discute 

In orele libere tinărul boxer iși alcătuiește un) mod principial cu antrenorii și

să le îndrume în pctivi- 
Reorganizarea 
de sport
drumul

comisiilor 
înseamnă un pas 
unei temeinice 

în secțiile colecti- 
sportive, o nouă 

activității competiți-

și întîlniri inter-

pe ramură de 
raionale), trebuie 

efectueze un efica-

a supraveghea îndeplinirea calenda
rului competițional oficial, ci și de 
a se dovedi pricepuți organizatori. 
Pentru aceasta trebuie programate 
numeroase competiții de masă, care 
să angreneze un cît mai mare nu
măr de oameni ai muncii, întreceri 
inter-colective (pentru menținerea 
continuității în activitatea sportivă), 
concursuri pentru copii și școlari etc. 
Prin organizarea întrecerilor de masă 
și a concursurilor rezervate copiilor, 
comisiile pe ramură de sport vor da 
un ajutor efectiv secțiilor din cadrul 
colectivelor și cluburilor sportive, de
oarece 
cruteze

Este 
ramură 
mai la
au datoria de a deveni organizatoare 
ale activității sportive locale. Spriji
nul pe care comisiile pe ramură de 
sport îl vor acorda colectivelor spor
tive va însemna un aport considera
bil la înviorarea vieții competiționale, 
la angrenarea unui număr
mare de oameni ai muncii în 
ticarea sportului. Acestea sînt o 
te din sarcinile pe care le au 
comisii pe ramură de sport și
conștiinciozitatea cu care ele și le 
vor îndeplini depinde în bună mă
sură progresul activității sportive 
din țara noastră.

acestea vor putea să-și re- 
noi cadre.

evident că rolul comisiilor pe 
de sport nu se rezumă nu- 
control și programări. Ele

urmărească cu 
acestora în pro- 
Este necesar 
pe ramură

ca. 
de 

an- 
în 

. . r___ r_____ _________ T_ să
program cit mai plăcut. Astăzi de pildă, merge4 .ufe efecHv Ja munca de edtlcație 
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mion țeare-i acu șef de servici la\ Comisiile locale pot aduce un a- 
r&‘tle\e■ Mare), în 752SC porj înseninat Ja progresul activi-
Nicolate (așta de-t inginer lat . , ,„ , „
furnalele Combinatului), în 1930 Ion\^1 sportive, printr-o atenta alca- 
țastăzi locotenent major). Mihai a ve-f tuire a programului competițional. 
nit mai tirziu, in '39. Viață grea de\ Sarcina lor nu este numai aceea de
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Candidatul de partid Mihai Ghiorghioni lucrează cu atenție o nouă piesă 
la strung La sfîrșitul zilei, graficul de producție va înregistra o nouă 

depășire a angajamentelor.
muncitori și peste 300 de funcționari. 
Clientelei electorale, guvernele bur
gheze îi aruncau aici incă un os de 
ros. Cum

11 
de

O lovitură precisă apoi încă una 
și... antrenamentul se desfășoară 
conform indicațiilor antrenorului.

Mihai ascultă cu plăcere sfaturile 
pe care i le dă tatăl său despre 
modul cum trebuie îngrijite flo

rile din grădina casei.

aceste fețe simandicoase nu 
se mulțumeau cu leafa 
se apucaseră de negoț: 
vindeau posturile de... 
muncitori / Cine venea 
cu un miel sau o purcică 
intra, cine nu.., pe-aci ii 
era drumul... Am plecat 
pe valea Jiului, la Lu- 
peni. M-am deprins cu 
meseria de miner și am 
lucrat piuă in 1924, cind 
ne-au concediat patronii. 
Ce era să fac ? M-am 
întors din nou la Hune
doara. In anul ăla m-am 
și însurat. De intrai in 
uzină nici vorbă. Am um
blat pe multe meleaguri 
după o bucală de pline 
amară Mai găseam, mai 
nu. In 1933 am stat 
luni șomer. Veniseră 
mult copiii: in

cit mai 
prac- 
par- 

noile 
de

Muncă și sport pe șantierul 
magistralei de est, acolo unde

se călește un tineret nou

de

(Urmare din pag. 1) 

a realizat cea1 mai mare depășire 
pînă acum: 71 la sută.

DAR SPORTIVII?
Aflînd că plec pe un șantier al ma

gistralei, un cunoscut îmi spunea: 
„Crezi că vei găsi ceva sport acolo ? 
Brigadierii pleacă dimineața la lucru 
și se-ntorc pe-nserat. Cînd să mai facă 
sport ?“

Petrecînd cîteva zile în mijlocul bri
gadierilor, mi-am adus de mai multe 
ori aminte de cuvintele acestui... scep
tic. Și aș fi vrut să se afle și el lînoă 
mine, să constate singur cît de mult

șerb. Noaptea mergeam în pădure cu\ se ăișelase. Să fi auzit și el răspun- 
tievasia să luăm lemne. Copiii sufe- f sul pe care mi l-a dat secretarul orga- 
reau de foame. îmi venea să-mi pun\ nizafiei U.T.M-. a brigadierilor, Marin 
ștreangul de glt și nimic mai mult.C^ Nîculae, la întrebarea: „Care din- 
in 1934 mi s-a dat cu chiu cu vai\. ...... ,
u/i seratei la uzină. Mai întii la fur-f"e brigadieri fac sport?
nale, apoi cînd s-a jacul secția dej — Care brigadieri ? Toți, fără ex- 
laminoare atn lucrat ca laminorist" ( cepție. Ați concurat în cadru! Sparta- 

Așa a fost înainte. Aceasta a fostJ chiadei de vară a tineretului. Si-aii 
viața familiei Ghiorghioni. 23 August 7 . , _ A t t ,
a deschis cale luminoasa și acestei 7 trecut norme G.M.A> Echipele lor de 
familii de muncitori. Astăzi au casă S volei și fotbal au susținut meciuri cu 
frumoasă, bătrînul este pensionar, iarț echipele altor șantiere și cu echipe din

Tg. Secuiesc și din Brefcu. Sîmbătacopiii îi aduc numai bucurii.
Pentru viața aceasta nonă, pentru. . _ ......

toate bucuriile pe care le-au cunoscut? dupa-amiaza și duminica sînt rezer- 
abia după 23 August, pentru viitorul^ vate în primul rînd sportului.. Dar și 
fericit al copiilor lor, muncesc astăzi? în celelalte zile, seara, la întoarcerea 
cu puteri înzecite muncitorii hunedoA la ( cei tnai pasionati găsesc
rem. I

La 23 August ei vor raporta parti-i sa ',aa mlnffea- 
dului și guvernului că și-au făcut da-r 
toria depășindu-și angajamentele. Prin
tre ei, printre fruntași, se va afla și| 
tînărul candidat de partid Mihai 
GheorghionL.

Reportaj și fotografii de .
HRISTACHE NAUM

Sînt așadar și sportivi pasionați 
printre brigadieri... Să-i cunoaștem. 
Iată-I pe Gheorghe Cană. După înfă
țișare, . după mers, poți să juri că e 
fotbalist. Și țhiar așa este. Are doar 
19 ani și- a mai lucrat și pe alte șan
tiere ale tineretului. La Buftea, la 
Combinatul de Cauciuc Jilava, la Go
vora, la Uricani. Peste tot își găsea 
loc și în echipa de fotbal a șantie
rului respectiv. Cu cîțiva din tovarășii 
de muncă și de sport la Uricani 

( a pornit spre magistrala de est. A- 
? cum, pe șantier, lor li se spune „fot- 
l baliștii de la Uricani".
f —- Cine sînt acești fotbaliști ?
f — în primul rînd Marin Niculae, 
\ secretarul organizației U.T.M. apoi 
C Constantin Sîrbeanu, Dumitru Canta- 
? man, Ion Purtan...
\ — Purtan, Purtan... Unde am mai
f întîinit numele ăsta ?
? — Poate că la panoul fruntașilor în
1 muncă.
C Avea dreptate. Mi-am amintit de un

de acest fel. Un alt 
fotbal este și briga- 
Lupu. Meteahna lui 
plăcea să bea. Cînd

bilețel cu cîteva rînduri bătute la ma
șină, prins pe panoul din curtea ta-, 
berei. Textul exact nu mi-1 prea amin? 
team, dar suna cam așa: „La început, 
acest tovarăș era foarte vorbăreț. 
Muncea în producție, dar cu disciplina 
era certat. Brigada nu i-a tolerat ati
tudinea și l-a discutat într-o ședință. 
Ajutorul s-a observat de îndată. De 
atunci și pînă în prezent tov. Purtan 
obține realizări frumoase și are și o 
conduită bună. Comitetul U.T.M. și co
mandamentul brigadierilor îl declară 
fruntaș pe luna iulie".

O poveste scrisă în cîteva rînduri... 
Și nu e singura 
mare amator de 
dierul Gheorghe 
era alta: îi cam
de supărare, cînd de voie bună... Ute- 
miștii din brigadă i-au arătat cît de 
periculoasă era panta pe care alune
ca. Astăzi, fotbaliștilor nu le mai e 
rușine să apară cu Lupu în echipă.

Acum cîteva zile, după trei luni de 
muncă, o parte din brigadieri s-au 
întors acasă. Echipa de fotbal a șan
tierului Sînzieni se descompletase.

— Și, ce-ați făcut ? II întreb pe 
Cană.

— Ieri au venit „bobocii". Bine în
țeles, i-am luat la verificare. Am găsit 
ceea ce ne lipsea, un portar foarte 
bun. De acum nu mai mîncăm nici o 
bătaie...

Prezentarea acestor brigadieri care 
iubesc sportul nu se poate opri aici. 
Trebuie spus că toți, dar absolut toți, 
sînt printre cei mai buni în produc
ție. Munca e grea, stînca nu se lasă 
ușor doborîtă. Dar sportivi ca Marin 
Niculae, Gheorghe Cană, Constantin 
Sîrbeanu, Iordan Stratulat, Eugen De- 
ceanu, Ion Purtan și 
sperie de greutăți. Ei 
la împlinirea țelului 
rilor de pe șantier:
cinstea lui 23 August, a steagului de 
onoare pe care l-au luat, cu cîtva timp 
în urmă, brigadierii șantierului de la 
Oituz.

...Brigadierii muncesc, cîntă, fac 
sport. lată-i plini de voie bună pe șan
tierul de la Sînzieni și pe toate șantie
rele magistralei, acolo unde se călește 
un tineret nou, care prin întreaga sa 
comportare este hotărît să arate par
tidului că i se poate încredința ori ce 
sarcină, ori cît. de grea ar fi.

atîția alții, nu se 
vor să contribuie 
tuturor brigadie- 
redobindirea, în



0 NOUĂ SCOALĂ MEDIE LA RM. VtlCEA
BUCURIA ELEVILOR

IUBITORI AI SPORTULUI
„Ifițelegem — ne-au spus cîțiva ci

titori — necesitatea înființării unor 
școli medii cu program special de e- 
ducație fizică la București, oraș cu 
peste 30 de licee, sau la Timișoara, 
Cluj, Orașul Stalin, care de asemenea 
au o populație școlară numeroasă. 
Dar de ce este nevoie de o asemenea 
școală la Rm. Vîlcea, unde în total 
există doar două școli, medii ?“.

Judecind după aparențe, ai fi în
demnat să recunoști justețea acestui 
punct de vedere: In realitate însă...

...Rm. Vîlcea este unul din cele mai 
puternice centre sportive școlare ale 
țării. In acest an, d« pildă, echipa de 
gimnastică a școlii medii nr. 1 din 
Rm. Vîlcea a devenit pentru a doua 
oară consecutiv campioană republi
cană școlară, iar echipa de handbal 
a aceleiași școli s-a clasat a 5-a pe 
țară. Cît despre competițiile școlare 
pe regiune... Echipele și elevii școli
lor din Rm. Vîlcea sînt o adevărată 
„spaimă" pentru adversarii lor din 
Pitești, Cîmpulung, Slatina sau 
Curtea de Argeș, cucerind aproape 
toate titlurile regionale. Iată deci că 
și într-un oraș mai mic, cu școli pu
ține, se pot obține rezultate remarca
bile în activitatea sportivă școlară, 
atunci cînd există profesori de edu
cație fizică, inimoși, atunci cînd inte
resul general pentru sport este mare. 
De toate aceste lucruri s-a ținut, 
desigur, seama atunci cînd s-a hotărîț 
înființarea miei asemenea școli medii 
la Rm. Vîlcea. Acum cîteva zile am 
.poposit în orașul de pe malul Oltului 
pentru a ne interesa despre primii 
pași ai acestei școli. Primul contact, 
cu un inspector al secției de învățâ- 
mînt și cultură a Sfatului popular ra
ional, a fost însă... descurajator. 
„Școala medie cu program special de 
educație fizică ? E o poveste cu a- 
ceastă școală. Ea există și totuși... nu 
există !“.

Pîomeriî la s(ari! ,-
t

Impresii de la concursul de înot de duminica

Pe ce se bizuia această afirmație 
ciudată ? Pe făptui că pînă în prezent 
nu a fost soluționată problema loca
lului viitoarei școli. Firește, pe mo
ment, n-aveam cum să-1 contrazicem 
pe interlocutorul nostru. Dacă așa 
stau lucrurile... Dar, stînd de vorbă 
și cu tovarășa profesoară Iliescu, șefa 
secției de învățămînt și cultură, și cu 
o scrie de profesori ne am convins că

Pagină redactată de: I. MANO-
LIU, V. CH1OSE, T. STAMA, N. 
MARDAN.

S£ APROPIE NOUL AN ȘCOLAR

Pregătirile sînt în toi...
In școlile de toate gradele pregăti

rile în vederea noului an școlar sînt 
în toi. Zilele trecute ne-am deplasat 
într-o serie de școli din raioanele „23 
August" și „I. V. Stalin" din Capitală 
interesîndu-ne asupra măsurilor care 
au fost luate pentru asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare activi
tății sportive școlare în viitorul an 
de învățămînt. Concluziile, cu unele 
excepții, sînt satisfăcătoare.

Preocupările conducerilor instituții
lor de învățămînt din raionul 23 
August pot fi aduse îa un numitor 
comun: terminarea acțiunii de rea- 
menajare a terenurilor de sport și 
completarea utilajului unor săli cu 
materiale de specialitate. Astfel, o

După un an și mai 
bine de la înființa
rea ei, școala me
die nr. 35 (cu pro
gram special de e- 
ducație fizică) din 
București nu a pri
mit încă localul 
corespunzător ce-i 
fusese destinat și 
este nevoită . să 
funcționeze în con

diții improprii.

— Băieții își dau 
tot interesul să 
iasă bine cu pre
gătirea insă impre
sia mea este că 
n-au suficiente 

condiții..

nu avem nici un motiv să ne îndoim 
de... existența școlii medii nr. 3 din 
Rm. Vîlcea. Și iată de ce:

e înființarea școlii a fost salutată 
cu bucurie de numeroși părinți și e- 
levi. La primul examen de admitere 
în cl. a VMf-a, ținut în iunie, s-au 
prezentat 68 de candidați, dintre care 
au reușit 28. Printre aceștia se numără 
Gh. Sumpețeana. fiu de țăran mun
citor din corn. Cîineni, Ioana Coman, 
fiică de muncitor din Rm. Vîlcea, 
T. Teodorescu, fiu de țăran muncitor 
din corn. Bălcești și alții. Spre noua 
școală s-att îndreptat numeroși elevi 
fruntași la învățătură. In curînd se 
va da un nou examen pentru ocuparea 
celorlalte 12 locuri ale clasei a VIIl-a.

S-au primit numeroase înscrieri 
pentru clasele V, VI, VII.

• organele locale depun toate stră
duințele pentru a găsi școlii o clă
dire corespunzătoare și pentru a-i a- 
sigura condiții bune de funcționare.

• se lucrează la definitivarea înca
drărilor cu profesori a noii școli. A- 
ceștia vor fi recrutați dintre cele 
mai pricepute cadre didactice. Ală
turi de profesorii de educație fizică 
cu vechi stagiu, cu experiență, vor 
funcționa și o serie de profesorj ti
neri, care au dovedit reale calități în 
activitatea de pînă acum.

Nu ne rămîne decît să urăm școlii 
medii nr. 3 din Rm. Vîlcea ca, tre- 
cînd peste greutățile începutului, să 
obțină rezultate cît mai frumoase, 
care să dovedească tuturor cît de fe
ricită a fost alegerea acestui oraș ca 
reședință a uneia din cele 7 școli me
dii cu program special de educație fi
zică existente în țara noastră.

O parte din concurent,ii la finala „Cupei Scînteii Pionierului" in timpul 
festivității de deschidere a întrecerilor.

(Foto: I. MIHA1CA)

De ce nu s-au bucurat de vacanță? Actualitatea
...Din grădină se auzi prin geamul 

deschis un fluierat prelung. Gigei în
țelesese semnalul și își și vedea cole
gii grăbind spre stadion, unde-i a- 
ștepr'a o aprigă partidă de handbal.

