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£a combinatul

După mii și mii de întreceri sportive, care au răscolit țara de la un 
capăt la celălalt, iată-ne azi în pragul finalei celei de a Iii-a ediții a Spar
tachiadei de vară a tineretului. Grandioasă competiție de masă, pătrunsă 
adine în tradițiile mișcării noastre sportive, Spartachiada de vară a tine
retului a cunoscut cu fiecare nouă ediție un succes tot mai mare. Sute 
de mii de tineri s-au prezentat, dornici să-și măsoare forțele cu tovarășii lor 
de muncă, la concursurile organizate în cadrul primelor etape. Cei mai 
buni au invins și azi ei se găsesc gata să susțină examenul hotărîtor, pen
tru care s-au pregătit serios și în care năzuiesc să obțină victoria : finala I

Succesul înregistrat de cea de a IlI-a ediție a Spartachiadei de vară 
a tineretului a depășit rezultatele înregistrate în edițiile anterioare. Entu
ziasmul cu care s-au întrecut sutele de mii de concurenți și concurente, va
loroasele rezultate cu care s-au încheiat aceste disputate competiții au 
făcut din Spartachiada de vară a tineretului o întrecere sportivă de mare 
amploare, care a scos la lumină noi și talentate elemente tinere. Nu mai 
departe decît anul trecut ziarul nostru prezenta portretul unui tînăr finalist: 

'd Kineses. Azi, acest tînăr face parte din prima echipă de atletism a 
ii și nu demult a concurat alături de ceilalți atleți fruntași în meciul cu 

reprezentativa Norvegiei. Elod Kineses este doar tin exemplu. Ca el au 
fost mulți. Nu numai atît: ca el mai sînt și azi multi. Ei așteaptă nerăb
dători întrecerile finale care încep astăzi pe stadionul Tineretului, întreceri 
finale care vor constitui desigur o nouă biruință a sportului de masă din 
țara noastră.

Cu cîteva. ore înaintea începerii probelor

La marginea pitorescului oraș Baia 
Mare, se înalță semețe coșurile 
unuia dintre cele mai mari combinate 
chimice din țară: combinatul „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“.

De curînd, muncitorii combinatului, 
mîndri de a fi cîștigat de două ori 
consecutiv drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură de producție și 
titlul de evidențiată a C.C.S., au ar
borat lozinca: „Vom lupta să cîștigăm 
și a treia oară drapelul roșu de frun
tașa pe ramură".

Și iată, cuvintele devin fapte, suc
cesele sînt din ce în ce mai însemnate, 
acum în pragul celei de a 14-a ani
versări a eliberării patriei noastre. 
Astfel, s-au dat peste plan, pînă acum, 
produse în valoare de 1.626.000 lei.

chimic „(jheorghe 
din gaia Xare

Combinatul se mîndrește cu muncitori 
fruntași ca tapițerul Ludovic Horvath, 
schior și component al echipei de fot
bal, topitorii loan Salajan și Nicolae 
Cherecheș, boxeri, zidarul șatnotor loan 
Windt II, jucător de popice, dactilogra
fa Magdalena Mathias, jucătoare de 
tenis de masă, și mulți alții. De ase
menea, obține frumoase succese în mun
că topitorul Ștefan Meszaros, inițiato
rul metodei înaintate de muncă „Pre
darea schimbului din mers", decorat cu 
Ordinul Muncii clasa a Il-a. El este 
unul dintre cei mai buni jucători de 
popice ai colectivului.

in această atmosferă de muncă în
suflețită este firesc ca și succesele 
colectivului sportiv să fie din cele 
mai frumoase. Acum, în preajma lui 
23 August, celor 1451 de membri în
scriși în U.C.F.S. li s-au adăugat în

§heorghin-5ef

Ieri, din zorii zilei și pînă după a- 
miază ău continuat să sosească în Ca
pitală delegațiile sportive participante 
la finala Spartachiadei de vară. Vred
nici muncitori din marile uzine, har
nici țărani colectiviști de pe însoritele 
ogoare ale patriei, elevi și eleve, for
mează mănunchiul celor 1.000 de par
ticipant care se vor prezenta astăzi 
la startul finalelor celei de a 111-a 
ediții a Spartachiadei de vară a tine
retului.

Stînd chiar cîteva clipe în mijlocul 
acestor sportivi este greu să nu te 
lași furat de voioșia și entuziasmul 

Discuțiile se înfiripă repede și as- 
tîndu-i ai impresia că se cunosc

de mult. Toți sînt veseli, optimiști și 
așteaptă cu încredere desfășurarea 
competiției, în cadrul cărei speră să 
obțină rezultate dintre cele mai bune.

ECHIPA UTEMIȘT1LOR DIN 
BECLEAN

Aflîndu-te în mijlocul sportivilor din 
regiunea Cluj ai să remarci repede un 
grup de tineri înalți, vînjoși. cu fețele 
arse de soare. Sînt voleibaliștii din

CĂLIN ANTONESCU 
HR1STACHE NAUM

(Continuare in pag, 2)

Succes deplin participanților la finala 
celei de a IlI-a ediții a Spartachiadei 

de vara a tineretului!

Noi lăcașuri
Minunate daruri de 23 August... 

Daruri care vor înfrumuseța viața 
tineretului Capitalei, care vor des
chide multor tineri posibilitatea unor 
activități plăcute, distractive, folosi
toare. Așa pot fi numite CASELE 
DE CULTURA pe care le-au pri
mit în dar tinerii bucureșteni în 
cinstea marii sărbători. Totul, în 
conceperea și realizarea acestor lă
cașuri, vădește grija pentru educarea 
tineretului, pentru organizarea tim
pului liber al acestuia.

Să facem, împreună, o scurtă vi
zită Ia Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August. Pe locul 
unde se înalță ea acum se afla cu 
cîteva luni în urmă un maidan, o 
groapă plină de bălării. Cît de re- 
ede s-au prefăcut aceste locuri 1 Iii

(Continuare in pag. 3)

de cultură

ultimele zile încă 150. Sînt în curs da 
desfășurare fazele finale ale unor com
petiții sportive festive Ia volei, șah, 
fotbal, popice și tenis de masă, în 
care sînt angrenați peste 250 de mun
citori de toate vîrstele. Mulți au ri
mas poate mirați văzînd pe vîrstnfc 
cui Ludovic Lapsanszki pe terenul del 
fobal. Dar, sportul ca și munca, făcut- 
din inimă, cu pasiune, cu entuziasm^ 
nu cunoaște bătrînețea...

Ca un rezultat al efortului colectiv*  
stadionului întreprinderii i s-au adu» 
simțitoare îmbunătățiri în ce privește 
drenarea și gazonarea terenului da 
fotbal. De asemenea, au fost reame- 
najate cele trei săli de sport, iar te
renurile de volei, baschet și tenis an 
fost înzestrate cu mici tribune. In 
munca pentru realizarea tuturor aces
tor succese, vrednicii muncitori și spor
tivi ai combinatului chimic „Gheorgha 
Gheorghiii-Dej“ ati simțit ajutorul per
manent al organizației de partid, al 
organizației U.T.M. și al direcțiunii 
uzinei.

E. F1LIP — corespondent

Vedere generală a Casei de cultură a tineretului din raionul N. BIH+ 
Construcția cuprinde și o sală de sport. De jur împrejur se emeruft- 

un mare parc, cu numeroase terenuri de sport. i
(Foto L MIHA1CA) 1UN SPRIJIN PREȚIOS

Președintele consiliului raional 
U.C.F.S.-Ilia închise, cu un gest do
mol. dosarul de pe birou plin de cifre 
și de date semnificative despre ac
tivitatea sportivă din acest important 
raion al regiunii Hunedoara.

— ...Ș7 dacă vreți să scrieți la 
ziar despre munca sportivă de la noi, 
despre străduințele noastre de a fa
ce treabă tot mai bană, apoi să nu 
uitați colaborarea strinsă pe care o 
avem cu comitetul raional U.T.M. 
Și cum ar putea fi altfel cînd însuși 
primul secretar este un pasionat 
sportiv ?

...Peste puțină vreme ne aflam ta- 
ță-n față cu tov. loan Rădulescu, 
prim-secretar al comitetului raional 
U.T.M.-Ilia. Un tînăr înalt, brunet, 
cu ochi vii, inteligenți. Văzîndu-1. îți 
dădeai seama că zăbovise îndelung 
pe terenul de sport. Intr-adevăr, încă 
de pe băncile școlii profesionale de 
chimie, pe oare a urmat-o Ia Orăștie, 
actualul prim-secretar al raionului 
U.T.M. s-a împrietenit ou sportul. A 
început — bineînțeles — cu fotbalul. 
A jucat la juniori, Iq Flacăra Orăștie,

apoi și în echipa de seniori. A prins 
apoi dragoste de volei. Și i-a rămas 
credincios pînă astăzi. Cît timp a fost 
secretar al organizației de bază U.T.M. 
de la școala profesională, s-a numă
rat printre animatorii activității spor
tive din școală, iar cînd a plecat ca 
activist al U.T.M. Ia Cugir n-a uitat 
nici de această pasiune. De la înce
putul anului este prim-secretar al co
mitetului raional U.T.M.-Ilia. In scur
tă vreme comitetul raional U.C.F.S., 
colectivele sportive, activiștii sportivi 
din raion au găsit în tov. loan Ră
dulescu un sprijin de nădejde. Ba 
mai mult, aflînd că singura echipă 
de volei din Ilia, care ființase mai 
de mult, se destrămase, a luat chiar 
el inițiativa formării unei noi echipe. 
Și nu s-a lăsat pînă n-a pus-o pe 
picioare. Astăzi, printre voleibaliștii 
din llia, alături de primul secretar al 
raionului U.T.M., se numără mulți 
alți tineri din comună: țărani mun
citori, învățători, tehnicieni de Ia sfa
tul popular și mai toți activiștii co
mitetului raional U.T.M. I

Doar trebuie, să îmbinăm fde_oria

cu practica", ne-a spus zîmbind tov. 
Rădulescu. Altfel nu merge...