Și-l închipuia apoi la ștrand aler- 
gînd prin nisip, „gustînd" din plin 
răcoarea apei atît de bună pe zădu
ful verii.

Gigei n-a plecat de la masa pe 
care stăteau întinse cărți, caiete, ma- 

serie de școli și-au asigurat încă 
de pe acum noi materiale sportive: 
școala elementară nr. 50, școala 
medie nr. 13, școala medie nr. 
29. Reamenajarea terenurilor a fost 
terminată la marea majoritate a șco
lilor din raion. Remarcăm, în plus, 
că prin grija secțiunii de învăță
mînt și cultură al cărei șef este 
prof. Tr. Predoiescu au fost terminate 
de curînd două noi săli de sport, la 
școlile elementare mixte nr. 50 și 52. 
La școala medie nr. 8 desfășurarea 
orelor de educație fizică era stînjenită 
de trecerea (inevitabilă) a elevilor 
prin sala de sport care lega cele 
două corpuri principale ale clădirii 
școlii. Prin realizarea unui culoar

A fost sărbătoare, duminică diminea
ța, ia ștrandul „Dante Gherman", © 
sărbătoare a tinereții natației noastre. 
200 de copii din întreaga țară și-au 
disputat întîietatea în finala „Cupei 
Scînteii Pionierului". Această competi

ție tradițională (a ajuns la cea de a 
8-a ediție) s-a transformat în acest 
an într-un veritabil campionat republi
can al celor mai mioi înotători. N-a 
surprins pe nimeni că duniinieă se gă
seau în preajma bazinului mulți an
trenori, ziariști, fotografi, operatori ci
nematografici, numeroși iubitori ai na
tației, dornici să-i vadă pe. cei care 
vor lua poate locul campionilor și re
cordmanilor de astăzi.

Ca la orice întrecere sportivă pentru 
eopă, și de data aceasta eei pțezenți 
au fost martori la o serie întreagă de 
întîmplări mai mult sau mai puțin 
hazlii, pe care le vor ține minte multă 
vreme. Să vedeți, de pildă, ce ș-a în- 
tîmplat cu micuța Maria Klosz din 
Tg- Mureș. Ea a învățat înotul abia 
în această vacanță și concursul de Ia 
București era si treilea din viața ei. 
Aici, în preajma startului, a cuprins-o 
deodată... frica. S-a speriat de atîția 
spectatori, de mulțimea concurenților, 
de vocea gravă care răsuna din pîluiile 
diiuzoarelor : pe culoarul 3, Maria 
Klosz din Tg. Mureș! Și, nici una-nici 
alta, Marika a'început să plîngă. Au 
trebuit îndeninuri stăruitoare din par
tea antrenorului și a colegelor pentru 
a o hotărî să se alinieze la start. Dez- 
nodăniîntul ? Așa cum Marika nici nu 
visa : locul 1 în proba de 25 metri bras, 
performanță pentru care a fost pre
miată cu... o frumoasă rochiță. Cel 
care a rîs cel mai mult de timiditatea 
Măriei Klosz a fost colegul ei de e- 
chipă Zolian Szahados. Băiatul strun
garului în lemn de la fabrica ,,Simo

Geza" are doar 1U am, e mai mic cu 
un an decît Klosz, dar nu știe ce în
seamnă frica de concurs. ,,M-am arun
cat în apă cu un singur gind — po
vestea el după victoria în proba de 25 
m liber băieți — să ajung cit mai re
pede la capătul bazinului, să nu mă în
treacă nimeni". Zolt'an a primit drept 
premiu o minge de fotbal. „Ce te faci? 
O vei băga în apă ?“ ,,Ba de loc. îmi 
place mult și fotbalul..."

Am stat de vorbă cu mulți dintre 
concurență de duminică și, în primul 
rînd, cu cîștigătorii. La întrebarea noas
tră : ,,Cum ați început să practicați 
înotul ?" răspunsul a fost, aproape in
variabil, același: la centrul de înot 
pentru copii, lată că eforturile depuse 
pentru organizarea acestor centre în
cep să dea roade.

culatoare. Și-a pus doar palmele Ia 
urechi afundîndu-se mai departe în 
citit.

Fără răspuns a rămas semnalul și 
în fața casei lui Costel.

De parcă ar fi fost înțeleși, Gigei 
și Costel au rămas în casă, continuîn- 
dtl-și studiile.

Gigei și Costel par să bată 
toate „recordurile" în domeniul silin
ței școlărești. Ei demonstrează o ra

s-a înlăturat acest serios inconve
nient.

In raionul I. V. Stalin unde există 
o lipsă acută de săli — toată atenția 
s-a îndreptat către reamenajarea și 
construirea de terenuri de sport. 
Este de reținut faptul că aproape 
toate cele 22 de școli elementare 
și medii din raion nu s-au abătut de 
ia această preocupare. Cele mai a- 
vansate în această acțiune sînt șco
lile elementare nr. 2, 3, 7, 11, 15, 
19, școala profesională de textile-con- 
fecții și școlile medii nr. 7, 32 și 
școala pedagogică de educatoare. Vor 
fi date în folosință terenuri de volei, 
baschet, handbal redus, gropi de sări
turi și piste de atletism (reduse).

Situații încă nerezolvate: la școa
la medie nr. 7, din cauza unei infil
trații de apă, pardoseala sălii de gim
nastică a devenit improprie și ea 
trebuie schimbată. Este necesar ca 
sfatul popular raional I. V. Stalul 
să sprijine școala medie nr. 5 He
răstrău pentru obținerea terenului în
vecinat pe care s-ar putea amenaja 
terenuri de volei și baschet. De ase
menea, o sugestie: conducerea școli
lor elementare nr. 2 și 19 să inter
vină pe lingă colectivele sportive Ipro- 
met și Navrora pentru folosirea în 
comun a bazelor sportive ale acestora, 
aflate în vecinătatea școlilor.

După cum se vede, acțiunile de pre
gătire a bazei materiale pentru desfă
șurarea activității sportive în noul an 
școlar sînt în toi. S-au făcut multe 
lucruri bune, dar mai snt încă unele 
probleme ce trebui" rezolvate. Și, 
bineînțeles, cit mai repede 1 

ră tărie de caracter și o mare dra
goste de carte, refuzînd, în plină va
canță, invitația colegilor de a petrece 
o dimineață în împrejurimile înverzite 
ale Bucureștiultli. Mai mult chiar, ești 
tentat să crezi că cei doi coboară din 
cine știe ce povestire sau roman în 
care imaginația scriitorului Ie încre
dințase rolul „eroilor perfecți", a unor 
elevi model.

„locul, zbenguiala vacanței? Nul 
Numai carte! Să învățăm, să repetăm 

’ materia anului care a trecut, să ne 
aruncăm ochii și pe cărțile noi care 
ne așteaptă!"

Adevărul este că Gigei și Costel 
n-aveau nici gînd să-și arunce 
ochii pe cărțile materiilor ce-i așteptau 
în noul an. Ei repetau matei iile pe 
care ceilalți colegi le parcurseseră, în
cet, dar sigur în timpul anului. S-ar 
spune chiar că nu repetau ci învățau 
totul, de Ia capăt. In timpul anului 
școlar cei doi „eroi" n-au mers cot la 
cot cu colegii. Și la sfîrșitul studii
lor, cînd elevii patriei noastre se gîn- 
deau la minunatele tabere ce-i așteap
tă,-Ia zilele de bucurii și veselie ale 
Vacanței, Gigei și Costel își ci
teau numele pe lista corijenților. Vor 
putea uita ei oare privirile pline de 
reproș ale profesorului de educație fi
zică N. Duțescu: corijenți, tocmai voi, 
sportivi de frunte ai școlii. Vor putea 
uita oare necazul pe care l-au prici
nuit părinților, ironiile și privirile mus
trătoare ale colegilor, supărați pe bu
nă dreptate de rușinea pe care „cei 
doi" au adus-o clasei, colectivului?

★

Se obișnuiește în povestiri să se 
facă o precizare devenită clasică: 
„Personajele din carte sînt imaginare 
Orice asemănare de nume, fapte sau 
caractere este cu totul intîmplătoare."

De data aceasta trebuie să facem 
precizarea inversă : „Avem de a face 
eu personaje ăbsoltd reale." Să le spu
nem pe nutne:

Nicușor Nicolau, elev în clasa a 
Vll-a A a școlii nr. 4 din București, 
Jucător de handbal, corijent la mate
matici și limba roniînă, și Nicolae Do- 
peanu, elev în clasa a VH-a B a 
aceleiași școli, al let, cQrjjent la mate
matici și geografie,

In tribune, printre înfocații susțină 
tori ai concurenților clin Ploe.ști sai 
Timișoara, Tg. Mureș sau București 
am zărit un grup de copii îmbrăcaț 
la fel și care, după toate aparențele 
nu aveau preferințe speciale pen 
tril nici una din echipe. Erau 1( 
pionieri din R. D. Germană, aflați îi 
Capitală în drum spre Mamaia, tind 
vor lua parte la o tabără internațio 
nală pionierească. „Concursul de ai 
mi-a plăcut foarte mult, tie-a spus pia 
oierul Heinz Hoppe din Dresda. Ne-ar 
convins că pionierii romini si.'it biu 
înotători, că le place mult sportul. In 
tors acasă voi povesti aceasta colegii', 
mei. M-am gîridit chiar să-i chemă' 
pe prietenii din Romînia la o seri 
de întreceri sportive prin corespon 
dență".

• Printre uniități'le școtlare care a 
un rol deosebit de important în pr 
găti rea «Țevilor cu aptituditni la d-ilr 
rite discipline sportive, se numără șw 
lDle sportive de elevi. Numărul aceste 
școli crește neîncetat. In viitorul a 
școlar vot funcționa 45 școli spoirth 
de elevi. Printre cele nou î<nifiijm.țiati 
amintim pe cele de la Sa tu Mare (< 
secții de baschet și scrimă), S-uceaa 
(cu secție de gimnastică) și Vatra Do 
nei (atletism și schi).
• Direcția Educației Tineretului Șc*  

Iar dim M.I.C. ne-a informat că se a# 
în proiect organ iz ar e» (în a doua ji 
mătate a lunii octombrie la Bucuroși 
a unui turneu internațional! școlar < 
bai&chet cu participarea echipelor di 
R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, R. ) 
Bulgaria și, firește, din R.P.R.
• In primăvara acestui an au in*  

în vigoare normele pentru obțins^ 
„Insignei de atlet școlar44. Această ~ 
ți u ne a stîrnit un viu interes îi/ ifr 
rite eflevÂIor iubitori de ațletij&m.' 
standard urile sînt pretenții o ftâ'e, pîn 
prezent 30 de elevi, au' cucerit im 
de aur, peste «0 pe cea de argin 
peste 44Krjpe cea de bronz. Cinste p 
tutorilor „Insignei de atlet școlar44!

Azi începe la TopLița cea de 
treia (ști ultima) serie a tab erei de va 
organizată de M.I.C. pentru cei m 
buni elevi la învățătură și sport d. 
întreaga țară. A venit rinului hrmd'h 
liiștilor și al atlețiilor (aruncători de eh 
can și suliță) să petreacă cele tv 
săptămîni de tabără, sub înd roman 
celor mai buni profesori și antrenori.

® In Atelierele de materiale did a 
tice ale M.I.C. se pregătesc și o seri 
de materiale pentru atletism, ea < 
pildă: garduri metalice și de Item 
ștachete de lemn, ciocane și greutăț 
Aceste materiale vor fi difuzate în nn 
măr mare în școtli, contribuind Ia def 
volta rea atletismuihud nostru școlar.

$ Campionatul de fotbal al echipei*  
de străzii, competiție inițiată de C-ew 
tetu'l Orășenesc U.T.M. București, 1 
afLă în plină desfășurare. Cu toată p' 
rloada relativ scurtă de organizare 
coimpetiituei, ou toate greutățile ineretaț 
legate de disputarea pentru prima oa) 
a uned întrecerii de acest gen, la prior 
etapă s-au prezentat un număr < 
peste 151) de echipe.

® Secția de scnlimă a școlii . s-portln 
de elevi din București, care funcț» 
ne-ază în sala de sport „Dainte Ghe 
man44, sub îndrumarea antrenOtcia 
Ruxandra lonescu și ArdsMde GaiKm! 
priimește în continuare înscrierii. OK 
riufl de activiifcate este urmă tonul: luir. 
mă cricuri și vineri de la 8—10, mairț 
joii și sâmbătă de Ia 14—1G.
• I*a  recentele campiiona-te repubd 

came de ealac-caooe pentru j-nioi 
clubul sportiv școkiT din Timișoara fi 
situat pe loeul 3 în cJlasxmemUcl gen< 
rsl, Intre-crnd !3 cluburi «4 cn-leetii 
sportive. Cu aocst pitiJej, tîni&rui cad- 
ci»>t I. Keltsch a cucerit titlul de 
pion, întrie»cînid pe favoritul probei <■ 
viteză m. A. Tarța (Dimamo Buc. 
Frumoasa oomnortare a reprezentauț 
Tor clubului timiișoreiain se datorează i 
mare pairi,e activității rodnice a arntr 
norului Victor Alexan-dlrescu, cît 
grijii pe care o acordă ramurlțoir nai 
tice, ddrectorul scoldd sportive de ele 
din Timișoara, T codoș Ie Mlhu.. . • ~~



In preajma campionatelor mondiale de tir
iifre 17—26 august, pe poligonul 
ciației Dinamo din Mîtiș, locali- 
> situată la 25 km. de Moscova și 
poligonul asociației Lokomotiv din 
atiha, cei mai buni trăgători din 
; cinci continente ale lumii se vor 
ece pentru cucerirea titlurilor de 
ipioni mondiali. .Niciodată în isto- 
lor campionatele mondiale de tir 

ii reunit un număr atît de mare de 

IUD1TH MOSCU

ători
le.

și mai ales de țări partici-
Pînă în momentul de față și-au 

nțat participarea sportivi din 31 de 
și anume: Australia, Austria,

fia, Argentina, Belgia, R. P. Bid- 
a, R. P. Ungară, Venezuela, Gre- 
Israel, Iran, Italia, Canada, R. P. 

teză, R. P. D. Coreeană. Liban, 
taco Republica Arabă Unită, R. 
Polonă, Porto Rico, R. P. Romîn/1, 
A., Finlanda, R. F. Germană. R. 
oslovacă, Franța, Suedia, R.P.F. 
islavia. Uniunea Sud-Africană, 
mia și Uniunea Sovietică.

ierii handbaliști romîni 
i polonezi din nou 

față în față
stăzi la Sinaia și rniine la Bucu- 
i se vor reedita meciurile de hand- 
dintre reprezentativele de juniori 
R.P. Romîne- și R.P. Polone. In 

rescul oraș de pe Valea Prahovei 
>or intiltii selecționatele masculine 
handbal în 11, iar rniine, in noc- 
ă (de la ora 20,30) pe velodro- 
Dinamo, echipele feminine de 

lbal redus.

Ecouri de la întrecerile șahiste 
desfășurate la Oradea

.maestrul Bălanei, factor important al victoriilor 
hipei Dinamo k Breazu i-a învins pe Ciocîltea 

și Mititelu

a beneficiat de o 
și omogenă, cu 

la mesele de joc: 
Reiclier, Pavlov, 
(antrenor), Eleo-

diferent de reziiltatefe"d4il ultima 
ă a campionatului republican de. 
pe echipe, dinamoviștii bucîrreș- 
nu mai pot pierde titlul. Echipa 

imo, care s-a instalat în fruntea 
imentului încă din prima zi a 
.ului final, termină detașat între- 
1, cucerind o victorie clară. Cele 
mele avans înaintea ultimei run- 
vorbesc limpede despre superiori-
i demonstrată de șahiștii dinanio- 

în această întrecere.
Iiipa Dinamo 
ație puternică 
îtoarea ordine 
nel, Ghițeseu, 
nlescil, Menas

Gogilea și Rodica Reicher.
formă deosebită a manifestat-o

ii campion al țării, maestrul in- 
ițional Ion Bălanei, care și-a fă
cu acest prilej o frumoasă fein- 
•. El a beneficiat de un „start"

dreptul impresionant, înregis- 
maximul de puncte în primele 

e: 5 din 51 Redăm mai jos una 
frumoasele sale realizări la acest 
ut. In prima rundă. Bălanei 
pe cale

ic :
l partidă 
I a:b5 3. 
urmii de

Cg5! 4. 
h:g5. Acccptar 

este forțată.
9. Nf4! cu o interferență cu ca- 
r <ic problemă, de toată frumu- 
. Acum la plecările damei nr-

de-
combinativă următoarea

a urmat: 1. e5 Ne7 2. 
T:a8 N:a8. Dacă se lua 
la f8 ar fi urmat 4. e:d 
c:d6 N:d6 5. C?5 h6 6.

a sacrifcuilui de 
La 7... Dc7 8. C:f7

In vederea acestei mari competiții, 
trăgătorii din toate țările lumii s-au 
pregătit intens pentru a obține rezul
tate cît mai valoroase. Astfel, la To
rino, la campionatele europene d*  
skeet au participat șase țări inclusiv 
S.LI.A. Victoria pe echipe a revenit 
Franței, iar individual a cîștigat Er
nest Maior, (Elveția) cu 97 t. din 
100 posibile. Tot de curînd, la Wies
baden (R. F. Germană) a avut loc lin 
concurs internațional la toate probele 
care se vor desfășura la mondiale. 
Aici au participat sportivi din S.U.A.,
R. F. Germană, Austria și Venezuela. 
Victoria a revenit trăgătorilor din
S. U.A. De asemenea, cu prilejul cam
pionatelor internaționale de tir ale 
R.P. Romîne și-au verificat stadiul de 
pregătire sportivi din U.R.S.S., R, P. 
Polonă, R. P. Ungară, R. Cehoslova
că, R. P. Bulgaria, Venezuela , si Ita 
li a.

Demn de remarcat este faptul că 
pentru prima oară în istoria campio
natelor mondiale, anul acesta se vor 
desfășura întreceri și la armă liberă 
calibru redus pentru femei și juniori 

comitetul de organi- 
a hotărît să permită diferitelor 
prezentarea unor sporturi națio- 
de. trageri cu arma
vederea campionatelor mondiale, 

De asemenea, 
zare 
țări 
nale

In
sportivii noștri s-au pregătit intens, 
verif ieîndu-si posibilitățile mai cu 
seamă în întrecerile din cadrul cam
pionatelor internaționale ale R. P. 
Romîne, unde au și obținut rezultate 
frumoase. Tateriștii au făcut în plus 
o ultimă verificare în compania puter
nicei echipe a R. P. Ungare. Iubitorii 
tirului din țara noastră așteaptă cu 
multă nerăbdare ca la Moscova tră
gătorii noștri să confirme prestigiul 
de care se bucură pe plan internațio
nal tirul din țara noastră, să răsplă

Motocicliștii romîni participă 
la „Marele premiu 
al R. D. Germane"

D.Ieri la prinz a plecat spre R. 
Germană o delegație de motocicliștl 
rom ini care vpr participa duminică 17 
august la „Marele premiu al R. D. 
Germane", competiție de viteză ce se 
desfășoară pe traseul Sachsenringren- 
nen (in apropiere de Karl Marx-Stadt). 
Din delegație fac parte alergătorii 

Mihai Pop, Vasile Szabo, Constantin 
Nedelcu și Gh. Voiculescu.

IANCSO
(C. S. Oradea)

BALĂNEL
(Dinamo)

mează 10. N:d6 și II. Te8 mat. 7. 
Ne4 g6 8. N:g6 Rg7. Și acceptarea 
celui de al doilea sacrificiu ar fi dus 
la pierdere: 8...f:g 9. D:g6-j- Rh8 10. 
Dh6-j- Rg8 11. D:g5+ Rf7 12. Df5+ 
Rg8 (12...Rg7 13. Nh6-ț- R:h6 14. 
Te6+) 13. Dg6+ Rh8 14. D:d6 Dd8 
15. Dh6+ Rg8 16. Dg6 + Rh8 17. 
Ng8 urmat de 18. Te4 mat. La muta
rea aleasă de negru, Bălanei a cpn- 
tinuat strălucit: 9. N:g5 Th8 10.
Nf6-ț- 1 (al treilea sacrificiu de figură, 
de data aceasta forțant) 10...R:f6 11. 
Df5+ Rg7 12. D:f7+ Rh6 13. Te6 
și negrul cedează.

Un început bun a avut și maestrul 
internațional Victor Ciocîltea, care a 
jucat la prima masă a echipei Con-

tească astfel minunatele condiții create 
de puterea populară pentru dezvolta
rea sportului.

★
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, pe calea aerului, plecînd la 
Moscova lotul de tir al R. P, Romîne. 
Din lot fac parte Iosif Sîrbu, Ștefan 
Petrescu, Marieta luverdeanu, ludith 
Moscu, Enea Valentin, C. Antonescu

IOSIF SIRBU

Alex. Klaus, Gh. Florescu, Iosif Aron, 
Ion Giuglan, Petre Mocuță, Ion Trip- 
șa, Gh. F.nache, Nicolăe Cojocarii. 
Ș> alții.

V. G.

Actualități din natație
• Astăzi începe la Timișoara turneul final pentru desemnarea campioanei repu
blicane de juniori pie anul
Duminică seara, la Cluj, a luat 

sfîrșit cea mai importantă competiție 
de natație cu caracter intern rezerva
tă juniorilor, pentru tinerii înotători, 
sezonul competițional este totuși încă 
departe de a fi încheiat.

Colegii lor de vîrstă, de pildă, dar 
cu „specialitatea" polo pe apă își în
cep abia astăzi la Timișoara turneul 
final, Care va desemna cea mai bună 
formație de juniori a țării pe anul 
1958. Participante la această compe
tiție sînt cele 6 echipe calificate, cu 
puțin timp în urmă la faza de zonă: 
C.C.A., Progresul Gospodării Bucu
rești, Voința Oradea, C.S. Oradea, 
Voința Tg. Mureș și C.F.R.- Cluj. Să
ritorii nu și-au disputat, pînă acum, 
decît o parte din titlurile de campioni, 
pentru că — așa a intrat în tradiție 
— rivalitatea lor la platformă rămîne 
să fie tranșată în zilele desfășurării 
campionatului republican de seniori

structorul. După două victorii conse
cutive — Ia Urseanu și M. Rădulescu 
— maestrul Ciocîltea a fost însă 
„oprit" în cea de a treia rundă, de 
tînărul candidat de maestru M. Brea
zu (Progresul Cluj), care l-a învins 
într-o bună partidă strategică. Brea
zu joacă deosebit de tare împotriva 
maeștrilor, după cum demonstrează 
și următorul sfîrșit de partidă, cîști
gat de clujean în stil convingător.

BREAZU 
(Progresul Cluj)

în prima zi de 
apa rece, în următoa-

★

M1T1TELU 
(Știința Timișoara)

această poziție, negrul își gru- 
piesele pentru atac: 1... Cc5 2. 
3. e4 Cb4! Un sacrificiu sur-

pează 
f3 a5 
prinzător si decisiv. 4. a:b4 (4. Dbl? 
Cb3 mat)’ 4... a:b4 5. Nc4 (5. Cb5 
Cb3+ 6. Rbl Tal mat) 5...b5 6. Cbl 
bic4 7. Tdfl Cb3-ț- 8. Rdl C:d2 9. 
R:d2 Df4+ 10. Rel De3-ț- 11- De2 
D:e2+ 12. R:e2 Ta2 13. Re3 T:b2 și 
albul cedează, căci pionii negri le
gați de pe flancul damei nil pot fi 
opriți.

O foarte bună folosire a posibilită
ților tactice oferite de jocul de mijloc.

Rog’bișsii dețin întâietatea 
în producție !

(Urmare din pag. 1)
membrilor secției de

Și 
(de

vînt majoritatea 
rugbi I

Incidental am 
ție, în care toți 
biști fiind — ne erau cunoscuți de 
pe terenurile de sport. Ne-am adre- 
sat geologului N. Frățilă, căpitanul 
echipei, care, de obicei scump la 
vorbă, s-a dovedit, de data aceasta, 
foarte volubil, mai ales după ce 
i-atn povestit cele văzute la Aghireș 
și i-am confirmat prețuirea de care 
tehnicienii și inginerii de la IPROMIN 
se bucură pe acel șantier. Apoi am fost 
puși în temă cu o serie de detalii 
privind procedeul de uscare a cao- 
linului dezvăluiindu-ne totodată 
alte proiecte ale colectivului 
pildă, cel de fabricare a brichetelor, 
a cunoscutelor „ovoide" folosite pen
tru încălzit).

Intre timp, la discuția noastră s-au 
alăturat și proiectantul VI. Ghiață, 
și desenatorul C. Păun care s-au gră
bit -să ne ofere o serie de elemente 
tehnologice, complicate dar foarte in
teresante.

— Aveți în perspectivă și alte 
proiecte ?

— Da, ca primă urgență, o cen
trală electrică Diesel.

După această succintă 
în domeniul activității în 
am îost tentați să aflăm 
ajuns ca în acest colectiv 
fruntaș să fie atît de mrilți rugbiști...

nimerit înti-o sec- 
cei prezenți — rug-

incursiune 
producție, 

cum s-a 
de muncă

1958 • Succesul săritorilor de Ia Recolta București
rele două, au fost, se pare, factori o 
biectivi, care au împiedicat obținerea 
unor rezultate superioare. Iată de ce 
nu vom remarca, în rîndurile de față, 
decît pe micuța Ingrid 
(C.S.U. Buc.), care a reușit să înoate 
distanța de 400 m. liber 
5:48,3. Ingrid Wăchter

(12—14 septembrie). înotătorii, abia 
reîntorși la colectivele lor, și-au re
luat și ei pregătirile în vederea vii
toarelor întreceri. Cei mai valoroși 
dintre ei se vor bucura, însă, de o a- 
tenție specială, deoarece spre sfîrșitul 
lunii

virstă
în 
în

timpul de 
de

(24—25 august) vor fi chemați, 
să reprezinte culorile tării

Iată-l pe antrenorul Artur Horacec conduci nd antrenamentele secției de 
sărituri de la Recolta București.

în întîlnirea de natație cu puternica 
reprezentativă a Suediei. După cum 
se vede, campionatele republicane de 
juniori abia consumate n-au însem
nat, în fapt, decît o etapă de pregă
tire intermediară în cadrul acestui se
zon competițional 1958.

Foarte puțini dintre juniorii care au 
evoluat la sfîrșitul săptămînii trecute 
în bazinul Victor Babeș din Cluj 
și-au depășit performanțele cele mai 
bune. Timpul ploios 
concurs

In categoria B la polo pe apă

Industria Linei Timișoara (seria I) și C. S. Oradea 
(seria a Il-a) pe primul loc la sfîrșitul turului
Duminieă s-au disputat în țară me

ciurile de polo pe apă, din cadrul 
ultimei etape a campionatului cate
goriei B. lată rezultatele: Seria 1: 
C.S.M. Lugoj — Progresul Gospo
dării Buc. 4—5; Feroviarul Timișoara 
— Voința Timișoara 1—19 (Cb—8); 
Metalul Cluj — Industria Lînei Timi 
șoara 4—5 (3—4). Seria a H-a: Rapid 
Cluj — T.C.H. Buc. 3—3 (1—2); Vo
ința Tg. Mureș — C.S. Oradea 0—10 
(0—7); C.F.R.’ Arad — C.F.R. Cluj 
3—4 (2—3).

Iată clasamentele la încheierea tu
rului :

— Foarte simplu. Fiecare dintre 
rugbiștii mai vechi ne-am propuș să 
atragem noi elemente în această dis
ciplină^ să formăm o echipă. Cum 
era și firesc, i-am recrutat dintre co
legii de muncă. Astăzi, în Institut, 
marea majoritate a tineretului prac
tică rugbiul...

Ultima noastră întrebare s-a re
ferit la perspectivele echipei rug- 
biștilor de la IPROMIN:

— In tur ați terminat pe locul 41, 
„talonînd" îndeaproape pe Gloria. 
Cunoscătorii sportului cu balonul o- 
val vă acordă însă mult credit în 
ceea ce privește promovarea in ca
tegoria A. Vedeți realizabil acest 
lucru ?...

— Noi ne străduim să jucăm cît 
mat corect, să oferim, în primul 
rînd, . ceea ce se cheamă un specta
col de rugbi. Bineînțeles, că ne-ar 
bucura promovarea în prima catego
rie a țării. Aceasta depinde în cea 
mai mare parte de noi, de felul în 
care ne vom prezenta în retur.

Antrenorul echipei, Al. 
care intrase întrS timp în 
auzise întrebarea noastră, 
— mai în glumă, mai în

va 
an
ei a- 
face

Carnabel, 
birou și 
a ținut 

serios — 
să completeze răspunsul geologului
N. Frățilă :

— ...și bineînțeles, dacă ne 
lăsa Toma Moldoveana !... (n.n. 
trenorul echipei Gloria, prima 
sată în retur, în seria din care 
parte și Minerul).

Wăchter

numai 14 ani este o autentică spe
ranță a natației noastre. Ea este ca
pabilă să obțină un rezultat și mai 
bun la această probă.

La aceste campionate desfășurarea 
probei de sărituri (trambulină băieți) 
a însemnat un strălucit succes obți
nut de tinerii reprezentanți ai colec
tivului Recctfa Buc. (Rotman, Decu- 
seară, Baican, Gabor), clasați pe pri
mele patru locuri. Secretul acestui 
succes? Munca neobosită începută, cu 
ani în urmă, de antrenorul Artur Ho 
racec, pentru ridicarea și formarea 
săritorilor de performantă.

NÎCOLAESCU

SERIA I
I. ind. Linei Tim. 6 5 0 1 54:17 10
2. Voința Timiș. « 4 1 1 53:37 9
3. Prog. Gosp. Buc. 6 4 0 2 36:26 8
4. Metalul Cluj 6 3 1 2 28:18 7
5. C.S.M. Lugoj 6 2 1 3 25:23 5
6. Voința Oradea 6 1 1 4 20:36 3
7. Feroviarul Timiș. 6 0 0 6 8:67 0

SERIA A II-a
1. C.S. Oradea 6 6 0 0 64: 7 12
2. C.F.R. Cluj 6 5 0 1 35:20 10
3. C.F.R. Arad 6 4 0 2 21:18 8
4. Voința Tg. Mures 6 2 1 3 14:31 5
5. T.C.H. Buc. 6 1 2 3 19:36 4
6. Progresul Cluj 6 1 0 5 14:34 2
7. Rapid Cluj 6 0 1 5 10:31 1



Federația de fotbal a sancționat 
ibdterile savîrșite cu prilejul meciului 
Unirea Rm. Vîlcea-Știința Craiova

Campionatele republicane de ia Cluj 
au confirmat progresul pentailoniștilor noștri

Convorbire cu antrenorul Ion Mureșanu
Biroul federației de fotbal a ana- 

izat faptele petrecute cu prilejul me
iului de categorie C Unirea Rm. 
'ilcea — Știința Craiova și, în baza 
ercetărilor întreprinse, a luat urmă- 
>arele hotărîri:

1. Omologhează meciul cu rezulta- 
11 de pe teren (1—1).
2. Suspendă echipa Unirea Rm. Vîl- 

ea pe două etape în campionatul 
at. C 1958—59, pentru următoarele 
iotive: a) a încercat să influențeze 
rbitrul jocului, C. Mitran; b) nu

luat măsurile cele mai bune de or- 
anizare pentru a asigura la sfîrșitul 
icului securitatea jucătorilor și con- 
ucătorilor echipei Știința.
3. Suspendă pe 4 etape pe jucăto- 

il Popa Traian (Unirea) pentru lo
re intenționată cu pumnul a adver- 
irului.

4. Suspendă echipa Știința Craiova 
pe două etape în campionatul cat. B 
1958—59, pentru următoarele motive : 
a) nu a luat cele mai corespunză
toare măsuri pentru a asigura dis
ciplina susținătorilor care au însoțit 
echipa la Rm. Vîlcea și care s-au 
dedat la o serie de fapte condamna
bile, provocînd incidente și pe alocuri 
acte de huliganism.

5. Suspendă pe 6 etape pe jucăto
rul Dilă (Știința) pentru încercare de 
lovire a unuia din arbitrii de tușă ai 
meciului.

6. Propune comisiei speciale de an
trenori din U.C.F.S. retrogradarea pe 
un an a antrenorului Ionescu Crum 
(Știința) pentru faptul că a intrat de 
două ori pe teren în timpul jocului, 
fără avizul arbitrului de centru, ceea 
ce a dat naștere la incidente.

Acum cîteva zile s-a încheiat la 
Cluj cea de a patra ediție a campio
natului republican de pentatlon mo
dern. în legătură cu desfășurarea a- 
cestei competiții ne-am adresat tov. 
Ion Mureșanu, antrenorul coordona
tor al lotului republican de pentatlon 
și arbitru principal al întrecerilor de 
la Cluj.

„Campionatul din acest an, ne-a 
spus tov. Mureșanu, s-a ridicat din 
ioate punctele de vedere peste campio
natele anterioare. Numărul de concuren- 
ți și de echipe a fost mai mare. De

greu examen al tehnicii conducerii și 
a dozării eforturilor calului, hi afară 
de obstacolele artificiale, traseul a fost 
presărat cu obstacole naturale, ca de 
pildă o porțiune de aproape 200 de me
tri prin Someș. In aceste condiții, pen
tatloniștii s-au descurcat bine dar, ine
vitabil, n-au putut realiza timpurile 
care să le aducă mai multe puncte."