Exemplul personal al primului se
cretar, ca și al celorlalți activiști ai 
raionului, i-a îndemnat și pe secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. din co
mune să sprijine mai mult activitatea 
sportivă, să nu aștepte a fi chemați 
de două ori cînd e de dat o mînă de 
ajutor pentru bunul mers al muncii 
sportive.

Iar dacă astăzi activitatea sportivă 
pulsează din plin la .cariera de pia
tră Branișca, la flctația Zam, în co
munele Dobra, Lăpugiu, Gura Sada 
și în multe alte locuri, dacă se orga
nizează nenumărate întreceri de oină, 
sportul nostru național, dacă dintre 
sportivii din raion au posibilitatea să 
se ridice autentice talente, cum sînt 
atletul Petru Haneș, înotătorul losif 
Dimperu sau ciclistul Petru Herein, 
aceasta este datorită —■ în primul 
rînd — strînsei colaborări dintre ac
tiviștii sportivi și cei ai organizațiilor 
U.T.M. Căci primul secretar al raio
nului U.T.M. are darul să transmită 
ceva din pasiunea sa pentru sport 
tuturor cela; cu care lucrează.^

cescu
jează

Brigada sportivilor de ia uzinele „Vasile Roaită" 
iși îndeplinește cu cinste angajamentele

Popasul nostru la uzinele ..Vasile 
Roaită" a fost mai lung decît ne-am 
propus. Fiecare dintre tinerii cu ca
re am stat de vorbă a ținut să ne 
spună lucruri interesante atît des
pre activitatea lor în producție cît și 
despre cea sportivă. In secția „tobe 
de semănătoare", în care ne-am oprit 
mai întîi. am stat de vorbă ou tînărul 
Virgil Militarii, cunoscut din activi
tatea sa de ciclist. Virgil Militarii a 
luat parte la aproape toate cursele 
de fond organizate în acest an: Cu
pa regiunii București, Circuitul Clu
jului, Campionatul republican de fond 
și Cursa Scînteii. Responsabilul bri
găzii din care face parte Virgil Mili
tarii, maistrul Aurel Matei, ne-a in
format apoi că talentatul ciclist rea
lizează lunar peste 600 tobe de se
mănătoare. ,Jn cinstea zilei de 23 
August, ne precizează maistrul Ma
tei, ne-am luat angajamentul să ter
minăm planul lunar cu o zi inainte de 
termen". Brigada maistrului Matei 
poartă denumirea de „Brigada sporti
vilor.". Aceasta, deoarece majoritate^

tinerilor ' din secție fac sport. Dobrt 
Traian, Mircea Ale cu. Ion Tom a, Tu
dor Baran și alții fac parte din echipa 
de fotbal. Maistrul Aurel Matei are 
numai cuvinte de laudă despre ei. 
,,Sint foarte mulțumit de tinerii mei, 
care se străduiesc să obțină intiieta- 
tea in muncă. Bătălia pe care o du
cem in prezent este să cîștigăm dra
pelul de secție fruntașă pe uzină t“.

Să ne oprim acum și la cîteva ti
nere sportive din uzină. In fruntea 
lor se află atleta Georgeta Mogof 
din lotul republican și proaspăta cam
pioană a Spartachiadei la tir faza pe 
oraș, și Emilia Buhălțeanu. Amîndouă 
sînt fruntașe în producție.

lncheindu-ne vizita, am aflat cîi sa
tisfacție că în cinstea zilei de 23 Au 
gust, numărul membrilor în U.C.F.S 
a crescut, ajtingîndu-se acum la 161 
și c-ă Ia numeroasele competiții spor 
tive organizate au luat parte mulț 
muncitori din uzină.



Astăzi încep întrecerile finale In ajutorul activistului sportiv

&le~ Spartachiadei de vară a tineretului cele
(Urmare 'din pag. 1)

jgphipa „Someșul" Beclean. care în- 
trecînd la faza interregională echipele 
Campioanei ale regiunilor Baia Marc 
jși Suceava' și-au cîștigat dreptul de a 
toarticipa la finalele de la București. 
Iraima acestei echipe trece astfel pen- 
țtru prima oară granițele regiunii Cluj. 
SȘi chiar dacă nu ne-au spus-o, totuși 
•'dorința cea mai fierbinte a acestor tl- 
,neri utemiști o ghicești ușor: vor să 
se impună și în finală.

Să vă iacem cunoștință cu jucătorii 
«cestei formații. Căpitanul echipei este 
Ion Cocoi, utemist și, de ctirînd. can
didat de. partid. El a fost trimis anul 
Irecut de către tovarășii săi de muncă 
să-i reprezinte la Festivalul Mondial 
al Tineretului de la Moscova. Apoi, 
iată-i pe titemișfii .Alexandru Cocearm, 
profesor de geografie, Carol Baboș, 
tehnician mecanic, Coriolan Muresan, 
statistician, Alexandru Moceanu, teh
nician, Valeria Simon, funcționar, pri
mit cu puțin timp1 în urmă în rîndurile 
candidalilor de partid. Am lăsat spe
cial la urmă pe mezinul echipei, ute- 
mistul Ștefan Cocoi, un sîrguincios 
mecanic tractorist la S.M.T. Beclean. 
El are 19 ani și este soeptit de. către 
colegii săi de echipă 
ranță.

ția participării la primul mare con
curs..."

ATLEȚII CRAIOVENI AU MULTE 
SPERANȚE!

de atletism Mihai Nistor 
de rezultatele cu care 

a căror pregătire s-a o- 
cupat în ultima vreme, se prezintă la 
start. El ne-a vorbit cu multă căldură 
despre candidatul de partid fon Coica, 
care la 18 ani a reușit un rezultat pro
mițător parcurgînd distanța de 1.000 m 
în 2:40,0. Ion Coica, tehnolog Ia 
schela petroliferă Bălteni, speră să 
realizeze la București un timp și mai 
bun. La fel și ceilalți atleți c.raioveni: 
Rodica Stanciu (500 m. 1:30.0). Vir
ginia Blidea (greutate — 9,45 m'.), 
Maria Ianos (săritură în lungime — 
4,80 m.), Valcriu Popescu (săritură 
în lungime — 6,02m.) au venit în Ca
pitală încrezători în forțele lor și dor
nici să obțină rezultate superioare.

Antrenorul 
este mîndru 
sportivii, de

dintre

actuale:
mai importante obiective 
instruirea cadrelor

NERABDÂREA

PENTRU A TREIA OARA FINALISTE

cei

o autentică

LUI KATI...

spe-

In timp ce stăteam 
ducătorii! delegației 
Cluj, s-a apropiat de noi o tînără, 
echipată în trening.

— Kiss Baci, cînd facem antrena
ment la bazin ?

Firește că tov. I. Kiss a întrerupt 
discuția cu noi și după ce a dat cîteva 
scurte lămuriri tinerei sportive, ne-a 
spus : „Tînăra se numește Ecaterina 
Balo și Ia 17 ani este o talentată îno
tătoare. Mama ei, antrenoare de na- 
tație, este convinsă că se va remarca 
cu prilejul acestor întreceri. De altfel, 
ați văzut cît este de nerăbdătoare să 
facă antrenament, să vadă bazinul 
unde va avea toc concursul și, firește, 
să-și cunoască adversarele. Rătnîne să 
așteptăm concursul pentru a ne con
vinge d-că a reușit să-și învingă emo-

de vorbă ou 
sportivilor

con- 
din

Cele mai multe dintre componentele 
echipei de 
amploarea 
vară. Ele 
treia oară 
tru ca de 
tie înscris pe tabelul de onoare al 
învingătorilor. LItemistele Ana Mihnea, 
Rozalia Szekeli, Gabriela Antal, Viorica 
Moldovan și Valeria Mateșan, compo
nente de bază ale formației, au acum 
suficientă experiență, cîștigată în nu
meroasele jocuri disputate pînă în pre
zent. Echipa din Sighet se anunță o

handbal din Sighet cunosc 
finalelor Spartachiadei de 
participă acum pentru a 

și s-au pregătit intens pen- 
această dată numele lor să

Gheorghe Bay este unul 
mai talentați atleți care vor repre
zenta regiunea Baia Mare.

adversară dificilă pentru formațiile fe
minine participante Ia turneul de hand
bal.

Printre sportivii care reprezintă re
giunea Baia Mare se află și utemis- 
tul Gheorghe Bay. Deși are numai 
17 ani. Gheorghe Bay deține totuși 
o performanță valoroasă ia săritura 
în înălțime: 1,70 m. Alături de zu
gravul Tiberiu Han, alergător pe 
1.000 m., și împreună cu alți tineri 
muncitori din Satu Mare și Baia Mare 
el va reprezenta cu cinste atletismul 
din această regiune.