— Dar Ia celelalte probe ?
„Proba de scrimă a durat peste 9 

ore. Ca de obicei, a fost o întrecere a 
rezistenței dar șl a pregătirii tehnice. 
Este îmbucurător că nu numai penta

îportivii rornîni se pregătesc intens 
entru Spartachiada Internațională 

a Armatelor Prietene
Pregătirile pentru Spartachiada In- 
•națională a Armatelor Prietene au 
eput de mult și continuă cu inten- 
ate sporită în toate țările care vor 
rticipa la marea întrecere. Organi- 
torii amenajează bazele în cele mai 
ne condiții, iar sportivii își intensi- 

ritmul pregătirilor, pentru ca în- 
20—28 septembrie, la Leipzig, să 
,n formă cît mai bună, să poată 
maximum de randament.

in tara noastră. antrenamentele 
îrtivilor părticipanți au intrat în- 
0 fază avansată. Înotătorii, boxerii, 
gătorii aflați în Capitală, nu pierd
i o clipă și se pregătesc zi de zi 
ntru a ne reprezenta cu cinste țara 
cea mai importantă competiție 

>rtivă militară internațională. Rîn- 
ile de mai jos se vor referi însă 
activitatea liandbaliștilor și bas- 
tbatiștilor (aflați la Predeal) și 
jalișfilor și atleților, care se pre- 
esc la Orașul Stalin.

PE CIOPLEA...

.activitatea începe din zorii zilei, 
continuă pînă seara tîrziu. Orele 

ducație politică, de citire organi- 
a presei și antrenamentele con- 

,ue principalele, preocupări ale 
-tivilor. Eci'Ța de handbal se an- . 
lează zilnic pe stadionul orașului, 
e localnicii urmăresc cu mult in- 
s munca intensă și jocurile de an- 
ament și verificare.
aschetbaliștii se pregătesc în aer 
-, sau, cînd timpul e nefavorabil, 
sală. Antrenorul lor, prof. C. He- 
, are o sarcină dificilă. La Leipzig 
or avea de înfruntat în serie for-
ii din Uniunea Sovietică, R. P. 
teză și R. P. Polonă a căror va- 
e este binecunoscută. Primele 
î clasate din fiecare serie se vor 
ica pentru turneul final care se 
desfășura tot la Leipzig, între 
28 septembrie.

LA POALELE TIMPEI..

in Orașul Stalin, atleții își desă- 
,sc pregătirea temeinic. De re- 
■at că echipa a fost completată 
demente evidențiate în cadrul 
tachiadei militare disputată la 

Dintre cei noi, cel mai valoros 
Ghergheli, un element de bază în 

ele de sprint.
■tbaliștii își efectuează pregătirile 
îndrumarea antrenorului Gh. Po- 
j. Lotul cuprinde elemente consa- 

și jucători tineri. El este alcă- 
din : Toma, Voinescu, V. Zavoda, 
zan, Ivănescu, Onisie, Jenei, Bo- 
Czepolski, Cacoveanu Constan- 
Alexandrescu, Tătara. Renye, Mi
șca. Nagy, F. Zavoda. In actuala 
adă se insistă asupra realizam 
joc mai simplu, mai variat, asu

pra unei permanente mișcări în teren. 
La Spartachiada Internațională echi
pa romînă va avea ca adversare în 
serie echipele din R. P. D. Vietnam 
și R. P. Albania, primele două for
mații din fiecare serie urmînd să se 
califice apoi pentru meciurile elimi
natorii. In general, în echipa de fot
bal există o atmosferă foarte bună și 
fiecare jucător este animat de dorința 
de a se pregăti cu cea mai mare se
riozitate.

POLIATLONUL MILITAR...

...este o importantă preocupare a 
sportivilor din toate loturile care se 
pregătesc pentru Spartachiada. Im
portanța acordată acestei probe speci
fice militarilor se vede din pregătirile 
efectuate zilnic paralel cu antrena
mentele în sporturile respective.

Componenții loturilor selecționați 
pentru Spartachiadă își dau toată si
lința pentru a realiza cete mai bune 
performanțe în probele poliațlontilui. 
Și dacă la aruncarea grenadei sau 
cursa cu obstacole s-au observat pro
grese imediate, la tir rezultatele stnt 
încă slabe. Desigur însă că antrena
mentele efectuate cu multă seriozitate, 
vor contribui ca și h tir să se înre
gistreze rezultate bune;

Pînă la disputarea primelor între
ceri din cadrul Spartachiadei a mai 
rămas un răgaz destul de scurt, care, 
după cît ne-am dat seama, va fi folo
sit din plin pentru ca țara noastră să 
fie reprezentată cu cinste.

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nir. 32 din 10 
august a.c. au fost găsite 1-3 variante 
cu 12 rezultate, 232 variante cu 11 re
zultate și 2056 variante cu 10 rezultate.
• Astăzi la ora 18 va avea loc la 

Agenția Centrală Loto-Pronosport din 
calea Victoriei 9, tragerea din urnă a 
premiilor în obiecte acordate variante
lor cu „0“ rezultate lia concursul Pro
nosport nr 31 din 3 august.

NUMEROASE PREMII IN OBIECTE 
PENTRU BULETINELE CU „0“ 

REZULTATE

La concursul Pronosport nir. 33 din 
17 august a fost mărit substanțial nu
mărul obiectelor acordate ca premii 
participanților avînd buletine cu 
rezultate

Pentru buletinele cu cele mai multe 
variante cu ,,0“ rezultate pe același 
formular se acordă în ordine: 1 mo
tocicletă cu ataș „Simson Avo“; 1 mo- 
tocâcletă „M.Z.“ de 350 come.; 1 frigider 
„Pinguin'4; 1 ceas „Doxa44; 1 aragaz cu 
3 oChi-uri și butelie.

Pentru buletinele cu „0“ rezultate pe 
același formular prin tragere din urnă 
se acordă; 1 de 350
cmc.; 2 aragazuri cu 3 ochiuri și bu
telie; 2 aparate de radio „Opereta44; 25 
aparate de fotografiat „Orizont44; 25 
ceasornice de buzunar.

Depuneți cît mai multe buletine cu 
„0“ rezultate. Aveți șanse mărite de a 
obține premii de valoare.
• Amănunte asupra programului con

cursului Pronosport nr. 38 din 17 au
gust 1958.

I. Spartak Sokolovo — Dynamo Sla
via (Camp. R. Cehoslovace)

Duminică, cele două formații susțin 
cea de a 150-a întîlnire dintre ele. In 
perspectivă un joc disputat în care pri
ma șansă o are echipa Spartak Soko- 
lovo care dispune de o formație mai 
omogenă. Pronostic: „1“.

II. S Lova n Biratilslava — Tal ran Pre- 
șov (Camp. R. Cehosilovaice)

In actualul campionat, Slovan Bra-

Iată o imagine care ilustrează frumusețea Pălăriei, una din ramurile com
ponente ale pentatlonului modern. Tinărul concurent Gh. Tomiuc trece 
obstacolul numit „riviera" din prima probă a campionatului republican de 

pentatlon modern pe anul 1958.
(Eoto: ELEMER ERDELYI)

asemenea, nivelul tehnte atît In an
samblu cit și la fiecare dintre cele cinci 
probe In parte, a fost superior".

— Totuși, la călărie s-au obținut 
punctaje foarte scăzute. Nici un concu
rent n-a realizat mai mult de 700 de 
puncte. Cum se explică acest lucru?

„Traseul de călărie a fost foarte di
ficil, supunindu-i pe concurenți la un

tloniștii fruntași ca Stoenescu, Lichiar- 
dopol au corespuns acestor cerințe ci 
și cei mai puțin experimentați, ca Ma
rinescu și A. Teodorescu. ' Rezultate 
bune s-au obținut la tir, unde Ionescu și 
Țintea au obținut 190 p. din 200 po
sibile, iar Lichiardopol și Măreață 185. 
Pentru prima oară, după multe con

cursuri, pentatloniștii au dovedit sta
giul rea de sine at it de necesară in 
această probă. Proba de înot ne-a a- 
dus o singură surpriză., neplăcută: 
comportarea slabă a lui Țintea, care 
avea să-l coste piuă la urmă primul 
loc in clasamentul generai. In sfirșit, 
la cros, pe un traseu ceva-ceva mai u- 
șor decit cel de la Călugăreai, s-au 
realizat timpuri de valoare, în ..spe
cial de către concurența tineri.

— De altfel, se pare că tinerii dau 
un puternic asalt pozițiilor fruntașe 
ale pentatlonului nostru;

„Este adevărat. La Cluj s-au impus 
ca autentice speranțe ale pentatlonu
lui Alexandru Mărcuță, de 19 ani, 
Ion Vesa, de 19. ani, Niculae Marinescu, 
de 20 ani. Sibianul Gerhardt Brauer 
are numai 17 ani și ă efectuat la Cluj 
primul său pentatlon. F.l nu mimai că 
a terminat cu succes întrecerea, dar 
a dovedit reale calități.

— Care este calea de atragere a ti
neretului spre acest frumos și dificil 
sport ?

„Uzta singură: triatlonul. Lichiardo
pol, al 3-lea pentatlonist al țării în a- 
cest an, s-a făcut evidențiat anul 
trecut, cu prilejul unor concursuri de 
iriatlon. De asemenea Marinescu, To- 
miuc, Mărcuță. Probele triatlnnului: 
tir, înot, cros care fac apel in pri
mul rind la calitățile naturale ale tt- 
nărului, stnt cel mai bun mijloc de 
triere a viitorilor pentatloniști. Dar, in 
momentul de față, prea puține colective 
sportive se preocupă de această pro
blemă. Numărul secțiilor de pentatlon 
este foarte scăzut. Chiar la Cluj, unde 
campionatul republican s-a desfășurat 
in excelente condiții, nu există nici o 
secție de pentatlon. Progresul mani
festat de pentatloniștii noștri ne bucu
ră, dar trebuie să ne preocupăm in e- 
gală măsură și de lărgirea numărului 
de practicanți ai acestui sport. Numai 
astfel vom putea înregistra noi suc
cese în această disciplină sportivă.

Cursu practic și conferința (otLal
In continuarea acțiunilor pentru 

pregătirea sezonului de fotbal care 
se apropie, federația de fotbal a or
ganizat la Orașul Stalin, la înce
putul lunii iulie, un curs pentru in
structori (care au participat în con
tinuare la cursul de perfecționare ini
țiat în același oraș pentru antrenorii 
de categoria A și B). Forul de spe
cialitate și-a îndreptat atenția apoi și 
spre arbitrii de fotbal, celălalt factor 
de mare importanță în activitatea 
noastră fotbalistică. In această di
recție între 6 și 10 august s-a des
fășurat în Capitală un curs practic 
pentru arbitri și conferința pe țară a 
arbitrilor la care au luat parte 156 
de „cavaleri ai fluierului”.

Numeroasele probleme luate în dis
cuție și modul principial în care au 
fost dezbătute, au caracterizat această

acțiune, scoțînd în evidență nivelul 
înalt pe care l-a atins cursul practic 
și consfătuirea celor mai buni arbitri 
de fotbal din țară.

Ca o noutate, trebuie să notăm fap
tul că absolut toii arbitrii au avut 
de trecut normele (devenite de acum 
obligatorii) a patru probe atletice 
(80 m. plat, săritura în lungime, 
4x25 m. sprint și 1500 m.), aceasta 
cu scopul de a verifica pregătirea 
lor fizică. Absolut toți participanții au 
obținut standardele prevăzute —ceea 
ce dovedește că din acest punct de vedere 
conducătorii meciurilor de fotbal se 
prezintă mai bine pregătiți decît în 
trecut, 'lot în cadrul cursului practic 
au fost audiate o . serie de referate 
tehnice („Justa interpretare și aplicare 
a regulilor de joc11 — Gh. N. Gherghe, 
„Semnalizările arbitrilor de linie*  — 
Șt. Alexandrin, „Greșeli și incorecti-

*

on o spori
tislava susține primul meci în fața 
suporterilor săi. Tatra n a cîștigat des
tul de greu acasă așa că n*u  credem că 
va putea produce o surpriză la Bra
tislava. Pronostic: .1“.

III. Ruda Hvezida Brno — Spartak 
Trnava (Camp. R. Cehoslovace)

Gazdele dispun de o formație mai 
bună astfel că în mod normal trebuie 
să-și adjudece victoria. Spartak Trnava 
a terminat la egalitate pe teren propriu 
astfel că nu-i putem acorda șanse în 
deplasare. Pronostic: ,.1“.

IV. Baniik Ostrava — Dvkla Pairdiu- 
biice (Camp. R. c-ehosilovaoe)

Echipa minerilor din Ostrava va cîș- 
tiga această întîlnire, mai ales că du
minică, în deplasare, a terminat la 
egalitate. Considerăm o surpriză un 
meci egal. Pronostic: »,1“.

V. St Etienne — Nîmes (Câmp, fran
cez)

Un meci echilibrat în care se î.ntîl- 
nesc două echipe de forțe egale. Gaz
dele au prima șansă însă nu trebuie 
exclusă posibilitatea unui meci nul. 
Pronostic: ,,1“ și „X".

VI. Nancy — Reims (Camp, francez)
Revenită în prima categorie a țării, 

echipa gazdă are o sarcină destul de 
dificilă mai ales că întîlnește echipa 
campioană și deținătoarea Cupei. Pro
nostic: ..2“ și ,,X'4.

VII. Anigers — Valenciennes (Camp, 
francez)

Ana-lizînd această întîlnire prin pris
ma locurilor ocupate de cele două e- 
chipe în clasamentul campionatului 
trecut, echipa gazdă are prima șansă 
mai ales că oaspeții dispun de o for
mație modestă cu care nu pot spera 
un rezultat favorabil în deplasare. Pro
nostic: „1“.

VIII. Sedan — Racing Paris (Camp, 
francez)

In timp ce Sedan dispune de o echi
pă în care apărarea constituie punctul 
slab, Racing Paris și-a întărit linia de 
înaintare cu jucătorul Uylaki transfe
rat de la Nice. Cu ocazia turneului 
efectuat în U.R.S.S. Racing a avut o 
comportare bună, ceea ce denotă că 
echipa se află In formă. Pronostic: 
„2“ și „X“.

IX. Monaco—Toulouse (Camp, francez)
Un meci deschis între două formații 

în care gazdele sînt oarecum favorite. 
Nu trebuie uitat faptul că în întîlnirile 
directe dintre aceste două formații 
Toulouse a cîștigat cu 2—o și a termi
nat la egalitate: 1—1. Pronostic: ,,1‘‘ 
Și „X".

X. Limoges — Lyon (Camp, francez) 
Noua promovată susține un meci des

tul de greu mai ales că întîlnește acasă 
echipa Lyon care posedă experiența 
jocurilor în deplasare. Pronostic: „1“ 
Și .,2“.

XI. Sochaux — Ales (Camp, 'rancez) 
G-azdele sînt incontestabil mai bune.

Ales abia a scăpat anul trecut de la 
retrogradare. Nici de data aceasta nu 
credem să poată obține Un rezultat fa
vorabil în deplasare. Pronostic: „1“.

XII. Marseille — Năcc (Camp, francez)
Gazdele vor căuta să debuteze prin- 

tr-o victorie mai ales că Nice este liip- 
Bită de aportul jucătorului Uylaki. Pro
nostic: ,,1“.
• La concursul Pronoexpres nr. 30 

care se închide în întreaga țară, astăzi, 
marți 12 august s-a reportat suma de 
370.194 lei. Deci în perspectivă noi 
premii mari. Depuneți din timp buleti
nele Dvs.

Astăzi este nlt'ma zi când vă rnaî 
puteți depune buletinele pentru con
cursul Pironoexpres nr. 30.

Agentâile Loio-Pronosport din Capi
tală sînt deschise pînă la ora 24.

Tragerea concursului Pronoexpres nr. 
30 va avea loc mîine miercuri ora 18 
la București, la Agenția Centrală LOto- 
Pronosport din calea Victoriei nr. 9.

tudini" — E. Kroner, „Arbitrajul in 
diagonală și colaborarea cu vbitrii de 
linie" — P. Kroner), care au ontri- 
btiit la elucidarea unor probleme de 
regulament mai spinoase. De remar
cat că toate au fost exemplificate cu 
schițe explicative și pe teren.

In cadrul discuțiilor s-a insistat a- 
supra utilizării arbitrajului în diago
nală, care devine metod, unică de 
conducere a meciurilor de fotbal in 
țara noastră, ca și asupra modului 
unitar în care toți arbitrii de fotbal 
trebuie să privească cele 17 articole 
ale regulamentului de fotbal. In acest 
scop, tuturor arbitrilor de fotbal din 
țară le-a fost împărțit „Ghidul uni
versal pentru arbitri" alcătuit de 

F.I.F.A.
Referatele ținuți în cadrul consfă

tuirii au dezbătut probleme- CH carac
ter tehnic și organizatoric, dîndu-se 

rmdicații asupra ținutei pe care tre
buie s-o aibă un arbitru înainte de 
meci, în timpul partidei și după joc, 
asupra aplicării necondiționate a pre
vederilor regulamentare în ceea ce 
privește accesul diferitelor persoane 
pe terenul de joc, instrucțiuni pentru 
completarea raportului de arbitraj, ini 
troducerea — pentru prima dată — 
a problemei depistării juniorilor de 
valoare etc.