1 Printre participant f
2 O linarul GH. BAL1C1 este șa-z)
bniotor la secția cuptoare industriale® 
2 de la Combinatul siderurgic din?) 
2 Hunedoara și a îndrăgit de cîteva» 
j toni sportul luptelor. Gh. Balici,« 
/care va reprezenta regiunea Hune-?) 
2doara la întrecerile de trîntă ale» 
/ partachiadei (categoria grea), n-are® 
/ dec.ît o dorință : să găsească un ud-yf 
A versar care să-i dea mai mult deZj 
) lucru. Toți adversarii cti care s-a® 
2 întîliiit pînă acum nu i-att rezistai» 
) nici măcar o repriză 1 »
> e Echipa de handbal a regiunii 6) 
li ași este j or mată din cei mai buni® 
■)muncitori de la Atelierele C.F.R.M 
),.H'e Pintilie". Iată cîțiva compo-yi 
Uiențt ai echipei: CONSTANTINEI 
ylORDACHE, strungar, AUREL 7G-® 
)A7:.4. tehnician. GHEORGHE PO-L) 
\TINGĂ, lăcătuș, IO AN COȚOFA-W 
)N'U, montor.
>
> © Reprezenta u
Jîn proba de-înălțime junioare este 9? 
itînăra VIRGINIA LEGA. Proaspătă® 
'absolventă a școlii medii, Virginiay) 
[Leca ne-a transmis două dorinți 
isă obțină o performanță mai bună® 
toecît la ediția anterioară a finale-?) 
^lor Spartawhiadei și să reușească la$ 
icxamenul de admitere la I.C.F.® 
'Realizarea acestor dorinți depinde?) 
'însă numai de ea... y)

® Cel mai tînăr component a! e-® 
chipei de trîntă a Regiunii Aulono-A 
me .Maghiare este colectivistul IIJ-C, 
DOVIC KOLUMBAN. El are nti-(A 
mai 17 ani. înainte de a veni la() 
București, Kolgmban a avut o mare& 
bucurie: a fost declarat fruntaș îny) 
producție in întrecerile organizate Z< 
în cinstea zilei de 23 August- CaG> 
zidar la G.A.C. „AL. PETOFI‘.(A 
Kolttmbm a depășit regulat normau, 
cu 50 la sută! . ®

© ECATERINA G1LEA a cîști-?) 
gat anul trecut proba de ciclism» 
din cadrul finalelor Spartachiadei® 
de vară. Tînăra controloare tehnică?) 
;de ia fabrica de rulmenți din Bir-2< 
Iad este prezentă și în acest an la® 
întrecerile finale și speră să cîștige?) 
din nou titlul de campioană.

q Printre reprezentanții regiunii A 
Timișoara am întitnit și un coreean.U 
Numele său : BAC-ZANG-SU, elevy) 
la școala profesională metalurgică A 
din Reșița. F.a concura la proba dr:i) 
trîntă (cat. 55 kg). »

Ion Cocoi, căpitanul echipei mas
culine de volei „Someșul" din Be- 
clean.

NAZUINȚE, NĂZUINȚE,
NĂZUINȚE...

N'-a fost tînor finalist cu care să 
stăm de vorbă și care să nu ne măr
turisească, uneori mai timid, mai oco
lit, dorința de a obține în întrecerile 
iinale ale Spartachiadei de vară o 
performanță bună, un rezultat cu care 
să se tnîndrească în fața tovarășilor 
săi și, poate chiar victoria.

Așa gîndeso Andrei Deal:, munci
tor din Turda- țăranul Vasile Fiscti- 
teanu din eoni. Mifaș, raionul Săr- 
maș, forjarul Gh. Fluieraș de la fa
brica de rulmenți din Bîrlad, sudorul 
Ludovic Balogh din Ocna Mureș, teh
nicianul C. Dănțuș din Pașcani, lost) 
Pafacki, tehnician sticlar la fabrica din 
Turda, și Velicu Țircă, mecanic la mi
nele din Șorecani. Așa gîndesc toți 
partic-ipanții care de astăzi se vor a- 
vînta în minunate întreceri sportive, 
în finalele măreței competiții de mase, 
Spartachiada de vară a tineretului 1

Gu cîteva zile în urmă, s-au înche
gat la Institutul de Cultură Fizică din 
Capitală cursurile organizate de Con
siliul General U.C.F.S, pentru instru
irea activului salariat din comitetele 
raionale, orășenești și regionale 
U.C.F.S. Inițiate în scopul unei mai 
bune cunoașteri a celor mai actuale 
probleme ale reorganizării mișcării 
sportive din țara noastră, aceste 
cursuri, la care au participat peste 
400 de activiști, an constituit și un 
bun prilej de schimb de experiență, de 
însușire a celor mai eficiente metode 
de muncă.

Așa după, cum arătam mai sus, o- 
rientarea generală în alegerea lecțiilor 
pentru aceste cursuri a fost spre pro
blemele de seamă ale perioadei actua
le a reorganizării mișcării sportive. 
Spre exemplu, s-a insistat în mod 
deosebit asupra principiilor noi care 
stau la baza Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, largă organizație de 
mase, în care aportul cadrelor obștești 
și salariate trebuie să fie hotărttor. 
rolul muncii acestor activiști să creas
că neîncetat. De asemenea, s-a dis
cutat mult despre stilul de muncă din 
cadrul acestei noi organizații de ma
se, stil de muncă mult deosebit de 
acela al fostului C.C.F.S., care era — 
după cum se știe — nn organ de, stat.

Problemele educației sportivilor și 
ale celor mai variate forme de angre
nare a maselor în practicarea cu re
gularitate a sportului s-au situat și ele 
printre cele mai importante teme pre
date. In general, în cele trei serii orga
nizate în cadrul acestor cursuri, acti
viștii prezenți au analizat cele predate 
în seminarii, unde accentul a fost pus 
pe legătura cu realitatea existentă în 
raioanele, orașele sau regiunile res
pective.

Reîntorcîndu-se la locurile lor de 
muncă cu un larg bagaj de cunoștințe

noi, activiștii care au lost prezenți la 
aceste cursuri au importanta sarcină 
de a organiza pe plan loca! instruirea, 
consiliilor colectivelor sportive. Acea
stă instruire se va tace pe baza tema
ticii elaborată de Consiliul Generat 
U.G.F.S. Firește că, atunci cînd vor 
proceda la organizarea cursurilor de 
instruire pe pian local, organele 
U.C.F.S. vor trebui să țină seama în 
primul rînd de faptul că de Ia ase
menea cursuri nu poate să lipsească 
nici un președinte de colectiv sportiv. 
Insistăm în mod deosebit asupra ace
stui lucru, deoarece este știut că prin
cipalul rol în coordonarea activității 
colectivului sportiv revine președinte
lui consiliului.

O altă sarcină de prim ordin este 
și aceea a selecționării cadrelor. Ele
mentele necorespunzătoare nu trebuie 
să ia parte h asemenea cursuri. Acti
viștii din cadrul comitetelor U.G.F.S. 
au datoria de a veghea, cu simț de 
răspundere, pentru ca nu cumva în 
rîndurile part ici panților să se strecoare 
elemente necorespunzătoare,elemente necorespunzătoare, dușmă
noase față de regimul nostru. Vigilența 
organelor U.C.F.S. trebuie să fie' - spo- 
lită pentru ca în rîndurile masei de 
activiști obștești să nu mai pătrundă 
elemente corupte, ca o mentalitate re
trogradă, care prin activitatea lor dă
unează mișcării sportive.

Astfel de cursuri trebuie organizate 
în cefe mai bune condițiuni pînă la 
15 octombrie. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît comitetele raionale 
U.C.F.S. au la dispoziție fondurile ne
cesare. Deci, nimic nu poate împiedica 
programarea lor urgentă. Cu condiția 
însă ca activul salariat din cadrul co
mitetelor U.C.F.S. să depună toate 
strădaniile, să nu precupețească nici 
un efort, pentru ca aceste cursuri- 
să se poată desfășura Ia nivelul cer

Torentul Galați s-a calificat 
în prima categorie la baschet

Duminică a avut loc la Galați me
ciul restanță din categoria B la bas
chet între echipele Torentul din loca
litate și Știința Craiova, meci 
avea să desemneze formația ce va
promova în prima categorie a țării. 
După 40 de minute de joc foarte dis
putat, Torentul Galați a învins Ști
ința Craiova cu 59—52 ( 32—27). Cu

care

excepția primelor 8 
rul a alternat, găfățenii 
permanență conducerea, 
se datorește în special 
preciziei în acțiuni, ca 
ferme. Oaspeții au jucat

minute, cînd sco- 
au avut 
Victoria 
calmului și 

și apărării 
nervos.

în 
lor

V. PALADESCU și A. SCHENKMAN
corespondenți

r a ■

GHEORGHE PO-

regiunii Galații

Faptele pe care le vom istorisi cu
prind o fărimă din viața unor tineri, 
crescuți cu multă dragoste intr-o între
prindere din Capitală, ajutați să învețe 
carte, să-și însușească o meserie, să 
facă sport, mai pe scurt, tineri cărora 
li s-au dat aripi. Dar, o dată ajunși 
mari, copiii nu și-au mai recunoscut 
„cuibul", și l-au părăsit. Scrim aceste 
rînduri pentru a folosi atît „eroilor" 
noștri, dar mai ties miilor de tineri 
care trebuie să s*  atașeze de locul lor 
de muncă, de cei ce le-au 
primii pași în viață...

...Cu cîțiva ani în urmă, 
de inițiere în fotbal de la 
„Constructorul", antrenorul 
Bacinski a fost atras de calitățile spor
tive a trei copii: llie lordaehe, Filon 
Georgescu și Mircea Penu. Erau vioi, 
ascultători, deprindeau cu ușurință ele
mentele de tehnică („Bine, bine, s-a 
gîndit antrenorul, băieții aceștia vor 
ajunge poate fotbaliști de valoare, poate 
chiar maeștri. Dar numai atît nu-i 
de-ajuns. Mai au de gînd oare ei să 
facă ceva, să învețe o meserie, să de
vină într—adevăr oameni?"), l-a „des
cusut" antrenorul Bacinski cît i-a „des
cusut" și cînd a aflat că n-au nici un 
rost, că au nevoie de un sprijin, de 
îndrumare, i-a adus la întreprinderea 
„A.R.U.G.C." unde lucra el, să-i facă 
oameni. îndrumat de organizația de 
partid și cu sprijinul conducerii admi
nistrative a întreprinderii, i-a dat pe 
fiecare pe mina unui maestru priceput, 
să-i învețe strungăria. S-ă prins de ei 
meșteșugul / Băieții erau vrednici, pri- 
cepuți, dornici să devină buni mese
riași. l-au îndrăgit tovarășii lor de 
muncă, s-an îngrijit de ei organizațiile 
de partid și tineret, conducerea între
prinderii. Filon Georgescu și llie lor- 
dache au avut cinstea să devină și 
membri ai organizației U.T.M. Paralel 
cil calificarea ta locul de muncă, tinerii 
noștri au fost înscriși la cursul seral 
pentru a-și completa cunoștințele teo
retice. Bineînțeles, antrenorul Bacinski 
nu s-a, lăsat jxnă cînd nu i-a văzut in

prima echipă de fotbal a întreprinderii. 
Lucrurile păreau să meargă bine. Pă
reau doar... Pentru că în ultima vreme, 
în atitudinea lui Ilie lordaehe, Filon 
Georgescu șl Mircea Penu se putea citi 
o tendință spre îngîmfare (deh, nu-i 
considera toată lumea mari fotbaliști?), 
spre cîștiguri ușoare, nemuncite, spre

trei „păsări călătoare" uitaseră de efor
turile făcute pentru ei de întreprinderea 
„A.R.U.G.C.", de dragostea cu care fu
seseră mconfurați, de faptul că acolo 
deprinseseră meseria, că acolo făcuseră 
primii pași cu adevărat în viață.

... Această istorisire tristă iși are 
datinile ei. Răsfățați de conducerea

ră- 
co-

miști. Ilie lordaehe, Filon Georgescu
Mircea Penu ar ji trebuit să înțeleagă 
că atașamentul față de locul de mun
că, recunoștința pentru condițiile opti
me de dezvoltare, constituia una din 
primele lor obligații morale.

TIBERIU STAMA 
NEAGOE MARDAN

îndrumat

la centrul 
stadionul 
Dumitru

PE TEME EDUCATIVE
căpătuială. In același timp, delăsarea 
lor în muncă devenea din ce în ce mai 
evidentă. Și. lucru grav, părinții lor 
n-au înțeles să se intereseze mai în
deaproape de dezvoltarea copiilor lor. 
lăsîndu-i să alunece pe o pantă gre
șită. Intr-o zi, Mircea Penu a încercat 
să sustragă unele materiale din între
prindere. A fost aspru criticat și a pro
mis să se îndrepte. In altă zi, Filon 
Georgescu s-a prezentai în stare de 
ebrietate la un meci de campionat. 
A fost admonestat la rîndtil lui cu 
tărie. Și el a promis că nu va mai 
greși. Dar nu s-a ținut de cuvint. 
Toți trei „se săturaseră" să mai mun
cească în același loc. Se vtniuratl de 
ici-colo, supraevaluîndu-și posibilitățile 
lor de... fotbaliști. In inimile celor trei 
„vedete" îndemnurile organizației 
U.T.M., ale maiștrilor care-i califica
seră în meserie, ale antrenorului, nu 
aveau decit un ecou de scurtă durată. 
Și iată că într-o bună zi. in. timpul 
concediului lor, conducerea întreprinde
rii a primit trei cereri de transfer: Ilie 
lordaehe, Filon Georgescu și Mircea 
Penu solicitau desfacerea contractelor 
de muncă pe motiv că „nu au fost în
cadrați pe posturj corespunzătoare cali
ficării lor“—lucru inexact. In realitate 
ei găsiseră un „plasament" mai bun la 
uzinele „Timpuri Noi" unde conduce
rea unui colectiv care nu reușise să-și 
creeze cadre tinere sportive, deși avea 
posibilități, primea cu brațele deschise 
pe acești fotbaliști gaia formați. Cele

lectivului sportiv, atrași de conducerea 
altui colectiv sportiv (Timpuri Noi), 
lipsiți de o îndrumare sănătoasă, per
manentă, din partea familiilor respecti
ve, t,eroii" povestirii noastre au alune
cat pe un arum greșit, care nu face 
cinste unor tineri muncitori, unor ufe-

P.S. Pe stadionul Constructorul, la 
fel ca și acum cîțiva ani, un puști s-a 
prezentat antrenorului Bacinski pentru 
a-l iniția in tainele fotbalului, ti chea
mă George și es/e fratele mai mic al 
lui Filon Georgescu. Va urma el exem
plul fratelui său ? Sîntem convinși că 
nu. Asemenea „povești" nu numai că 
nu trebuie să se repete, dar e mai bine 
să nici nu existe.

Poate că acum și Filon și life și 
Mircea g'mdesc la fel ca noi...

ștu să driblezi cel mai bine-a ia încearcă
transferul /



lezastrul trupelor fasciste în această 
iriașă bătălie, au provocat derută în 
îndul hitleriștilor și al claselor exploa- 
afoare din țara noastră. In același 
jjup marea victorie a armatelor roșii 
i dat curaj tuturor patrioților și ce- 
or care luptau împotriva fasciștilor, 
i stimulat lupta popoarelor pentru eli
berare de sub jugul cotropitorilor.

In condițiile înaintării victorioase 
i armatelor sovietice, Partidul Comu- 
list Romîn a reușit să organizeze o 
serie de acțiuni patriotice de masă 
inpotriva ocupanților hitleriști și a 
iictaturii antonesciene. Partidul nostru 
i trecut la organizarea și mai intensă 
i luptelor de partizani, a chemat cla
sa muncitoare și forțele patriotice să 
acționeze unite peiftru doborîrea clicii 
uîlitare-fasciste, pentru formarea unui 
guvern al poporului, pentru alungarea 
cotropitorilor fasciști și încheierea a- 
lianfei firești cu Uniunea Sovietică.

In lupta grea împotriva ocupanți
lor, primii s-au avîntat comuniștii. 
Constituit în munții Caras, detașa
mentul condus de Ștefan l’lavăț dă- 
lea lovituri nimicitoare hitlerișt'lor. in 
Oltenia, Delta Dunării, pe Valea Timișu
lui, prin părțile Maramureșului, de
tașamente conduse de comuniști au 
atacat transporturi hitleriste cu 
mente, combustibil și armament, 
atacat chiar și comandamente mili
tare. Optimismul măreț al comuniști
lor, încrederea în victoria finală îm
potriva fasciștilor, dragostea nețărmu
rită față de patrie dovedită în grelele 
încleștări cu dușmanul, au insuflat ma
selor încredere, au făcut pe mulți oa
meni să fie neîndurători cu dușmanul. 
Și nu odată, comuniștii au udat cu 
sîngele lor pămîntul atît de zbuciumat 
al patriei.

Ofensiva fulgerătoare a trupelor so
vietice a dezlănțuit panică și derută 
în rîndul întregului aparat al dictaturii 
militaro-fasciste din țara noastra. căci 

’evenit evidentă apropiata înfrîngere 
„ trupelor fasciste. In aceste condiții 
și folosindu-se de faptul că trupele hi
tleriste se retrăgeau în dezordine de 
pe front. Partidul Comunist Romîn a 
inițiat, organizat și condus insurecția 
armată.

La chemarea partidului, tnase 
de oameni ai muncii s-au înro
lat in detașamente patriotice, por
nind lupta împotriva trupelor hitleriste. 
Uteciștii nu s-au lăsat mai prejos. In 
detașamente de voluntari, s-au în
rolat tineri din Brașov, București, Tur
da și din alte părți ale țării, tineri 
care cunoscuseră din plin teroarea 
dictaturii fascisto-militariste.

Participarea trupelor romîne alături 
de armatele sovietice la distrugerea 
fascismului punea în fața poporului, 
în fața clasei muncitoare, sarcini deo
sebite. Trebuia asigurată aproviziona
rea frontului, producția în țară tre
buia intensificată, se cerea o ftotărîtă 
luptă împotriva încercărilor de sabo- 

j din partea elementelor dușmănoase. 
In aceste condiții, partidul a pornit 

ofensiva pentru a pune capăt unelti
rilor reacțiunii, pentru a realiza fără 
deficiențe alimentarea frontului de 
vest cu oameni și materiale. Partidul 
a lansat lozinca : „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“.

In luna decembrie 1944, P.C.R. a 
adresat prin organizațiile sale un 
apel înflăcărat tineretului, arătîndu-i 
sarcina de cinste ce-i revenea de a 
lupta cu arma în mină împotriva ar
matelor hitleriste ce trebuiau alunga
te din țară

Sute și 
uzine, de 
în frunte 
chemării 
voluntari

ali-
au

sute de tineri din fabrici și 
pe ogoare și din școli — 

fiind uteciștii — au răspuns 
partidului și inro!indu-se 

în unitățile armatei au por-

fiara hitlerislă. Toți urau de moarte 
fascismul și doreau fierbinte să lupte 
împotriva lui, pentru că acesta adusese 
carcera sau „bătaia legalizată", pen
tru că acesta prin decretele „noii 
ordini" strivise și ultima fărîmă de 
libertate ce mai rămăsese poporului, 
pentru că o parte din tineretul nostru 
Ișl petrecuse tinerețea în închisorile 
burghezo-moșiereșfl.