Discuțiile care au avut loc s-au 
purtat în spirit critic și autocritic, 
punîndtt-se accentul pe corectitudinea 
arbitrilor, pe ajutorul și îndrumarea 
pe care arbitrii cu mai mare vechime 
la această disciplină, trebuie să le dea 
celor de curînd promovați.

La ședința de închidere a confe
rinței ’ participat și tov. Corneliu 
Măuescu, președintele federației romîn» 
de fotbal, care a arătat, în cuvîn- 
tarea sa, sarcinile de mare impor
tanță care revin arbitrilor în planul 
de măsuri pentru îmbunătățirea ao 
tivității fotbalului romînesc. De aseJ 
menea, el a insistat și asupra miei 
alte chestiuni de mare importanță, în 
care arbitri'au un mare rol: acela de 
a permite un joc atletic, bărbătesc, 
dar reprimind toate încercările de a-1 
transforma în joc brutal, care să pe
ricliteze sănătatea fotbaliștilor noștri. 
Totodată, a arătat tov. Corneliu Mă- 
nescu, problema promovării cu grijă 
a tinerelor cadre va sta in atenția 
colegiului central de arbitri.

*) Rubrică redactată de I. S. Lotc-



Spartachiadei de vară a tineretului

i

Constanța,

reg. Oradea, R.A.M., Iași, Timișoara, Ploești

f Comisia centrală de organizare 
;a Spartachiadei de vară a tinereți 

t
f handbal (băieți — 
r obținute s-au călii 

t

(băieți — fete), 
rezultatelor 
de vară a 

1958, în

în urma disputării etapelor interregionale la volei
fete) și oină și în urma omologării

_____ _____ calificat pentru etapa finală a Spartachiadei 
tineretului ce se va desfășura în zilele de 19—22 august 
București, următoarele regiuni:

— VOLEI
Masculin: Echipa reg. Cluj, R.A.M., Craiova, Iași,

> Oraș București
Feminin : Echipa

Ploești, Oraș
— H ANDBAL

Masculin : Echipa
Oraș București.
Feminin : Echipa reg. Hunedoara, Baia Mare, Galați, Timișoara,

i Stalin, Oraș București.
— OINĂ

I Echipa reg. Baia Mare, Bacău, Hunedoara, București regiune,
Ploești.

f Nu s-a admis participarea nici unei echipe de la etapa interregio-
nală la oină desfăsiiraiă la Orașul Stalin deoarece sportivii participanți 

nu se încadrau în limitele prescrise de regulamentul Spartachiadei, iar 
echipa din R.A.M. a avut o atitudine nesportivă. _

' In locul acestor echipe a fost invitată la etapa finală, echipa cîștiga- 
.toare a etapei regionale a Spartachiadei de vară, la oină, din regiunea 
’Suceava. _
i In afară de echipele menționate mai sus, nici o altă echipa nu se 
va prezenta la finalele Spartachiadei.

iCOMISIA CENTRALĂ DE ORGANIZARE A SPARTACHIADEI DE VARA 
A TINERETULUI

reg. Baia Mare, Timișoara, Stalin, Galați, 
București.

Programul turului categoriei B seria I la fotbal
ETAPA I. 24 august 1958

C.F.R. Arad — Minerul LoUipen.1 
Știința Craiova — Progresul Sibiu 
C.S.M. Reșița — C. S. Oradea
Industria Sîrmii c. Turzii — C.F.R. 

Timiișoara
Tractorul Oralul Stalin — A.M.E.F.A. 

Arad.
Minerul Bala Mare — C. S. Tg. Mureș 
Corvlnul Hunedoara — Gaz Metan 

Mediaș

ETAPA A H-A, 31 august 1958

A.M.E.F.A. Arad
C. S. Tg. Mureș

Turzii
Gaz Metan Mediaș — C.F.R. Arad 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 
Progresai Sibiu — Minerul Baia Mia*e  
C.F.R Timișoara — Corvin-ui Hune

doara
C.S. Oradea — Tractorul Orașul StaMn

ETAPA A III-A.

Orașul

Baia

ȘUlnța Craiova 
Ind. Sîrmii

7 septembrie 1958

Stalin

Mare

c.

c. s. Te.
A.M.E.FJk.

Tractorul
Mureș

Minerul
Arad.

Corvlnul Hunedoara — Minerul Lupeni 
C.F.R. Arad — Progresul Sibiu 
Știința Craiova — C.S. Oradea

Industria Sîrmii C. Turzii 
Metan Mediaș

C.S.M. Reșița

Gaz

C.F.R. Timișoara

ETAPA A IV-A, 14 septembrie 1958

Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Reșița
Progresul Sibiu — Tractorul Orașul 

Stalin
C.S. Tg Mureș — C.F.R. Arad
C.S. Oradea — Corvi mul Hunedoara

Cîteva concluzii pe marginea unui excelent rezultat
obținut de echipa feminină de handbal a țării

Excelenta comportare a echipei femi
nine de handbal a țării noastre, în 
înec urile internaționale susținute în 
acest sezon, a fost completată prin va
lorosul rezultat realizat de reprezen
tante’? noastre în meciul de la Bala
ton! iszto, unde au întrecut selecționata 
ț.P. I higare. Din păcate, noi nu am pu
iuț furniza la timp amănunte privind 
destășurarea acestei partide, așa înc.ît 
Fpvenim acum, aducînd la cunoștința 
Cititorilor cîteva date interesante des
pre acest meci, puse fa dispoziția noa-

Echipa de fotbal
Farul Constanța

se pregătește temeinic

• Echipa Farul Constanța, proaspăt 
promovată în categoria A își continuă 
pregătirile. După ce în cursul lunii iu
lie a sisținut cîteva partide de verifi
care. în compania i 
prima categorie a țării (cu 
Ploești 4—2, Progresul 
1—| și Combinata Dinamo 
Știința timișoara 3—4); în 
cestei luni echipa a întîlnit 
de categorii inferioare: C. S. Marina 
4—0 și Dinamo 9—1 (ambele din 
campionatul regiunii Constanța).

Durmnică, constănțenii au jucat cu 
echma de categoria B Flacăra 1 Mai 
Ploești, cîștigînd cu categoricul scor 
de 8—0 (3—0), la capătul unui meci 
în care an arătat multă omogenitate și 
o bună coeziune între compartimente. 
A lost folosită formația: Marossi (Ghi- 
băneseu) — Toma (Lepădata), Con- 
stantinescu (Stăncesca), Ciuncan (Is
pas) — Coidum (Pană), Manole — 
Moroianu, Marin. Vasile (Corneanu), 
Sever (Lirică), NicuLscu (Sever), 
Zinculescu. Punctele au fost realizate 
de Firică (2), Sever (2), Zin-calescu 
(2). Marin Vasile și Moroi an n.

Demn de relevat este faptul că con
ducerea colectivului dovedește o buna 
orientare căutînd să reîmprospăteze 
Iotul cu o serie de Juniori crescuți de 
colectiv (Bumbac, Siscă, Luban).

(in bun prilej de verificare a capa
cității echipei î! va constitui desigur 
Și meciul de duminică în compania e- 
dhipei de categoria A, Rapid Bucu
rești

PETRE ENACHE, coresp. regional

unor echipe din 
Petrolul 

București 
București- 
cursul a- 

formații

stră de antrenorul echipei, Constantin 
Popescu.

In singura partidă susținută, hand
balistele noastre s-au comportat toarte 
bine și au obținut victoria cu 7—2 
(4—2). Evoluția echipei romîne a stîr- 
nit entuziasmul spectatorilor. Combina
țiile liniei de înaintare, desfășurate în 
mare viteză și cu multe pase, au sur
prins de cele mai multe ori apărarea 
formației maghiare. Nu puține au fost 
ocaziile cînd fazele de atac ale repre
zentativei noastre, chiar dacă nu se 
terminau cu înscrierea unui gol, erau, 
totuși, aplaudate de spectatori. De alt
fel, jocul spectaculos al handbalistelor 
noastre a fost elogiat de ziarul „Nep- 
sport" din Budapesta, care arăta că, 
prin comportarea lor, romîneele au do
vedit cu prisosință că merită titlul de 
campioane mondiale.

In generat, deci, echipa a jucat bine. 
Cu toate acestea s-au făcut remarcate 
și unele lipsuri, printre care trebuie 
menționată, înainte de toate, lipsa de 
eficacitate. La prima vedere, afirmația 
ar părea ne la locul ei, ținînd seama 
de faptul că, în această partidă, echi
pa noastră a marcat 7 goluri. Punctele 
înscrise însă reprezintă prea puțin 
față de numărul mare de ocazii pe 
care le-au avut unele jucătoare, care 
au ratat din poziții clare (Lucia Dobre, 
Victorița Dumitrescu). Nemulțumitor a

fost și felul în care apărarea a început 
jocul.’ In primele minute jucătoarele 
din apărare au comis o serie de gre
șeli, au fost neatente la preluări, s-au 
plasat prost și au primit— în această 
perioadă — singurele două goluri din 
tot meciul. Din fericire, după puțin 
frmp, lucrurile s-au schimbat total și 
atacantele maghiare nu au mai putut 
să realizeze nimic. Dintre apărătoare 
s-a evidențiat Sofia Schenker și Iose- 
fina Ugron. De asemenea, s-au remar
cat Maria Scheip și Elena Jianu, cu 
toate că ultima nu s-a dezobișnuit 
încă de a arunca la poartă din poziții 
mai puțin bune.

Concluziile pe care antrenorii noștri 
le-au tras după acest meci sînt foarte 
clare: acțiunea de înnoirea echipei oa 
continua, prin promovarea cu curaj a, 
elementelor tinere și talentate. De a- 
semenea, se va renunța la jucătoarele 
care manifestă tendințe vedetiste și 
lipsuri de ordin moral sau tehnic, indi
ferent de valoarea lor. Așa cum s-a 
procedat anul trecut, înaintea jocului 
cu echipa R.P. Ungare, cînd după un 
sezon slab, echipa a fost remaniată 
stiuctural, cu curaj, la fel se va acțio
na și în viitor. Pentru că nu trebuie 
uitai un lucru: măsurile luate atunci 
își arată roadele 
constituie garai ' 
moașe rezultate.

abia acum și ele 
garanția unor noi și fru-

MAESTRU

Turneu de baschet
în Capitală

Comisia de baschet a orașului 
București organizează în cinstea zilei 
(le „23 August" o competiție de bas
chet la care participă echipele mascu
line ICAB, Proiectantul. 1PROM1N, 
Rapid, Start și Sănătatea. Jocurile în- 
Eep azi pe terenul Știința și vor con
tinua joi, sîmbătă, duminică și marțea 
viitoare.

C.F.R. Timișoara
Mare

Minerul Lupeni —
A.M.E.F.A. Airad 

C. Tuni)

Minerul Baia

Știința Craiova 
- industria Sîrmii

ETAPA A V-A, 21 septembrie 1958.

Oradea Industria S înmiiC.S.
Turzii

C.S.M Reșița — C.Ș. Tg. Mureș
Tractorul Orașul Stallih — Minerul 

Lupeni
Minerul Bala Mare — Chaa Metan 

Mediaș
Corviinud Hunedoara — Progresul Sibiu 
C.F.R. Arad — A.M.E.F.A. Arad 
C.F.R. Timișoara — Știința Craiova

ET’APA A VI-A, 5 octombrie 1958

C.F.R. Timișoara
A.M.E.F.A. Arad
C.S.M. Reșița

Minerul Luțpenl
Progresul Sibiu
Știința Craii ova
Industria Sîrmiil C. TurrzH — Tracto

rul Orașuil Stalin
Gaz Metan Mediaș — 6. S. Tg.

Mureș
Minerul Baia Mare — Corvjiiul Hu

nedoara
C.F.R. Arad — C.S. Oradea

ETAPA A VII-A, 12 octombrie 1958

C.S. Tg. Mureș — C.S. Oradea
Minerul Lupeni — Ga<z Metan Mediaș
Industria Sîrmii 6. Tunzid — Progre

sul Sibiu
A.M.E.F.A. Arad — C.S.M. Reșița
Tractorul Orașul Statin — Minerul 

Bala Mare
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad
Corvinmil Hunedoara — Știința Cratova

ETAPA A VIII-A, 19 octombrie 1958

C.S.M. Reșița — Minerul B<aia Mare 
Progresul Sibiu — 6.S. Tg. Miureș 
Corviniuil Hunedoara — A.M.E.F.A. 

Airad
C.F.R. Arad — Industria Sîrmii C. 

Turzii
C.S. Oradea — Minerul Lupeni
Știința Craiova — Tractorul Orașul 

S<talln
Gaz Metan Mediaș

șoara
C.FjR. Tiani-

ETAPA A IX-A, 2 noiembrie 1958

Sdrtmii C. Turzii Ș ti InțaIndustria
Craiova

C.F.R. Timișoara —
Stalin

Minerul Baia Mare — C.S. Oradea 
C.S. Tg. Mureș — Corvin ui Hunedoara 
A.M.E.F.A. Arad — Gaz Metan Mediaș 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 
Minerul Luipenl — Progresul Sibiu

Tractorul Orașul

ETAPA A X-A, 9 noiembrie 1958

Progresul Sibiu — C.F.R. Timișoara
C.S. Oradea — A.M.E.F.A, Arad 
Industria Sîrmii C. Turzii — CorviniU 

Hunedoara
Tractorul Orașul Staitn

Reșița
C.F.R. Arad — Mlnerutl Bada Mare 
Minerul Lupeind — 
Știința C rado va —

C.S.M.

ETAPA A XI-A, 16

C.S. Tg. Mureș 
Gaz Metan Mediaș

noiembrie 1958

Minerul Lupetn!AJW.E.F.A. Arad
C.S. Tg. Mureș — C.F.R. Țintișoairâ. 
Știința Cradova — C.F.R. Arad 
C.S.M. Reșița — Progresul Sibiu 
Corvin-uil Hunedoara — Tractortri 

Orașw Stalin
Gaz Metan Mediaș — C.S. Oradea 
Minerul Bata Mare — industria Sîrntil 

G. Turzii

ETAPA A XH-A, 23 noiembrie 1958

C.S.M.Industria Sîrtmifl C. Turzid
Reșița

Minerul Baia Mare — Minerul Lupenî 
C.F.R. Timișoara — A.M.E.F.A. Arad 
Gaz Metan Mediaș — Tractorul Orașul 

StaJ in
C.S. Tg. Mureș — Știința Crailova 
C.F.R. Arad — Corvdnuil Hunedoara
C.S. Oradea — Progresul Sdbiu

ETAPA A XTII-A, 30 noiembrie 1958

Trac torul
Progresul
C.S.M. Reșița — Corvlnul Hunedoara 
A.M.E.F.A Arad —- C.S. Tg. Mureș 
C.F.R. Timișoara — C.S. Oradea 
Știința Craiova — Mânerul Baia Mare 
Miinerul Lupeni — Industria SîrmM 

C. Turzii

Orașul Stalin — C.F.R. A-rad 
Sibiu — Gaiz Metan Mediaș

Azi la Cîmpina,

cu tentativă de record dotat cu „Cupa 23 August'
Azi se inaugurează pe arena Rafi

năriei din Cîmpina o competiție ori
ginală de popice: concursul republi
can cu tentativă de record.

Această premieră sportivă rivali
zează cu marile concursuri, 
prima competiție organizată în țara 
noastră după cerințele regulamentului 
internațional, care prevede pentru omo
logarea recordurilor materiale (piste, 
bile și popice) noi sau complet recon
diționate. In plus, întrecerea de la 
Cîmpina, care va dura pînă vineri, va 
constitui și o ultimă repetiție a echipe
lor noastre care vor • -
la sfîrșituj acestei luni, reprezentati
vele masculine și feminine ale R.D. 
Germane, iar apoi între 5—7 septem
brie ne vor reprezenta culorile la 
Miinchen în „Cupa Europei".

Federația a invitat la această com
petiție următorii jucători și jucătoare 
pe baza performanțelor realizate în

Ea este

repetiție a ecliipe- 
întîlni, Ia Berlin,

ultimele concursuri de selecție. FETEg 
Aurelia Dona, Ileana Nagy, Margareta 
Szemani Fl_ Lăpușan, Sidonia Jilooan, 
Maria Nadaș, Margareta Kelemen, Ev
rica Arion, Ana Felsegy, Margareta 
Ferencz, Olimpia Popescu, W. Besin- 
ger, Angela Stănescu, Crista Rezac, 
Vica Pohaci, Cleopatra Coman și Ele
na Marinescu. BĂIEȚI: T. Negru, Fr. 
Nicola, D. Dezideriu, V. Felsegy, I. 
Erdei, I. Dragomirescu, I. Munteanu, 
C. Zombori, I. Varga, I. Dinescu, P 
Buhăeseu, I. Victor, P. Purje, S. Ma
rin, C. Antonescu, P. Moisescu, Oh 
Sclipcea, A. Blănaru, I. Stupar.