Din București plecaseră pe frontul 
antihitlerist tineri U.T.C.-iști de la A- 
telierele C.F.R. Grivița, din cartierul 
Bucureștii Noi. Din Brașov au răspuns 
chemării partidului tineri de la C.F.R., 
„Astra" și alte întreprinderi. Animați de 
un minunat patriotism, de ură fierbinte 
împotriva fascismului, au plecat pe front, 
din Cluj și Turda, un grup de voluntari - 
format aproape în întregime din tineri 
comuniști (romîni, maghiari, evrei). 
Crescuți și educați de partid, ei au 
considerat că nimic nu-i poate opri 
de la lupta „care se duce pentru o 
Romînie liberă, independentă și de
mocratică". In scrisoarea tor deschisă 
adresată populației din Ardealul de 
Nord și publicată în ziarul „Scîntela 
Ardealului" se spunea: „Am hotărît 
deci că vom porn! Ia drum și că for
țele noastre vor grăbi nimicirea defi-, 
nitivă a fiarei fasciste, ca să-i dispară 
chiar și umbra de pe suprafața țării 
noastre..."

Minunate au fost faptele tinerilor 
uteciști în luptele ce ei le-au purtat 
împotriva fascismului. In plin asalt 
a căzut utecistul Petre Vîșcu, munci
tor petrolist din Gura Ocnitei-Prahova. 
Acest tînăr, în vîrstă numai de 16 
ani, a fost lovit de schija unui proiec
til de brand în timp ce zvîrlea gre
nade înir-un cuib de mitraliere fascist.

Sîidînd moartea cu un curaj fără 
seamăn, într-un moment cînd unita
tea sa era în primejdie de a fi încer
cuită — fasciștii începuseră un contra
atac pe flancuri — utecistul Petru losif 
de la uzinele „Astra"-Brașov a 
sărit din șanț în mijlocul unei șosele 
și cu pușca mitralieră a început să 
secere rîndurile dușmane. Cu ajutorul 
lui situația a fost restabilită, însă 
Petru losif a rămas deodată nemiș
cat, cu ochii țintiți înainte spre duș
man, cu degetul încleștat pe trăgaciul 
puștii mitralieră. Căzuse la datorie.

Iată, de pildă, ce scria despre un 
alt tînăr erou ziarul „Drum Nou" din 
Brașov la 18 aprilie 1945 în articolul 
său: „Un brav utecist căzut în luptă 
contra hitlerismului"... „Undeva, pe 
fronturile de luptă împotriva Gerniă- 
nioi hitleriste, a căzut fînărul nostru 
tovarăș Alexandru Rusu, fost lucră
tor la controt-celule în uzinele l.A.R. 
Brașov și membru al Uniunii Tinere
tului Comunist. Tineretul comunist va 
căuta să fie demn de jertfa lui Rusu 
Alexandru și strîngînd rîndurile va 
duce lupta cu neslăbită hotărire pentru 
demascarea și nimicirea definitivă a 
fasciștilor și pentru democratizarea 
tării".

Care din noi nu-și amintește de fap
tele de un înalt eroism săvîrșite de 
tînărul comunist Constantin Godeanu, 
membru al C.C. al U.T.C., care por
nind în fruntea unei grupe șl execu- 

. o . mevră iscusită pentru cuceri
rea, de către compania sa. a cotei 
568, asaltează cu un curaj neasemuit 
pozițiile dușmane. După ce capturează 
o armă automată, un telefon și un 
aparat de radio, cade la datorie. Dru
mul unității sale era însă liber. Misiu
nea fusese îndeplinită.

Cărei cauze se datorează aceste 
legendare și minunate pilde de 
patriotism săvîrșite de uteciști ? A- 
cesle mărețe acte eroice sînt o 
urmare firească a faptului că tineretul

tineretului a arătat acestuia că ade
vărat ii patrioți sînt cei care iubesc 
meleagurile unde ei trăiesc și mun
cesc, unde își desfășoară întreaga lor 
activitate, unde pentru ei trăiește viu, 
ca o torță aprinsă, amintirea fapte
lor mărețe înscrise de către clasa 
muncitoare în cartea de aur a isto
riei. Partidul a știut să sădească în 
rîndul tineretului eroismul în muncă 
și eroismul pe cîmpul de luptă, în așa 
fel ca fiecare tînăr să fie gata 
dea chiar propria viață atunci 
acest lucru este cerut în numele 
țel înaintat, în numele binelui 
nirii-

Da, uteciști ca Petre Vîșcu, Constan
tin Godeanu, Alexandru Rusu și alții, 
prin eroismul lor în lupta împotriva 
fascismului au dovedit adevăratul pa
triotism înflăcărat, caracteristic oame
nilor de tip nou — comuniștii. Ei au 
luptat nu numai pentru binele poporu
lui nostru, ci și pentru binele întregii 
omeniri. Izvorul forței lor morale își 
are rădăcina în educația comunistă fă
cută de partid tineretului de-a lungul 
anilor, în educația marxist-leninistă.

Sportivii noștri își desfășoară astăzi 
activitatea liberi, într-o țară cu ade
vărat liberă. Această libertate este 
rezultatul sacrificiilor imense făcute 
de partid pe drumul înfăptuirii în 
țara noastră a regimului democrat 
popular, pe drumul construcției socia
liste. O contribuție de seamă hj reali
zarea de astăzi 
nare ale clasei 
și uteciștii. Să 
memoriei lor, 
ferm, că niciodată nu ne vom precu
peți eforturile pentru a sluji cu abnegație 
cauzei mărețe a partidului 
rea socialismului.
mulțumim fierbinte 
toare sovietice care 
bertatea poporului 
mim Partidului care ia 23 August 1944 
a înfăptuit mărețul act istorie, care a 
dus poporul nostru pe drumul vieții 
noi, al libertății și independenței na
ționale.
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cînd 
unui 
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a cuceririlor revoluție- 
muncitoare au adus-o 
ne înclinăm în fața 

luîndu-ne angajament

construi- 
In același timp să 
armatelor elibera- 

au luptat pentru ii- 
nostru, să mulțu-
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începe o vie activitate internă Ia kanJLal

unii septemkrie

9 Campionatele i
• Datele de disputare ale celor trei campionate o Se 
z& pentru prima cară campionatul republican de juniori.

goria A: au retrogradat 
tul de calificare echipele 
ești și Metalul Reșița, Iar din caniplo 
natul de calificare au promovat toiM 
mafiile Constructorul Timișoara și Raa 
pid București; in campionatul mascu
lin categoria B; au promovat în ca-; 
tegoria A cele două formații bncttreș- 
tene citate mai sus. șt au retrogradat 
în campionatul de calificare echipele 
Olimpia Reșița și Mureșul Periam, iar 
din campionatul de calificare au pro
movat în categoria B Recolta Hălclitn 
și Știința Cluj.

La aceeași dată va începe disputarea 
și a altor competiții interne: campio
nat ut masculin și feminin de calificare 
(după cum se știe, această întrecere 
se desfășoară pe trei etape: raională, 
regională și interregiuni); campiona
tul republican de handbal in 7, care 
se organizează 
nălă, regională 
etapa raională 
și că echipele 
în etapa regională) ; campionatul re
publican de juniori, care va cuprinde 
în desfășurarea lui patru etape: raio
nală, regională, interregională și fi
nală (20—24 mai 1959).

Cîteva cuvinte despre această ultiJ 
ma întrecere, care apare pentru prima 
oară în calendarul intern al handbalu
lui. Măsura este excelentă și va con
tribui efectiv la răspîndirea și mai !arJ 
gă a acestui sport în rîndurile tine
retului. Cu atît mai mult cu 
form regulamentului, toate 
participante la campionatele 
cane (categoria A și B) au 
de a participa și la campionatul de 
juniori. La această întrecere au drept 
de participare tinerii născuți în 1940 
și mai tîrziii.

z& pentru prima cară campionatul

O dată cu ultima partidă din cadrul 
turneului pe care l-a întreprins în țara 
noastră echipa poloneză Start, s-a în
cheiat și sezonul internațional de vară 
al handbalului. Acum, toată atenția 
iubitorilor acestui sport este îndreptată 
spre cele trei campionate republicane, 
a căror desfășurare va începe nu peste 
multă vreme, mai precis Ia 7 septem
brie. Atunci, cele 36 de formații par-' 
ticipante la ediția 1958/1959 a cam
pionatelor republicane de handbal își 
vor disputa prima etapă.

Federația de handbal a luat o scrie 
de măsuri importante privind desfă
șurarea acestor campionate.

Astfel, cu toate că se preconizase ca. 
începînd din această toamnă, campio
natele republicane de handbal să se 
organizeze fiecare pe două serii, In 
așa fel îneît. să nămînă mal mult timp 
liber și pentru desfășurarea activității 
în handbalul de sală, totuși s-a reve
nit, astfel că cele trei competiții se vor 
disputa într-o singură serie. Datele de 
disputare sînt următoarele : campio
natele masculine de categoria A și B 
7,14,21,25 și 28 septembrie, 5,26 și 
30 octombrie, 2,9, și 15 noiembrie 
(turul), 22 și 29 martie, 5, 9, 12, 
19 aprilie, 10,17 mai, 28 iunie, 5.12 
iulie (returul); campionatul feminin 
categoria A: turul are aceleași date 
ca și la campionatele masculine, iar 
returul este programat la 29 martie, 
5, 12,19. 26 aprilie, 3,7,10, 17,24,31 
mai. In lista echipelor participante au 
intervenit cîteva modificări. In cam
pionatul masculin de categoria A: an 
retrogradat fii campionatul categoriei 
B echipele C.S.U. București și Textila 
Cisnădie. iar din categoria B au pro
movat Dinamo București și Rapid Bu
curești : in campionatul feminin caic-

republicane se vor disputa într-o singură seria 
organizea-

în campionat
Metalul 1’104

tot pe trei faze : rain
și finală (precizăm că 

se dispută în aer liber 
divizionare intră direct

cît. con- 
echipcle 
republi- 

obligațiai

Pe urmele materialelor
9 De curînd, ziarul nostru a luat 

poziție critică împotriva practicii dă
unătoare ce se folosea la colectivul 
sportiv Progresul Vaslui, aceea de a 
se ocupa numai de echipa de fotbal.

In răspunsul pe care l-am primit la 
redacție, tovarășii în cauză ne arată 
măsurile luate pentru îmbunătățirea 
muncii lor. Astfel, materialul a făcut 
obiectul unei ședințe de analiză a con
siliului colectivului sportiv. Cu acest 
prilej s-a ajuns la concluzia că tov. 
Ion Amarandei a frînat punerea în a- 
plicare a Hotărîrii din 2 iulie 1957 în 
privința dezvoltării activității sportive. 
Consiliul colectivului a hotărît scoate
rea lui din muncă și înlocuirea cu un 
tovarăș corespunzător, precum și re
organizarea activității sportive.

« Sub titlul „Vizitînd cîteva baze 
sportive în regiunea Craiova", ziarul 
nostru a criticat colectivul Feroviarul 
pentru lipsa de grijă manifestată față 
«le îngrijirea stadionului. In răspunsul

care ni l-a trimis comitetul de li- 
. .. C.F.R. Craiova, se arăta că cele 
semnalate sînt întru totul juste. Pen
tru remedierea situației, comitetul de 
linie și colectivul sportiv au ținut o 
ședință comună, în care s-a întocmit 
un plan de măsuri. Astfel, s-a asigu
rat alimentarea stadionului cu apă po
tabilă prin repararea conductelor cîț 
și cu apă pentru stropitul gazonului 
prin repararea motorului de distribu
ție. S-an luat măsuri pentru nivelarea 
terenului și cosirea uniformă a ierbii. 
In ceea ce privește pista de atletism, 
pînă la începerea campionatului de 
fotbal ea va fi complet amenajată.

9 în urma articolului critic „Mai 
multă grijă pentru munca de educa
ție", consiliul orășenesc U.C.F.S. Ba
cău ne răspunde următoarele :

„Ne însușim în întregime critica ă- 
dusă de ziar și vom trece de urgență 
la Intensificarea muncii în această di-

pe 
nie

Noi lăcașuri de

(Urmare din pag. 1)

care fi 
cu sirg 
clădire

Tineretul

fața 
parc 
bărcile,

Casei se întinde astăzi un mic 
cu un lac pe care plutesc alene 

cu taluze înverzite, cu ne-

recție. Vom desfășura o muncă mai 
temeinică pentru combaterea atitudini
lor nesportive pe terenurile de sport 
și vom duce o muncă susținută împo
triva celor ce trag chiulul în produc
ție. Cu sprijinul comitetelor sindicale 
vom introduce în repertoriul brigăzilor 
de agitație probleme legate de edu
cația sportivilor satirizîndu-se mani
festările nesănătoase".

© Deosebit de semnificativ ni se 
pare și răspunsul colectivului Steaua 
Roșie Bacău în legătură cu abaterile 
săvîrșite de unii sportivi. Astfel, co
lectivul sportiv ne informează că jucă
torii de fotbal Constantin Popa și 
Constantin Arnăutu care au avut de
seori abateri de la disciplina sportivă 
și au manifestat tendință de eschi
vare de la munca profesională au tost 
sancționați. Totodată, consiliul colec
tivului și-a propus să urmărească în
deaproape îmbunătățirea muncii edu
cative în rîndul sportivilor.

Tineri muncitori de la uzinele „Klemeni Gottmaltf, printre 
sportivii Niculae Burlan, Gheorghe Nepusei, Vasile Toporan. lucrind 
în orele libere pentru amenajarea spațiilor verzi de pe lingă noua 
a Casei de cultură a tineretului din raionul Gh. Gheorghiu-Dej.

sfîrșite răsaduri de flori.
din raion n-a precupețit eforturile și 
zecile de mii de ore de muncă vo
luntară efectuate stau mărturie entu
ziasmului cu care tinerii de la uzi
nele „23 August" sau „Republica", 
de la „Eleclromontaj" sau „F.R.B." 
au muncit la ridicarea rauCt doritei 
Case. Nu și-au drămuit strădaniile 
pentru darea în folosință a lucrării 
nici muncitorii constructori. Pe șan
tierul aflat în faza ultimelor lucrări 
de finisare î-am întîlnit pe Luigi 
Strenatti. Muncitorul zidar vestit în 
întreaga țară cu 9—10 ani în ur
mă, devenit apoi inginer și cercetă
tor științific, a venit cu toată bucu
ria pe acest șantier. Pentru „asis
tență tehnică" spun scurt scriptele 
oficiale. Adevăratul motiv era însă 
dragostea profundă a lui Strenatti 
pentru cei tineri, dorința lui fierbinte 
de a ajuta la înălțarea unei cons
trucții a tineretului. In marea sală 
a Casei se vor da spectacole în fața 
a 600 de spectatori. Cînd scaunele 
vor fi date la o parte, sala (care 
are dimensiunile de 30x17) va pu
tea găzdui competiții sportive. In

cultură

vo
gi ninas-1 
sportiva 
se vor 
cultură

de cttl- 
,NH

vecinătatea Casei s-a amenajai unt 
mare ring de dans și nu peste mult 
timp vor fi gata 2 terenuri de Vo’ei. 
2 de baschet, 2 de tenis, o arena 
deschisă de popice șl un teren de 
fotbal. Un adevărat complex spor-> 
tiv I

Și tinerii din raionul „Glieorghe 
Gîieorgtiiu-Dej" au tonte motivele să 
fie mulțumiți cu noua tor Casă de 
cultură, situată pe șoseaua Groză
vești. Ca și tinerii din raionul 23 
August, ei vor putea desfășura aid 
o gamă largă de activități, între 
care cele sportive vor ocupa un loa 
important. Șah, tenis de masă, 
lei, baschet, fotbal, popice, 
tică, iată atîtea discipline 
pentru practicarea cărora 
crea în cadrul Casei de 
cele mai bune condiții.

Pentru amenajarea Casei
tură a tineretului din raionul 
cofae Bălcescu" s-a recurs la o clă
dire veche, situată lingă clubul faJ 
bricii „Adesgo". Obișnui ții acestor 
locuri cu greu pot însă recunoaște 
la construcția frumoasă de astăzi, 
înfățișarea de acum cîteva luni. La 
subsolul clădirii se află o sală des
tinată în exclusivitate sportului. A- 
vînd dimensiunile de 30 x 12 m, ea 
va putea găzdui concursuri de ginF 
nastică, de tenis de masă și altele. 
Pe terenul din spatele Casei se în: 
tind amenajările sportive. Tinerii de 
la RECAS și-au luat angajamentul 
să construiască un 
cei de la „Filimon 
baschet, cei de la 
un teren de tenis, 
najarea terenului de fotbal, a fost 
o adevărată dispută, la care au luat 
parte ținerii de la uzinele 
Vladimiresc.u”, 
„A.R.U.G."

teren de volei, 
Sîrbu" unul de 

„Steaua Roșie" 
Cît despre ame-

„Tudor 
„Steaua Roșie", 

și de la ,rMo!ietărie“ 
Pînă la urmă, pentru a-i împăca pe 
toți, terenul a fost încredințat spre 
realizare...

Acestea 
Cultură 
daruri de

tuturor.
sînt cîteva din Casele de 

ale tineretului, minunat» 
23 August.

I. MANOLIU
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Cataramă.Stein și Olimpia

atleți
De la stingă la dreapta: Crista

Pentru a patra oară tinerii
<lin Polonia, Cehoslovacia și Romînia 
s-au întrecut în cadrul unui meci tri
unghiular, fapt care duce la constata
rea că această întrecere sportivă a 
intrat de acum în tradiția atletismu
lui din aceste trei țări prietene. De-a 
lungul celor patru ediții ale acestei 
întîlniri, tinerii noștri reprezentanți 
nig au reușit să obțină niciodată vic
toria în clasamentele bilaterale, deși, 
de fiecare dată, unii dintre ei au rea
lizat succese importante și noi recor
duri de juniori ale țării. Aceste în
frîngeri ale echipelor noastre oglin
desc, de fapt, nivelul de dezvoltare a- 
'tins de sportul atletic în fiecare din 
aceste țări. Atletismul cehoslovac ȘÎ 
fn special cel polonez au atins valori 
ridicate, exprimate eît se poate de 
clar prin marele număr al performe
rilor, al recordmanilor mondiali, al 
campionilor olimpici și europeni, prin 
atîtea și atîtea victorii de prestigiu 
pe care le-au realizat în zeci de con
cursuri. Pentru a se ajunge la un a- 
semenea' nivel valoric ridicat, 
clar pentru oricine că în aceste 
.s-a muncit mult, insistîndu-se în 
•cu totul special pe asigurarea 
T>aze de masă a atletismului, din 
■să se ridice apoi viitorii atleți . frun 
itași. In aceste condițitini. apare lim- 
spedd că problema juniorilor în Polo- 
xiia și Cehoslovacia și-a găsit de a- 
,'com o rezolvare foarte favorabilă... 
•$i rezultatele se văd.