Cercetînd lista participant ilor cart 
își vor disputa întîietatea la probelt 
clasice de 100 bile mixte (fete) și 20C 
bile mixte (băieți) — avem toate mo
tivele să Operăm că întrecerile peritrt 
c.îștigarea concursului dotat cu „Cup.- 
23 August" vor fi deosebit de pask 
nante și echilibrate.

Noile norme de clasificare sportivă la șah
BĂRBAȚI

Titlul de maestru se poate obține de 
un candidat de maestru oare realizea
ză una dăm următoarele performanțe :

1, Să obțină intr-im an titlul de 
campion al R.P.R.

2. Să obțină îm decurs de 3 ani două 
note de maestru.

NOTA : o notă de maestru se poate 
obține de un candidat de maestru care 
realizează una din performanțele men
ționate mai jos :

a) Norma prevăzută în tabelele de 
clasificare anexate pentru concursuri 
cu coeficient maxim 0,500.

b) 50»/. într-un turneu la care parti
cipă mari maeștri și maeștri interna
ționali (cel puțin 30"/« din participanți).

c) 00% într-un turneu cu maeștri 
străini.

d) B0»/» din patru partide jucate în 
echipa reprezentativă a R.P.R în me
ciuri taterțăTi.

e) 70»/, din patru partide jucate în 
echipa de tineret sau de studenți a 
R.P.R. în meciuri interțări.

f) Să se fi clasat pe locurile 2—3 în 
finala Camp. R.P.R. cu cel puțin 13 
participanți. in caz de egalitate de 
puncte pe locul 3, după aplicarea punc-

de
are

born și poate obține norma de candi
dat de maestru și jucătorul următor 
care are același rezultat.

Pentru obținerea titlului de candi
dat de maestru este necesar ca cel 
puțin una din note să fie realizată în- 
tr-una din semifinalele camipioniatuliui 
republican individual sau în condițiile 
prevăzute în aliniatele b—d de mal 
sus

CATEGORIA A V-A

Se obține de un șahist neclasificat 
care realizează într-un concurs cu ju
cători neclasifioați minimum 15% din 
totalul punctelor posibile

II. FEMEI 
MAESTRI T

I

I

b) să se claseze pe locurile 4—8 îr 
firaala campionatului R.P.R. feminin ci 
cel puțin 16 participante ;

c) Să realizeze 50“/. din totalul pune 
telor posibile în turnee Internaționali 
feminine ;

d) Să realizeze 50% din cel puțh 
două partide jucate în echipa R.P.R 
în meciuri interțări.

CATEGORIA I

Se obține de un șahist de categ. a Il-a 
care realizează de două ori în decurs 
de trei ani norma prevăzută în ta
belele de clasificare anexate, în con
cursuri cu coeficientul mediu între 
1000—2000.

NOTA . pentru obținerea categoriei I 
este albsoiut necesar ca una din notele 
de categoria I să fie obținută într-uniul 
din următoarele concursuri : una din 
fazele campionatului republican indi
vidual. fiir.alia campionatului individual 
regional, finalele orașelor reședință de 
regiune și a orașelor Sibiu, Arad, Lu
goj, Reșița, Satu Mare, Braiba, semi
finala sa i finala campionatului indi
vidual ai Capitalei.

CATEGORIA A II-A

tajului Sonneborn, obține nota 
maestru și jucătorul următor care 
același rezultat

CANDIDAT DE MAESTRU

C-ategoria camxTidat 
obține de

de maestru
un șahist de categoria

se 
___ I 

care în timp de 3 ani realizează 3 note 
de candidat de maestru.

NOTA o notă de candidat de mae
stru se po^te obține de un șahist de 
categoria x care realizează una dfa 
performantele de mai jos :

ă) Norma prevăzută în tabelele de 
clasificare în concursuri cu coeficient 
maxim 1000

b) 45% într-un turneu internațional.
c) 50% din patru partide jucate în 

echipa de tineret, studențească sau se
niori a R.P.R. în meciuri interțări.

d) Se clasează pe locui 4—8 în finala 
camp. R.P R. cu cel puțin, 18 partici
pant! In caz de egalitate de puncte 
pe locui 8 se aplică punctajul Sonne-

obține de un șahist de categ. a 
care realizează norma prevăzută 

de clasificare anexate, în 
cu coeficient maximum

Se
IlI-a 
în tabelele 
concursuri
3.C4W

CATEGORIA A IH-A

Se obține de an șahist de categoria 
a IV a care realizează norma prevăzu
tă în tabelele de clasificare anex>»te, 
în concursuri cu coeficient de 
mum 4 fi<Q0.

CATEGORIA A IV-A

maxl-

Se obține :
1. de un șahist de 

care a realizat norma 
belele de clasificare 
cu coeficient de maximum 5.000.

2. <fe un șahist neclasificat care a 
realizat într-un concurs cu Urcători 
necl^sifioați 60% din totalul punctelor 
posibila.

categoria 
prevăzută 
într-un

a V-a 
în ta- 

concurs

Se obține de o șah istă candidat de 
maestru care realizează una din urmă
toarele performanțe :

1. Cîștigă î>n decurs de trei ani o da
tă titlul de Campioană R.P.R, și se 
clasează o dată în primele șase locuri 
în finala Câmp. R.P.R,

2. Se califică în finala campionatu
lui mondial feminin pe echipe sau se 
califică în turneul candidatelor al 
camp, mondial individual.

3. Se clasează pe locul 1—3 într-un 
turneu internațional feminin,

4. Obține două ‘ ‘
decurs de 3 ani.

NOTA : pentru 
este necesară una 
form ante :

a) Să realizeze _____ „ r_______ „ __
tabelele de clasificare într-un concurs 
cu coeficient d'e 0,500.

b) 60'*/»  într-un turneu internațional 
feminin ;

c) 60% din cel puțin 3 partide jucate 
în

note de maestru în

o notă de maestru 
din următoarele per-

norma prevăzută în

în echipa reprezentativă a R.P.R. 
meciuri interțări ;

d) 70»/. din cel puțin trei partide 
tineret a R.P.R.cate în echipa de 

meciuri interțări ;
e) Să se claseze 

nala camp. R.P.R. 
țin 16 participante

ju- 
în

fi-pe locul 2—3 în 
feminin ou cei p*u-

CANDIDAT DE MAESTRU

Se acordă unei șahfste de categ. I 
următoarelecare realizează unul din 

rezultate
1. Să obțină într-un an 

campioană R.P.R.
?. Să obțină în timn de 

note de candidat maestru.
NOTA- Pentru nota de candidat de 

- maestru este necesară una din urmă
toarele performanțe :

a) Șă realizeze norm^ prevVut*  în 
tabelele c?e clasiHe’arp “n concursuri cu 
coeficientul maxim 1X00

titlul de

3 ani două

CATEGORIA I

Se acordă unei șah iste de categ. < 
Il-a care obține unul din următoarei- 
rezultate:

1. Se califică întir-un an în finals 
Camp. R.P.R. feminin și joacă în aice 
fina-lă.

2. Realizează în timp de 3 ani dou 
note de categoria I în concursuri c 
coeficient maxim 
mel-o r prevăzute 
ficare.

Una din note 
una din fazele 
feminin.

2.900, coniform nor 
în tabelele de cl-asl

trebuie obținută î 
campionatului R.P.T

CATEGORIA A II-A

Se obți ne de o șahistă de ca tenori 
a III-a care realizează norma prevl 
zută în tabelele de clasificare în eon 
cursuri cu coeficient maxim 3.000.

CATEGORIA A III-A
Se

IV-a < _ _________  ______ _____
zută în tabelele de clasificare în cor 
cursuri cu coeficient maxim 4.000.

a
obține de o șah Istă de categori 

care realizează norn^a prevS

CATEGORIA A IV-A

Se obține:
1. De o șah istă de categoria a V- 

care realizează norma prevăzută » 
tabelele de clasificare fntr-un concui 
cu coeficient maxim 5.009.

2. De o sahfctă neclasifîcată cai 
realizează 68% d'.n totalul punctoK 
posibile într-un concurs cu jucătoare 
neclasificate.

categoria a v-a
obține de o sablată neclasifical 
realizează minimum 15% din Ix 
nun^teW posibvle într-um cot 

cu jucătoare neclasificate 
(Va urma)

Se 
care 
talul 
curs



ciclist al Iugoslaviei* ’
eri seară am avut o convorbire te- 
iriică cu delegația de cicliști a țarii 
istre, care a participat la „Turul 
joslaviei". Rutierii romîni, care se 
jU încă la Ljubljana, erau afectați 
faptul că n-au reușit să mențină 
ă ia capătul cursei avantajul pe 
e și-l creaseră pe prima parte a 
■ecerii. Cu toate că performanța 
lizată de reprezentativa țării noa- 
>. .este în general bună, cicliștii 
au confirmat faptul că rezultatul 
imit iui reprezintă adevăratul lor 
ortțial. Iată cîteva din declarațiile 
care ni le-au făcut cu prilejul a- 
tei convorbiri telefonice.
1ABRIEL MOICEANU: „Nu-mi 

explica de ce după o zi de repaus 
in mai putut să mențin ritmul 
/hal de alergare. Ca și în ,,Cursa 
:ii" și în „Turul Iugoslaviei*,  după 
a' de odihnă, în care am făcut ru- 
tl normal de menținere în efort, 

înregistrat o cădere nefirească, 
egii de echipă mi-au oferit ajuto- 
lor pentru a depăși acest punct 

rt", dar totul a fost zadarnic, 
nportarea mea nesatisfăcătoare din 
na Pola—Nova Gorica a influențai 
numai poziția pe care o aveam în 

samentul individual (dețineam tri- 
l galben'), dar și pe aceea a echi- 

Va trebui ca, împreună cu an- 
iqrul meu, să găsim rezolvarea 
blemei: ce trebuie să fac în ziua 
odihnă pentru a evita aceste că- 

i“.
iH. ȘERBAN: ,,A fost o cursă 
de grea, deși a avut numai 8 
ne. Noi am fi putut ocupa în arn- 
; clasamente primele locuri dacă 

Două speranțe ale natației maghiare

ATO BOROS și LASZLO MAGYAR 
tSPRE CAMPIONATELE EUROPENE DE LA BUDAPESTA
notătorii maghiari se pregătesc in
s'’ pentru campionatele europene de 
Budapesta. Faptul acesta nu con- 
tiie o noutate, pentru că întotdeau- 
la toate cele opt ediții de p’nă 

m, Ungaria a fost reprezentată 
un lot puternic, omogen care a 
s. frumoase succese natației ma- 
ire. In rîndurile care urmează nu 
vpm ocupa decît de doi înotători, 
ile speranțe ale specialiștilor un- 

. pentru cea de a IX-a ediție a 
pionatelor continentului nostru. 
3 vorba de doi spatiști: Boros Kato 
Magyar Lciszlo.
QROS KATO s-a remarcat anul 

cînd rezultatul ei pe 100 m. 
a constituit un nou record al 

ii. Dar Boros Kato este încă foar 
tînără, plină de talent dar fără 
eriență, fapt care explică rezultatele 
nai slabe în concursurile interna- 
ale. Să-i dăm cuvîntul...
■» Nu am experiența suficientă rna- 

întreceri și acest lucru nu tre
să vă mire : am doar 17 anii In 

irita tea concursurilor la care am 
icipat în cursul iernii în competi- 

de peste hotare, am înotat în 
ne de 25 m. Acestea constituie 
ru mine un mare dezavantaj pen 
că tehnica întoarcerii pe care o 
Zez, este defectuoasă. Rezultatele 
: sînt mai bune în bazine de 50 
jecît cele în bazine de 25 m1 pen 
că, în bazinele mari fac doar o 
arcere pe cînd în cele mici, trei. 
Varșovia am fost învinsă de Van 
'ien, numai datorită bazinului mic. 
tru o întoarcere corectă trebuie 
lispui de multă forță în momentul 
tinderii de peretele bazinului. Mie 
lipsește și acest lucru și de aceea 

să-mi îmbunătățesc forța prin 
ciții de gimnastică și haltere. Pu- 
a la punct a tehnicii, a forței șl 
stenței și-a arătat primele roade, 
realizat cu cîteva săptămîni îna- 
un rezultat bun pe 100 m. spate: 

.5. Dar pentru acîștiga titlul eu- 
an performanta nu este suficientă, 
trebui să cobor sub 1:13,0 și sper 
voi reuși încă înaintea campiona- 
■. Cine va cîștiga titlul european? 
a de spus. In ce mă. privește, mă 
strădui să obțin cel mai bun re 
ăt posibil și să nu produc dezi- 

nu s-ar fi ivit cîteva defecțiuni: in
dispoziția lui Moiceanu, modificarea 
de ultimă oră a traseului, care nu 
ne-a mai permis să punem pinioane 
adecvate pentru urcușuri abrupte și 
unele prevederi regulamentare privind 
parcurgerea a cite două etape dificile 
îritr-o zi. Experiența acumulată aici 
ne va folosi fără îndoială în viitoarele 
evoluții".

MARIN NICULESCU (antrenorul 
echipei): „Performanța echipei este 
bună dar... putea fi și mai bună. Una 
din cauzele pentru care nu s-a obți
nut mai mult este inconstanța, cu
noscută de altfel, a unora dintre ci
cliștii noștri. In acest sens G. Moi
ceanu este un exemplu edificator. Va 
trebui să lucrăm mai mult și să su
praveghem mai atent antrenamentul 
acelor cicliști care dovedesc o gre
oaie readaptare la efort după zilele 
de odihnă".

OCTAVIAN AMZA (conducătorul 
delegației): „Echipa noastră, deși în
trecută de reprezentativa Iugoslaviei, 
a depășit însă formații redutabile ca 
cele ale Belgiei, Olandei, Poloniei, 
Munchenului, Elveției etc. Ea avea 
posibilitatea să obțină primul loc. 
Cauzele pentru care n-a fost realizat 
acest lucru v-ati fost expuse de cei
lalți. Este cert însă un fapt: această 
competiție a confirmat valoarea aler
gătorilor romîni. Ascensiunea din ul- 
ma vreme a rutierilor noștri a im
presionat plăcut toate delegațiile. Nu
meroasele invitații de participare la 
diferite competiții care ni s-au făcut 
constituie încă o dovadă că am pro
gresat".

MAGYAR LASZLO este un nume 
consacrat în natația maghiară. El 
s-a remarcat acum 11 ani, în tabăra 
de natație pentru copii și apoi în de 
curs de cîțiva ani a obținut o serie 
de rezultate de valoare. La campiona
tele europene de Ia Torino, Magyar 
s-a clasat pe locul II cu 1:05,3 Ia 
numai două zecimi de campionul pro
bei Gilbert Bozon. Intre timp a apărut 
un alt talentat spatist francez, J. 
Christophe, eternul rival al Iui Ma
gyar. Francezul este acum unul din 
favoriți la campionatele europene.

— Dar nu numai el este favorit — 
spune Magyar. S-ar putea vorbi și de 
sovieticii Bărbier, Kuvaldin și olande
zul De long.

In ce privește antrenamentele pe 
care le efectuez nu am de spus decît 
că le privesc foarte serios. Mă pre
gătesc după sistemul australienilor, 
parcurgînd zilnic mai mulți kilometri,

Bătrlnul căpitan al armatelor lui 
Napoleon, D’Amato, n-ar fi bănuit că 
unul din urmașii săi va fi posesorul 
a sute de mii de dolari și a unei glo
rii răsunătoare. Participantul la atî- 
tea și atitea expediții de cucerire nu 
îndrăznea să viseze așa ceva nici 
chiar la umbra străvechilor piramide 
egiptene. Mai mult chiar, însuși Cas 
D’Amato — urmașul bătrînului căpi
tan și eroul povestirii noastre — 
credea puțin in norocul său.

Și totuși el a venit. Portretele lut 
Cas apar acum în ziarele americane, 
numele său este pronunțat cu invidie 
de dușmani, este blestemat de nenu
măratele jertfe cu care e presărat 
drumul lui D’Amato. Cine este a- 
cest norocos 1

Cititorii vor căuta degeaba numele 
lut pe lista campionilor și recordma
nilor lumii. Cas n-a urcat niciodată 
pe podiumul învingătorilor. In cinstea 
victoriilor lui n-au fost intonate im
nuri naționale. Fiecare succes al său 
a fost însoțit doar de clinchetul au
rului care curgea în buzunarele lui 
D’Amato.

...Tatăl lui Gas învîrtea o mică afa
cere, iar cei 7 frați ai săi erau pasio
nați de box. La vîrsta de 14 ani Cas 
a hotărît să încerce și el acest sport 
bărbătesc. Arena primelor evoluții a 
fost... strada sa natală, ai cărei locu
itori nu se mîndreau cu o origine 
prea înaltă. Trebuie spus deschis că 
debutul lui Cas a fost nefericit. In 
timpul unei încăierări, viitoarea cele
britate a primit un pumn in ochi, In-

Înotul face parte dintre sporturile cete mai iubite de tineretul vietnamez. 
Iată un aspect dintr-o cursă de fond desfășurată la Hanoi.

In vara anului 1954 a luat sfîrșit 
sîngerosul război din Vietnam. Timp 
de aproape opt ani, armatele franceze, 
folosind armamentul cel mai modern, 
tancuri și aviație, au încercat fără suc
ces să îngenuncheze împotrivirea po
porului care lupta pentru libertate. In 
cele din urmă colonialiștii au trebuit 
să se retragă rușinos. Imediat după 
această mare victorie, populația Re
publicii Democrate Vietnam, sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc, 
a trecut la refacerea și dezvoltarea 
industriei, economiei și agriculturii 
țării. In același timp a început un 
mare avînt în domeniul culturii națio
nale în care se integrează și mișca- 

făcînd apoi exerciții ajutătoare, gim
nastică, haltere etc.

Magyar este un înotător rutinat și 
cu toate acestea, de multe ori este 
prea nervos în momentele decisive. 
Acest lucru îl recunoaște și el făcînd 
eforturi pentru eliminarea acestei 
lipse.

— In orice caz, spune Magyar aș 
vrea să ating pînă la europene un 
maximum de formă. Asta, în cifre, 
ar însemna un rezultat sub 1:04,0... 
Atunci șansele mele ar fi desigur 
foarte mari la întrecerea celor ma! 
buni europeni care va avea loc tn ca
pitala țării noastre.

★
Am reprodus aceste declarații pen

tru că ele dovedesc că cei doi spor
tivi fruntași ai natației maghiare sînt 
conștienți de lipsurile lor. Or, atunci 
cînd îți cunoști lipsurile, ele pot ii 
cu mai multă ușurință remediate.

Urmașul bătrînului căpitan 
și-a întrecut strămoșul...

țelegind că drumul spre glorie nu 
este presărat numai cu roze.

După această întîmplare, tlnărut 
D’Amato a hotărît odată pentru tot
deauna, să nu-și mai pună la încer
care calitățile de boxer, deși continuu 
să viseze dolari și glorie sportivă. El 
a pornit pe un alt drum, ocolit, atît 
de des intiinit in negrul labirint al 
sportului profesionist american.

După un serviciu de trei ani în po
liția militară, Cas D’Amato a devei 
nit manager de box. Prin miinile sale 
au trecut zeci de tineri americani, dar 
nici unul nu a cîștigat vreun premiu. 
In cel mai bun caz, dacă nu părăseau 
boxul, se transformau în „saci" de 
antrenament pentru celebritățile mă- 
nușei. D’Amato era sărac și nimeni 
nu-i acorda vreo atenție.

Dar iată că într-o zi în modesta sa 
sală de antrenament a intrat un ti- 
năr negru bine făcut. Mușch’idatnra 
sa de oțel a atras dintr-o dată atenția 
nenorocosului manager. D’Amato a 
„simțit" că acest flăcău îi poale aduce 
glorie și dolari. Floyd. Patterson, îl 
chema pe negru.

D’Amato s-a agățat cu mîinile și 
dinții de tînărul boxer amator care 
avea să devină apoi cel mui puternic 

rea de cultură fizică și sport. In 1956 
în R.D. Vietnam doar 60.000 de oa
meni practicau sportul. Anul trecut 
această cifră a ajuns la 240.000. Nu 
mă voi înșela dacă voi spune că în 
sezonul actual ea va crește conside
rabil.

Timp de 100 de ani Vietnamul a 
fost colonie franceză. In acest secol 
de tristă amintire, populația țării a 
fost adusă la sapă de lemn. Despre 
practicarea culturii fizice și a spor
tului în rîndul populației băștinașe 
nici nu putea fi vorba. Cu patru ani 
în urmă pe teritoriul Vietnamului de 
Nord existau doar două stadioane, am
bele la Hanoi. Tribunele aveau cîteva 
sute de locuri rezervate exclusiv ocu- 
panțiloi colonialiști. Spectatorii „obiș- 
nuiți" aveau dreptul să privească în
trecerile numai... în picioare. Anul a- 
cesta, pe locul unuia din vechile sta
dioane a fost terminată construcția 
unei baze moderne de sport cu tribune 
de beton cu o capacitate de 30.000 de 
locuri. Cu toate greutățile existente, 
Guvernul Popular face tot posibilul 
pentru a aloca fondurile necesare con
strucțiilor și amenajărilor sportive. Ca 
și în toate țările socialiste frățești, ti
neretul vietnamez a trecut cu entu
ziasm la amenajarea de baze sportive 
din resurse locale, prin muncă ob
ștească.

Popularitatea sportului în R.D. Viet
nam este deosebit de mare. Mulți stră
ini care vizitează pentru prima dată 
țara noastră se miră văzînd pretutin
deni, ori unde ar fi un mic teren, ti

neri și tinere jtieînd volei, fotbal, a- 
vîntîndu-se în apele bazinelor. Acestea 
sînt sporturile cele mai populare din 
țară. Dar, o mare dezvoltare cunosc și 
tenisul de masă, boxul, ciclismul. Pași 
înainte încep să facă atletismul, gim
nastica, halterele, canotajul ș. a. Cul
tura fizică este foarte răspîndită în 
școli, unde constituie, de altfel, un o- 
biect obligator în cadrul programei 
analitice.

In R. D. Vietnam se desfășoară 8 
muncă intensă pentru pregătirea ca 
drelor de specialiști. Pe acest tărîm am 
primit și primim uri ajutor consistent 
din partea țărilor socialiste frățești. In 
ultima vreme numeroși tineri viețna 

boxer profesionist din lume. Nu de
geaba revista „Sports Ilus'rated" scrie 
despre Cas D’Amato „că el însumea
ză încăpățînarea buldogului cu tem
peramentul cel mai înflăcărat". Cînd 
Asociația americană de box a refuzat 
să-i mai organizeze lui Patterson în- 
tîlniri în ring. D’Amato îi programa 
meciuri... particulare, îi angaja în 
secret boxeri special aleși. Odată, 
Patterson s-a intiinit într-un meci o- 
ficial cu un adversar pe care îl făcu
se k.o. de trei ori în acele întîlruri 
cu „ușile închise". Dacă spectatorii ar 
fi cunoscut acest amănunt n-ar mai 
fi salutat poate cu atita căldură 
o nouă victorie a lui Floyd care, de 
fapt, iȘi trimitea pentru a patra oară 
adversarul la podea.

încetul cu încetul, D’Amato obținu 
primele succese. Patterson devine uit 
boxer lot mai cunoscut. In 1952 el 
ciștigă titlul olimpic. Curajul și forța 
ii aduc o largă simpatie și pub':citate 
care, la rîndul ei, varsă dolari în bu
zunarul lui D’Amato. Lucrul acesta 
îi provoca o nesfirșită bucurie mana
gerului, dar în același timp îi inspi
ra o teribilă teamă. Lui D’Amato îi 
era frică că această „pasăre” care-t 
făcuse „ouă de aur" ar putea să 

mezi au urmat cursuri de pregătire de 
3—4 luni în R.P. Chineză. In momen
tul de față un grup de tineri vietna-’ 
mezi se pregătesc să plece în R.P. 
Chineză pentru a urma Institutul de 
Cultură Fizică.

In munca noastră, un ajutor teore
tic și practic neprețuit ne-a fost ofe
rit de sportivii sovietici. Vizitele sporî 
tivilor și antrenorilor sovietici în R.D. 
Vietnam, literatura sportivă sovietică, 
manualele de specialtate traduse în 
limba vietnameză, au constituit un 
minunat ajutor pentru organizarea și 
perfecționarea activității sportive.

In Vietnam există o veche zicătoare: 
„Cel mal greu este să începi". Sîntem 
conștienți de greutățile pe care le 
avem în calc, dar sîntem hotărîți să 
le învingem. Ceea ce a fost mai greu 
am făcut: începuful. Am început și 
am realizat în patru ani mai mult de-" 
cît s-a făcut într-un secol, cînd patria 
noastră a fost o colonie a străinilor, 
începutul a fost bun. Acum, întețind 
eforturile, trebuie să mergem neconte
nit înainte.

TRAN SI HIEN
Membru permanent al Comitetului 

Central pentru Cultură Fizică 
și Sport din R. D. Vietnam

„Luna sportului” in capitala
R. P. Chineze

In capitala R.P. Chineze s-a des
fășurat între 1—31 iulie o „Lună a 
sportului". După datele preliminare 
existente, la această acțiune au luat 
parte 2.200.000 de oameni, adică ju
mătate din populația marii metropole.

Cu prilejui „Lunii sportului” a fost 
desfășurată o largă activitate de a- 
tragere a maselor sipre practicarea 
culturii fizice, a gimnasticii de învio
rare și a gimnasticii de producție. Intre 
echipele diferitelor uzine, școli, insti
tuții, au avut loc întreceri polispor
tive. Au fost organizate, de aseme
nea, demonstrații în cadrul cărora au 
evoluat cele mai bune echipe și cei 
mai valoroși sportivi ai țării. Pe te
renurile de sport ale Academiei de 
Științe din R.P. Chineză au fost pro
gramate demonstrațiile Reprezentativei 
de baschet a Pekinului — campioana 
țării. Cele mai bune echipe de fotbal 
au susținut meciuri în compania re
prezentativelor de uzină, prilej cu care 
maeștrii balonului rotumj au împăr
tășit din experiențayforytinerilor fot
baliști.

O acțiune importantă a „LtimS-șgor , 
tului" a constituit-o construcția 
amenajarea de terenuri sportive >Sîri 
resurse locale. La Pekin a început 
construcția cîtorva stadioane, a/timti 
velodrom, a cîtorva bazine de înot. 
Tineretul orașului a depus eu entu
ziasm muncă obștească pe șantierele 
sportive. Astfel, studenții Universității 
din Pekin au lucrat 18 zile la amena
jarea bazinului de înot. Studenții In
stitutului Tzinhoa și ai Universității 
Populare și-au amenajat terenuri de 
sport simple și au început construcția 
unui nou bazin.

<
zboare. După cuvintele aceleiași re
viste „cînd Floyd Patterson se pre
gătea la Chicago în vederea întîlnirii 
cu Archie Moore, Cas era extrem de 
îngrijorat ca gangsterii din localitate 
să nu-i facă vreo figură. El și-a pus 
propriul pat în dreptul ușii, în spatele 
căreia dormea Fîoyd, păzindu-1 toată 
noaptea cu revolverul în rnînă". Aci, 
probabil, i-a fost foarte de folos acel 
„instinct de buldog" despre care vor
bește mai înainte revista americană.

Acum, cînd Patterson a fost înco
ronat cu laurii campionului lumii la 
categoria grea, D’Amato jubilează. 
Talentul excelentului boxer i-a des
chis lui Gas drumul spre otimpul afa
cerilor. Gomparlndu-și elevul cu... fi
zicianul Einstein (2 /) („Acest» doi 
au făcut un mare salt înainte, fie
care în domeniul său“) Gas caută de 
pe acum un înlocuitor în ring pentru 
Patterson. Acest afacerist înțelege că 
Patterson na va purta o veșnicie ti
tlul suprem, iar vreo înfrîngere îl va 
lipsi pe D’Amato de dolari și de 
glorie.

Sportul american a ridicat din mij
locul său numeroși campioni remar
cabili. Dar cît de trist apare etnd 
vezi că cei mai mulți dintre ei au ră
mas doar instrumente oarbe și docile 
în mina unor afaceriști stngeroși de 
tipul lui Cas D’Amato..

B AFANASIEV 
(din „Soviețki Sport")
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Plecarea tovarășului Avram Bunaciu, 

ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romine, la New York

Tovarășul Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe, conducăto
rul delegației R. P. Romîne la sesiunea extraordinară specială a Adunării 
Generale a O.N.U., convocată în legătură cu situația din Orientul Apro
piat și Mijlociu, a părăsit Capitala la 10 august plecind pe calea aerului 
la New York.

La plecare, pe aeroportul Băneasa au fost de față tovarășii Ata- 
nase Joja, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihail Florescti, mi
nistrul Industriei Petrolului și Chimiei, Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, E. Mezincescu secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe, I. Moruzi, directorul Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice șl membri ai corpului 
diplomatic acreditați la București.

(Agerpres)

Participare valoroasă la campionatele mondiale 
de caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

are, iar caiacele și canoele brăzdează 
apele Vltavei. „Băieții" noștri au por 
nit imediat la lucru. Antrenamentele 
s-au repetat, de data aceasta bineîn
țeles mai intens, luni dimineață și 
dupa-amiază. Cu această ocazie s-a 
rezolvat și ultima problemă în ceea 
ce priveșie alcătuirea echipajelor. Un 
■concurs pe o pistă de 500 m. a dat 
prilej concurentului Sideri să se re
marce și astfel să obțină dreptul de 
a intra în ștafeta de caiac 4x500 m, 
care se va prezenta în următoarea 
formulă : Anastasescu, Todorov, Si
deri, Oprea.

De la comandamentul campionatelor 
mondiale ne-au fost comunicate o se? 
rie de date privind participarea dife
ritelor delegații. Au sosit în cursul zi
lei de luni sportivi din Austria, Ca
nalia, L'.R.S.S. și R. P. Bulgaria, ur- 
mînd ca pînâ ia 15 august șă mai 
sosească următoarele delegații: Aus
tralia. Belgia, R. F. Germană, Dane
marca. R. D. Germană, Finlanda, 
Franța, Argentina, R. P. Ungară, O- 
landa. Italia, Norvegia, R. P. Polonă, 
Suedia, Elveția și R. P. F. Iugoslavia. 
In total. împreună cu țara gazdă, 22 
de țări.

baschet 
s, 

hc.slovăj.ă) și 
au cîști^t’t cu
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• In orașul Tartu 
din R.S.S. Estonă 
s-au întîlnit echipele 
Spartak Brno (R. Ce-

Kalev-Tartu. Oaspeții 
scorul de 79—74.

• înotătorii ma
ghiari se pregătesc 
pentru campionatele 
europene, pe care Ie 

va găzduj Budapesta la slîrșitul aces 
tei luni. Duminică, în cadrul unui con
curs desfășurat pe insula Margareta, 
în proba de 100 m. liber Dobay a 
obținut 57,4 sec., iar Varszegy a îno
tat 200 m. fiutune în 2:29,7.

• Un nou record a R.P.F. Iugo
slavia în proba de 200 m. liber a fost 
obținut de Kicsovics cu timpul 2:11.6.

• La campionatele Olandei, desfă
șurate la Haga, au mai fost înregis
trate următoarele rezultate demne de 
reținut: 100 m. liber Willemse 58,2 
sec ; 100 m. spate De Jong 1:07,4; 
100 m. spate femei Line De bjijs 
1:13,7; 200 m. bras femei Ada Den 
Haan 2:57,9. In cursa-record a aus- 
tralienei Dawn Fraser pe 100 m. liber 
(1:01,2) a doua s-a clasat olandeza 
Cockle Gastelaars în 1:04,1. Fraser a 
cîștigat și proba de 400 m. liber în 
4:55 6 învingînd-o pe Use Konrads 
4:57.5.

• Intr-un concurs disputat la In- 
dianooolis (S.U.A.) proba de 200 m. 
liber a revenit australianului John 
Hetiricks cu timpul 2:05,2. Al doilea 
a sosit americanul George Breen 
2:06,9. Breen a fost învins și pe 1.500 
in. de Murray Rose (Aust.) 18:06,4. 
Pe 400 m. liber Rose a înregistrat 
4:24.5

• Marii maeștri so-
ț.ț. vietici domină cu au-
VAH toritate turneul inter-

■ național de la Porto-
roj. După patru runde conduce în cla
sament Tigran Petrosian -care cîști- 
gînd toate partidele susținute a tota
lizat 4 puncte. II urmează campionul 
U.R.S.S. Tal cu 2,/? puncte și 1 par
tidă întreruptă, Averbach. Bronstein. 
Gligorici (Iugoslavia) și Benko (Un
gar " 1 cu cîte 2* */ 2 puncte fiecare.

Sîmbătă seara a revenit în Bucu
rești echipa reprezentativă masculină 
de atletism a țării noastre, care a sus
ținut la 7 și 8 august, la Oslo, me
ciul cu selecționata Norvegiei.

Atleții noștri sînt afectați de pe 
urma acestei înfrîngeri, dar așteaptă 
cu toată încrederea prilejul unei re
vanșe.