Din acest punct de vedere noi mal 
Svem încă multe, foarte multe de fă
cut I Trebuie să muncim cu seriozitate 
și cu foarte multă consecvență pentru 
a populariza atletismul în rîndurile 
maselor celor mai largi ale tineretu
lui nostru, pentru a aduce pe stadi
oane un număr cit mai mare de ti
neri, din rîndul cărora să selecționăm 
pe cel mai bum și pe care să-i aju-

este 
țări 
mod 
unei 
care

Noutăți despre
Jurul ciclist al R. P. R ii

neasfaltate

Perșani
Predeal (etapa a Vlll-a).

2 — 1. La Feleac și Apold

Maksay, Mircea 
tăm apoi să devină adevărați perfor
meri...

In întrecerile desfășurate recent Ia 
Katowice, reprezentanții noștri au 
pierdut din nou în fața unor adver
sari, categoric, mai buni. Dar gustul 
amar al acestor înfrîngeri, pe care le 
anticipam dar nu la această diferență 
de punctaj, este oarecum atenuat 
comportarea unora dintre tinerii 
tri atleți. Astfel, Mircea Stein a 
șit — înslîrșit, să întreacă cel 
vechi record de juniori al țării 
stre. Alergînd 100 m în 10,7 sec. el a, tor.

de 
noș- 
reti- 
mai 

noa-

De la 17 mai la 17 august

înotătorii noștri au stabilit 52 recorduri republicane
verificare —— Despre importanta concursurilor de

Cu cele șase noi recorduri stabilite la ultimul concurs de notație, nu
mărul total al recordurilor obținute in ultimele 3 luni de înotătorii noștri s-a 
ridicat la 52. O cifră destul de impresionantă „scrisă" in exact trei luni de 
zile (primul record al anului a fost doborit la 17 mai de Șl. Ionescu: 19:52,5 
pe 1500 m liber) și care reflectă, fără îndoială, saltul calitativ înregistrat de 
notația noastră. O cifră, care mai arată și dorința sinceră a înotătorilor noș
tri, a cadrelor noastre tehnice de a ajunge din urmă țările cu o notație dez
voltată, cu o tradiție bogată in acest

Dar, pentru a-și cîștiga maturitatea 
și, mai ales, pentru a ține pasul cu 
valorile mondiale, și ele în perma
nentă ascensiune, natației 
vor mai fi necesare alte 
recorduri, alte performanțe

★

Dintre recordmanii ultimului concurs, 
juniorul Mihai Vasiliu a lăsat o im
presie deosebită; poate prin faptul 
că din totalul de șase recorduri el a 
reușit să-și adjudece două, poate prin 
faptul că la o analiză mai atentă a 
factorilor care au generat performan
țele sale, perspectivele de progres 
ale lui M. Vasiliu apar într-o lumină 
și mai frumoasă. Să explicăm. în
zestrat cu o forță și o rezistență im
presionantă (Vasiliu intră în 
goria înotătorilor „atleți"), el 
apropiat, treptat, de cele mai 
performanțe ale colegului lui de 
și de...' procedeu tehnic, D. Camin
schi, i-a întrecut recordurile de ju
niori ale probelor 100 m și 200 m și 
s-a apropiat la numai opt zecimi de 
secundă de cea mai bună performanță 
(1:07,8) de seniori.

Pentru această distanță clasică — 
100 m — noi îl vedem capabil pe 
M. Vasiliu de piogrese și mai sub-

noastre îi 
numeroase 
superioare.

cate- 
s-a

bune 
club

Cu m se organizează
cu corturiexcursieO

Dintre diferitele forme de practicare 
a turismului fac parte și excursiile cu 
corturi, care în ultimii ani au luat o 
mare dezvoltare în țara noastră. Ce 
poate fi mai plăcut la sfîrșit de săptă
mînă decît să pleci cu cortul făcut 
pachet, în împrejurimile orașului în 
care locuiești, la munte sau la mare, 
să te bucuri de clipele petrecute în 
mijlocul naturii?

Excursiile de acest gen, deosebit de 
plăcute și instructive, dau posibilitate 
turiștilor începători să capete primele 
noțiuni, să învețe tehnica destul de 
ficilă a instalării cortului și să 
obișnuiască cu viața în aer liber.

De obicei, excursiile cu corturi se 
în grupuri mai mari. De aceea, ase
menea acțiuni turistice comportă 6 or
ganizare minuțioasă. Și cei cti mai 
multă experiență trebuie să se ocupe

di-
se

fac

la

Cu 
treia 
sec. 

1957; 12,1 sec. Alexan- 
1955; 12,1 sec. “ ’

Triunghiularul de la Katowice a confirmat 
valoarea ridicată a juniorilor polonezi și cehoslovaci

INCA MULTE DE FĂCUT! • DESPRE VALOAREA UNOR RECORDURI
doborît cu 0,1 sec recordul lui
Moina, vechi de 18 ani, și se insta
lează astfel în fruntea listei celor 
măi buni sprinteri ai noștri din acest 
an. Crista Aăaksay, elevă din Bistri
ța, a făcut și acum proba unor fru
moase posibilități. Luînd startul 
100 m, ea a realizat cu 12,1 sec. un 
nou record de junioare al R.P.R. 
acest rezultat, ea a devenit a 
performeră a țării noastre: 12,0 
Ioana Luță 
dra Sicoe — 1955; 12,1 sec. Crista 
Maksay — 1958. In aceeași cursă, 
Emese Kineses, a alergat 12,4 sec., 
ceea ce reprezintă un rezultat valo
ros, mai ales dacă ținem seama și de 
faptul că Emese nu are decît 15 ani.

Cu 42,12 m la „aruncarea discului, 
Olimpia Cataramă a reușit un nou 
record de junioare, care-o situează pe 
locul 5 printre cele mai bune aruncă
toare din țara noastră.

Valeriu Jurcă (dublu învingător 
în probele peste garduri), Ștefan 
Perneki la greutate, Ștefan Berecsza- 
szi la 800 m, Șerban Ciochină la tri
plu au avut o comportare frumoasă. 
In schimb, Cdrtief Porumb, Dumitru 
Buiac, Maria Pădurarii, Adelaide Ei- 
siendler, Mircea Zotovid, Ernest Ra- 
binovici s-au comportat nesatisfăcăr 

mult la ameliorarea performan- 
sale. Și nu exagerăm cu nimic 
afirmăm că într-un viitor nu 

îndepărtat, prin D. Caminschi,

sport.
stanțiale. Dar el va putea cîștiga se
rios în viteză numai cu condiția de 
a-și îmbunătăți coordonarea picioare
lor cu brațele. El înoată prea scu
fundat, întîmpinînd, din această cau
ză, o rezistență mai mare din partea 
apei. In momentul în care își va 
îmbunătăți frecvența picioarelor, atunci 
calitățile sale fizice îl vor ajuta și 
mai 
țelor 
dacă 
prea 
actualul recordman, sau prin M. Va
siliu, recordul țării pe 100 m spate, 
va putea atinge o cifră în jurul lui 
1:05,0 — 1:06,0. Chiar și antrenorul 
acestor doi spatiști considera că apro
pierea valorică dintre ei le va stimula 
în viitor performanțele.

*
au tot- 
Nu este 
conside-

Concursurile de verificare 
deauna un scop bine stabilit, 
nimic nou în afirmație, dar 
răm necesar să venim cu această sub
liniere, mai ales că la ultimul concurs 
de verificare o serie de înotători au 
arătat că nu sînt convinși de acest 
adevăr. Despre ce este vorba ? Ți- 

îndeaproape de ducerea ei la bun 
sfîrșit. De altfel, aceștia trebuie să for
meze conducerea taberei.

Mai întîi este bine ca să se stabi
lească din timp drumul ce va fi urmat 
și locul unde va fi instalată tabăra cu 
corturi. Apoi, participanții trebuie îm- 
părțiți pe grupuri, pentru ca fiecare 
să știe ce are de făcut. De pildă, o 
parte dintre participant trebuie să se 
ocupe de instalarea corturilor, unii de 
pregătirea mesei, iar alții de organi
zarea unui mic program artistic. De 
mare importanță este întocmirea listei 
cu materialul și echipamentul necesar. 
Toate acestea trebuie să fie trecute 
într-un plan de desfășurare a excur
siei, pentru că nimic nu-i mai neplă
cut decît atunci cînd corturile sînt gata 
montate, să observi că lipsește ba una, 
ba alta 1

Praga se pregătește pentru campionatele 

Je voleieuropene
PRAGA, 17 (prin telefon). — Nu

meroșilor iubitori de sport, locuitori ai 
„Orașului de aur", li se oferă în acest 
sezon competiții de amploare. De-abia 
au părăsit tribunele instalate pe malu
rile Vltavei, lîngă ostrovul Veslarsky— 
unde au urmărit campionatele mondia
le de caiac-canop — și ei se pregătesc 
cu multă nerăbdare să ia loc din nou 
pe malurile marelui rîu în impunătorul 
„Zimni Stadion" (Stadionul de iarnă) 
pentru a asista 
celei de a V-a 
notelor europene 
altfel atenția specialiștilor, a pre
sei, a radioului și în general a spor
tivilor, s-a îndreptat încă cu săptămîni 
în urmă spre această importantă con
fruntare a celor mai bune echipe de 
volei, masculine și fenîfnine, de pe bă- 
trînul continent. Insigna competiției 
este de pe acum foarte familiară mul
tora. In marele oraș sînt așezate, nu
meroase afișe, iar comisia de organi
zare a campionatelor (care se vor des
fășura între 30 august — 10 septem
brie) pune la punct ultimele amănunte. 
Praga se pregătește să întîmpine cum 
se cuvine această interesantă manifes
tație sportivă.