„A fost un meci foarte greu — 
ne-a spus Constantin Aioanei, cîștigă- 
toru! probei de 3.000 m obstacole. 
Noi am fost pe deplin conștienți că 
această întrecere este dificilă și toc
mai de aceea am făcut tot ce ne-a 
stat în putere pentru a ne comporta 
la înălțimea așteptărilor și a încre
derii ce ne-a fost acordată. Cei 24 de 
atleți, membri ai echipei noastre, am 
trăit din plin și cu o intensitate rar 
intifnită fiecare moment al acestei în
treceri. N-am avut emoții numai pen
tru cursa mea, ci pentru toate cele
lalte probe ale concursului. Și la fel 
și ceilalți atleți. in funcție de necesi
tăți am concurat la mai multe probe 
llie Savel — de pildă — a luat star
tul la 200, 400, 400 mg și 4x4SO m, 
iar Traian Sudrigean la 200, 400, 4x100 
și 4x400 m etc. Dintre noi, Constantin 
Grecescu a repurtat două victorii re
marcabile în probele de fond, între- 
cîndu-1 pe valorosul atlet norvegian 
Torgersen și stabilind la '10.000 m 
un nou record al Republicii noastre. 
Noi am fi putut învinge totuși, în a- 
ceastă întrecere, dacă de pildă Nicolae

4,65 m., Roubanis 4,50 m., 3000 m. ob. 
Papavasiliu 8:52,4 (nou record al 
Greciei), 400 m.g. G. Davis 51,0 sec., 
10.000 m. Glezos 31:41,8, 200 m.: 
Collymore 21,0 sec.

• După cum am mai anunțat, la 
Poznan a avut loc un concurs de at
letism la care au luat parte sportivi 
din R.P. Polonă și R.D. Germana. 
Cu acest prilej echipa R.D. Germane 
alcătuită din Herman, Reinnagel, 
Richtzenheim și Valentin a stabilit un 
nou record mondial la ștafeta 4x1500 
m. cu timpul de 15:11,4. Vechiul re
cord era de 15:14,8 și aparținea din 
1955 echipei R. P. Ungare.

lată și alte rezultate de la acest 
concurs: BARBAȚI: lungime — Auga 
(R.D.G.) 7,31 m., suliță — Kopylo 
(R.P.P.) 74,38 m„ disc — Kuhl 
(R.D.G.) 51,14 m., 110 m.g. — Krol 
(R.P.P.) 14,7 sec. FEMEI. 100 in.:
Meyer (R.D.G.) 11,7 sec., 80 m.g.: 
Birkenmayer (R.D.G.) 10,8 sec, 200 m.: 
Sadau (R.D.G.) 24,1 sec., înălțime: 
Zviakowska (R.P.P.) 1,62 m. (record 
polonez), suliță: Grabowska (R.P.P.) 
50,43 m„ greutate: Rusinowa (R.P.P.) 
14,16 m., lungime: Chojnacka (R.P.P.) 
5,99 m.

• Capitala Suediei se pregătește să 
găzduiască campionatele de atletism 
ale Europei, care se vor desfășura aici 
între 19—24 august. După cum trans
mit agențiile de presă, lucrările de or
ganizare au luat sfîrșit. Pista de aler
gare a stadionului (pe care au fost 
stabilite 57 recorduri mondiale de la 
inaugurarea ei cu prilejul jocurilor

Comisia de organizare a efectuat 
tragerea la sorți pentru seriile probe
lor care se vor desfășura în cursul 
zilei de vineri. Această ediție a cam
pionatelor mondiale întrunește la start 
o serie de sportivi de înaltă valoare, 
deținători de titluri olimpice, mondiale 
și europene. Astfel, printre numele de 
rezonariță se remarcă cele ale sporti
vilor sovietici Idșrin, Botev (campioni 
olimpici C 2—iO.OOO), Kaaleste, De- 
mitkov (campioni olimpici K 2—10.000), 
triplul campion european Naumov, 
campionii europeni Pisarev, Silaev, 
etc; De asemenea vor fi prezenți la 
startul probelor triplul campion mon
dial suedezul Frederiksson, maghiarii 
Novak (campion european C 1—1.000), 
Meszaros (din echipa de K 2, campi
oană mondială), valorosul Parti (cam
pion mondial K 1 — 1.000) și alții.

★
Sportivii romîni sînt patronați de 

clubul Spartak Stalingrad. Astă seară 
(n. r. luni) am fost invitați la o re
uniune de clubul care patronează de
legația sportivilor sovietici, Spartak 
Jawa.

Așteptăm cu încredere primele con
fruntări ale campionatelor.

• La Leningrad a început meciul 
internațional de șah (la 10 mese) 
între echipele selecționate ale R.S.F.S.R. 
și R.P. Bulgaria. După primul tur 
gazdele conduc cu 7(/2—1 lli puncte. 
In cele mai interesante partide Toluș, 
Spasski și Nejmetdinov au învins pe 
Kolarov Boboțov și respectiv Milev.

Carnet
• La sfîrșitul săptămînii trecute, 

stadionul Murryfield din Edinburgh 
a găzduit un concurs internațional, cu 
participarea atleților care au concurat 
recent la Jocurile britanice. Cu acest 
prilej campioana olimpică de sprint 
Betty Cuthbert (Australia) a marcat 
o sensibilă revenire de formă, adjude- 
cîndu-și probele de 100 y în 11,1 sec. 
și 220 y. în 24,5 sec. Proba de 1 milă 
a decepționat prin neparticiparea re
cordmanului mondial, australianul 
Elliot. In absența acestuia, compatrio
tul său M. Lincoln a cîștigat cu un 
timp mediocru 4:06,8. Alte rezultate: 
100 y. Radford (Ang.) 9,7 sec.; 220y. 
Segal (Ang.) 21,5 sec. ; 440 y. Singh 
(India) 47,8 sec. ; 120 y.g. Gardner 
(Jamaica) 14,1 sec.; înălțime I laisley 
(Jam.) 2,048 m. ; 80 m.g. femei Nor
ma Thrower (Aust.) 11,1 sec.

• In cadrul întrecerilor desfășurate 
recent în orașul Girin (R.P. Chineză) 
atletul Ciou En-cin a stabilit cel mai 
bun rezultat din R. P. Chineză la 
maraton. El a parcurs clasica- distan
ță în 21142’03,3 întrecînd cu mai bine 
de 10 minute vechiul rezultat. Ciou 
En-cin are 20 de ani și este student 
la Institutul tehnic din Girin.

• In ziua a doua a meciului de at
letism dintre echipele S.U.A. și Gre
ciei a fost înregistrată o mare sur
priză : atletul grec Depastas l-a învins 
în proba de 800 m. pe campionul 
olimpic, Courtney, realizînd timpul de 
1:51,0. Courtnev a sosit după o secun
dă. Alte rezultate : greutate —
O’Brien 19.05 m., prăjină — Morris

LA COPENHAGA :

O frumoasă victorie a atletelor noastre
COPENHAGA 11 (prin telefon). — 

Duminică s-a desfășurat în capitala 
Danemarcei întîlnirea internaționala 
de atletism dintre echipele feminine 
ale orașelor Copenhaga și București. 
De fapt, în întrecere au evoluat cele 
mai bune atlete ale celor două țări, 
întîlnirea a fost dominată net de re
prezentantele Capitalei noastre care 
au ieșit învingătoare în toate cele 10 
probe ale concursului.

Organizarea a fost destul de bună, 
dar pista prea moale (în special la 
sărituri și în cercurile de aruncări) 
a influențat serios valoarea perfor
manțelor.

lată acum rezultatele cu care s-«u 
soldat cele 10 probe ale acestui meci: 
80 in garduri: 1 .Antoancta Dragowii- 
rescu (B) 11,6 — (record personal); 
2. Bodir Norgaard (C) 12,5; 3. Ma
ria Pândele (B) 12,9; 4. Birthe Kris
tiansen (C) 14,1; 100 metri: 1. Ioana 
Luță (B) 12,2; 2. Vivi Marcussen (C) 
12,3; 3. Letiția Bendiu (B) 12,5; 4. 
Ani Nielsen (C) 12,6; greutate: 1. 
Ana Coman (B) 14,04; 2. Melania 
Silaghi (B) 13,49; 3. Karen Ingehali- 

De vorbă cu Constantin jfioanei 
despre meciul ăc atletism ie la Oslo

atletic internațional

ker (C) 12,90; 4. Ester Hansen (C) 
10,76; 800 metri: 1. Georgeta Dumi
trescu (B) 2:12,0; 2. Marilis Cuțui 
(B) 2:12,5; 3. Jytte Kort (C) 2:18,1
— record danez; 4. Lis Carlsen (C)
2:26,2; lungime: 1. Maria Pândele
(B) 5,38; 2. Birthe Anderson (C)
5,23; 3. Sonia Nielsen (C) 5,22; 4. 
Antoaneta Dragomirescu (B) 5,16;
suliță: 1. Maria Diți (B) 48,53 ; 2. 
Ilona Miklos (B) 47,07 (record
personal); 3. Lise Kock (C) 42,13; 4. 
Vivi Kelsby *(C)  39,50; înălțime: I. 
(olanda Balaș (B) 1,75; 2—3. Eva 
Mayer (B) și Karen lngehalik<r (C) 
1,55; 4. Vibeke Nielsen (C) 1,50 ; 
disc: Melania Silaghi (B) 44,96; 2. 
Karen Ingehabker (C) 40,43; 3. Ana 
Coman (B) 38,82; 4. Bodil Norgaard
(C) 34,00 ; 200 metri: 1. Ioana Luță 
(B) 24,9 — record al R.P.R. egalat; 
2. Vivi Marcussen -(C) 25,3; 3. Ani 
Nielsen (C) 25,8; 4. Crista Maksay 
(B) 25,9; 4xl#0 metri: 1. București 
(Letiția Bendiu, Crista Maksay, Ioana 
Luță, Emese Kineses) 47,9; 2. Copen
haga 49,2. Punctaj general: București
— Copenhaga 69,5—36,5 puncte.

Ivanov s-ar fi comportat la valoarea 
normală și ar fi cîștigat greutatea șl 
dacă Constantin Dumitrescu ar fi o- 
cupat locul doi Ia înălțime (el a 
doborîtodată la 1,80 m). Așa însă am 
pierdut la 6 puncte"...

După prima întîlnire internațională școlară de gimnasl 

Unele observații și invățămit.
In țara vecină și prietenă, R.P. Bul

garia, gimnastica este puternic dez
voltată și în școli. Lucrul acesta s-a 
putut vedea de la primele probe ale 
întîlnirii elevilor romîni cu- cei bul
gari, în care oaspeții au făcut nu nu
mai dovada unor calități fizice deose
bite, dar și a unei pregătiri temeinice. 
Prin precizia, cursivitatea și corectitu
dinea mișcărilor, oaspeții au oferit un 
adevărat spectacol sportiv, victoria lor 
reprezentînd un rod al unei munci per
severente. , ■

Pentru echipele noastre școlare, în
tîlnirea de duminica trecută — primul 
examen pe plan internațional, — c.hiar 
dacă nu ne-a «ferit satisfacția unei 
victorii, ne-a arătat în schimb ce pe
pinieră valoroasă are gimnastica noa
stră. P. Miclăuș, Gh. Simion și M. 
Lisovski, Ligia Filip, Heide Maentele 
și Crisanla Neagu sînt doar cîteva nu
me de școlari talentați susceptibili de 
mari progrese. Pentru a depăși ac- 

olimpice din 1912 și pînă acum) a 
fost simțitor îmbunătățită. Ea a fost 
acoperită cu un nou strat de zgură 
care o ya face mai rezistentă la ploaie, 
mai elastică și mai bună pentru aler
gare. In vederea măririi capacității 
stadionului a fost construită o tribună 
suplimentară. In felul acesta 27.000 
de spectatori vor putea urmări marea 
confruntare a atleților de pe conti
nent.

Organizatorii au primit pînă aenm 
înscrierea a peste 800 atleți din 28 de 
țări.

o roși a»iio wjzMfflUi ft sci’fmă i oii 
core oa finlHia la camplonate'e mondial 

ft la Filadelfia
La Filadelfia, în SUA, se vor des

fășura între 17—30 august campiona
tele mondiale de scrimă. La această 
importantă competiție vor lua parte 
și sportivii sovietici. Uniunea Sovie
tică va fi reprezentată pe planșele de 
la Filadelfia de o echipă valoroasă 
din care fac parte — printre alții — 
campioana mondială de floretă A. Za
belina, vicecanipionul lumii Ia aceeași 
armă. M. Midler, echipa de spadă 
care la trecuta ediție a campionatelor 
lumii a ocupat locul 2.

Secția de scrimă a stabilit echipa 
care va face lunga călătorie. La spadă 
vor fi înscriși în concurs multiplul

La întreceri au asistat peste 5,( 
de spectatori; timpul frumos (a f 
una din cele mai călduroase zile < 
Danemarca — plus 22 grade), v 
din față, în rafale.

Miine seară pe Stadionul Republ

0 interesantă partidă 
de fotbal in nocturnă 
Progresul—Răpii

Amatorii de fotbal din Capitala 
ocazia să asiste mîine în nocturna 
stadionul Republicii la un interes 
meci de fotbal: PROGRESUL — I 
P1D.

In această partidă, dotată cu „CU 
CASELOR RAIONALE DE CUE 
RA“, echipele vor folosi urmai 
rele loturi de jucători : PROGRESI 
Opanski, Birtașu, Dobrescu, Cojc 
ru. Soare, Nedelcu, Miu, Ciocea, Ș 
bei, Isac, Smărăndescu, Dinulescu, 
Munteanu, Grigore Mihai, D. Munl 
nu, Banciu. RAPID: Dungii, Toi 
Greavu, Vărzan, Macri, Bodo, Si 
cu. Copil, Seredai, Olaru, George: 
Văcaru, Raab, Crișan, Ene, Lang;

Întîlnirea va începe la ora 20. 
letele se difuzează prin organiza 
U.T.M. din întreprinderi și instțîi 
Totodată, ele se pun în vînzare și 
casele de bilete de Ia agenția cenți 
I. S. Loto-Pronosport, chioșcul spe 
din str. Ion Vidu și stadionul 
namo.

tualul plafon valoric se cer îns: 
rie de condiții. Mai întîi, ar irebu 
fie clar pentru toți că baza dezvol 
gimnasticii rămtne școala. In e 
sens se impune crearea unui 
climat acestei discipline sport
lucru pe care Direcția educ;
tineretului școlar din M.I.C. 
străduiește să-1 realizeze, . bin 
țeles, cu sprijinul profesorilor 
educație fizică, a conducerilor șco 
și a secțiunilor de învățămînt și 
tură. Mai mult, se pune chiar pre 
ma revizuirii unor grupe de exerc 
elevilor trebuie să li se acorde, 
multă încredere în posibilitățile lor 
li se recomande exerciții mai c 
plexe. O observație care privește 
meniul feminin: mai multă ati 
gimnasticii artistice. Ea oferă po 
litatea înțelegerii formei și fruniii 
mișcărilor, ea dă expresivitate și 
primă grație, dinamism și enerp;-

In aceste rînduri am vrea s 
văm, în mod special, calitatea aiu 
jidui. Aprecierile arbitrei intern: 
nale Elena Stepavska sînt semni 
tive în acest sens : „Obiectivitatea 
bitrajului s-a relevat din plin și a < 
un aport substanțial la succesul 
mei intllniri dintre școlarii celor .< 
țări". O ultimă observație pornită 
de la oaspeți, aparține prof. I. C 
rova, antrenoarea lotului feminin 
gar: ,Trebuie să organizați cit 
multe 'intllniri cu echipe străine, 
un deziderat foarte important".

Sîntem convinși că și în cazul 
tru, acest deziderat va fi realizat 
către Direcția educației tineretului 
Iar din M.I.C., prima întîlnire inte 
țională școlară reprezentînd doar < 
rigă dintr-un lanț bogat de într 
sportive internaționale rezervate e 
lor.

campion al țării I. Rllskl, prețn 
Jocurilor Olimpice de la Melbo 
L. Kuznețoo, cunoscutul D, Tișlei 
tînărul maestru al sportului U. , 
lihanov. In formația masculină de 
retă au fost încinși M. Midler și 
turi de el tinerii trăgători O. t 
nikov, I. Sisikin și I. Rudov. Din 
pa feminină fac parte campioana 
A. Zabelina precum și experiment 
floret’ste V. Kiseleva, E. Efimovi 
Gorohova și V. Prudskova (reze 
In sfîrșit, în proba de sabie vor 
lua V. CernuȘevici, V. Cernikov ș 
nerii maeștri' G. Kostava și B. Hab

Redacția și administrația: Bucii rești, str. Vasile Cont'’ nr. in. ♦•‘’•‘fon 1.79.73 — 74—75. Mr. t—2 SI AS 3452. întreprinderea Poligrafică Mr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
X X X X X Abonamentele se fac la oficiile po șlale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