De ctirînd în prezența președintelui Fe
derației Internaționale de Volei; Paul 
Libaud, a avut loc aci tragerea la sorți 
a seriilor celor 12 formații feminine și 

la desfășurarea 
ediții a campio- 
de volei. De

nînd cont de faptul că la campiona
tele europene calificarea înotătorilor 
pentru finale face necesară progra
marea de serii, iar în probele unde 
numărul celor înscriși depășește ci
fra de 24, chiar și semifinale, cole
giul central al antrenorilor a hotărît 
să aplice sistemul serii și finală pen
tru f' a obișnui și pe înotătorii noștri 
cu același regim de efort. Cum au 
înțeles însă înotătorii noștri să folo
sească hotărîrea colegiului de antre
nori ? O parte dintre ei, conștienți 
de valoarea lor, au considerat seriile 
ca o. simplă formalitate, au „mers" 
în consecință, ca la plimbare, în do
rința de a se păstra pentru finale. 
Așa stînd lucrurile, „încercarea" co
legiului central de antrenori nu și-a 
mai atins scopul. Dimpotrivă, desfă
șurarea în întregime a concursului a 
însemnat o pierdere de timp atît pen
tru antrenori și sportivi, eît și pentru 
oficiali.

NICOLAESCUG.

Tabără cu corturi la Căciulata.

Alegerea locului de amenajare a ta
berei este un lucru foarte important, 
de care depinde buna reușită a excur
siei. O poiană adăpostită de vlnt, cu 
fața spre soare, cit mai aproape de o 
apă curgătoare și pe un loc ceva mai 
ridicat pentru a fi ferit de eventuale 
inundații — oferă condiții optime. De 
asemenea, în jurul corturilor e de do
rit sa fie săpate șanțuri mici pentru 
scurgerea apei în caz de eventuale 
ploi. Locul de așezare a corturilor tre
buie să fie curățat șl nivelat înainte 
de instalarea lor.

începută din timp și făcută cu grijă, 
organizarea excursiei va putea fi sfîr- 
șită în timp util pentru ca sîmbătă 
după-amiază turiștii să poată pleca în 
excursia propusă.

Activitatea echipei de instalare a 
corturilor, a grupului gospodăresc

primele 
iar la 
seriilor 

turneele
trei echipe ale 
vor califica în

sportive care vor găz- 
la Praga sînt grupate

20 masculine. Iată care este compo
nența seriilpr premergătoare turneelor 
finale și Idciil lor de disputare : Femi
nin— Seria A. (Praga): R. Ceho
slovacă, Franța, R.D. Germană ; Seria
B. (Ceske Budejovice): U.R.S.S.,
R.P.F. Iugoslavia, R.F. Germană; Se
ria C (Praga) : R.P. Polonă, R.P. Un
gară, Olanda; Seria D (Liberec): 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, Austria. 
Masculin Seria A (Praga) : R. Ceho
slovacă, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germană, Tunis; Seria B. (Praga): 
R.P. Romînă, R.P. Ungară, Belgia, O- 
landa, Italia: Seria C. (Pilsen) : R.P. 
Bulgaria, R.P. Polonă, Danemarca, 
R.A.U., Finlanda; Seria D. (Pardubice): 
U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia, R.P. Alba
nia, Austria, Turcia. La fete, 
două clasate în fiecare serie, 
băieți primele 
respective, se 
finale.

Construcțiile
dui întrecerile
în jurul Stadionului de iarnă, a cărui 
capacitate atinge cifra de 15.000 locuri. 
Meciurile vor mai fi programate pe 
noul stadion de 8.000 locuri special 
construit în acest scop și pe alte două 
baze, situate și ele în apropierea Vlta
vei cu 4000 și respectiv 3000 locuri. 
In celelalte orașe sînt prevăzut^ baze 
care vor putea cuprinde fiecare • între 
3.000 și 5.000 spectatori.

Am avut ocazia să stăm de vorbă 
cu laroslav Vevoda, președintele comi
siei de organizare a campionatelor,, 
care ne-a oferit o serie de date intere
sante despre pregătirea echipelor 
gazdă. Astfel, am aflat că reprezenta
tiva feminină a R. Cehoslovace a tras 
învățăminte prețioase de pe urma tur
neului efectuat în Polonia. Ea șe va 
prezenta într-o „haină" mult sch’ 
bată, în iotul primei formații fiind i„ 
cluse opt jucătoare noi care se pregă
tesc intens sub conducerea antrenoru
lui dr. Cespiva. De asemenea, în gar
nitura masculină titulari siguri dintre 
„veterani" sînt doar Tesar, Lpznicka, 
Mușii și Purnoch.

Firește, cum pe pragliezi nu-i des
part nici două săptămîni de acest eve
niment sportiv, discuțiile asupra șanse
lor sînt în plină desfășurare. Specia
liștii locali oferă cel mai mare credit 
voleibaliștilor bulgari, sovietici și ro- 
mîni și voleibalistelor sovietice și po
loneze. Credem însă că din politețe ei 
au omis de pe lista pretendenților la 
titlurile de campioni europeni, echipele 
R. Cehoslovace, deținătoare în prezent 
a acestor titluri, cucerite cu trei ani în 
urmă la București.

DAN G1RLEȘTEANU

care se ocupă cu pregătirea mesei, fre-' 
buie să înceapă imediat după sosire 
la locul stabilit. După instalarea cor
turilor și după masă, grupul artistic 
va putea prezenta un program cultu
ral la lumina focului de tabără.

A doua zi, după executarea progra
mului de înviorare și după micul de-' 
jun se vor face excursii sau se va 
aplica o temă de orientare turistică, 
cu care ocazie începătorii pot fi fa
miliarizați cu folosirea aparatelor de 
orientare.

Către asfințit, corturile vor fi strîn- 
se și turiștii se vor întoarce spre ca
sele lor, după ce au petrecut un sfîrșit 
de săptămînă plăcut și util în mijlocul 
frumuseților naturii, îmbogățindu-și 
cunoștințele, reîmprospătîndu-și for-; 
țele, învățînd să iubească natura, fie-1 
care colț din patria lor dragă.

Di:pă cum am mai anunțat, „Turul 
ciclist al R.P.R." se desfășoară anul 
acesta între 6 și 14 septembrie.

• Competiția măsoară 1237. km 
îrnpărțiți în 8 etape. După primele două 
etape cicliști vor beneficia de o zi 
de odihnă la Lacul Roșu. Etapa a
III- a (Tg. Mureș — Reghin — Tg. 
'Mureș) se dispută individual contra- 
cronomctru pe distanța de 50 km. 
Pentru a evita șoselele 
cicliștii vor face următoarele transbor- 
dări: Bicaz — Tg. Mureș și Tg. Mu
reș — Turda.

« Pentru a-i stimula pe cicliști și 
pentru a contribui la dinamizarea în- 
trecerii, comisia de organizare a ho
tărît să se dispute sprinturi în urmă
toarele orașe (în afară de sprinturile 
finale) : Urziceni, Buzău, Rm. Sărat 
(etapa I), Bacău, Piatra Neamț (eta
pa a Il-a) Cluj, Huedin (etapa a
IV- a), Huedin (etapa a V-a), Aiud, 
lAlba Iulia, Sebeș (etapa a Vl-a), Fă
găraș, Codlea (etapa a Vil-a), Sinaia, 
Cîmpina, Ploești (etapa a VHI-a).

« Cei mai buni cățărători își vor 
'disputa întîietatea în următoarele 
puncte: Feleac, Huedin, Piatra Craiu
lui (etapa a IV-a), Piatra Craiului, 
Huedin (etapa a V-a), Feleac, Apold 
'(etapa a Vl-a), Persani (etapa a 
vn-a), " • ■ ; ' . ;
Punctajul acordat la cățărare este: 
5 —3 — * * ' ' “ '
ise va acorda punctaj dublu.

a» învingătorului în clasamentul in
dividual i se va acorda titlul de cam
pion de mare fond al R.P.R. pe anul 
(1958. De asemenea, echipei clasate 
pe locul 1 i se va atribui titlul de cam
pioană de mare fond a R.P.R. pe anul 
(1958.



Impresii de la Bratislava
Marele eveniment sportiv mondial de la Bratislava a luat sfîrșit de 

niai bine de o săptămînă. Dar toți acți. care an lost martori oculari la des
fășurarea acestui eveniment, abia trăim începutul lui: impresiile au fost 
tot atît de puternice ca și întrecerea între temerarii parașutiști' sportivi 
din lume.

...Cînd am coborît din tren în gara Bratislava a început să mă cu
prindă neliniștea: voi reuși să mă înțeleg cu localnicii că vreau să ajung 
la aerodrom ?

Primele relații le-am cerut unui bă- 
trîn. Nu pot să-mi explic nici acum de 
ce m-am adresat tocmai unui bătrin. 
Surîzînd, acesta m-a condus in spatele 
gării. Cînd a aflat că slut romin n-a 
mai cobor it din autobuz. A ținut să 

' mă însoțească. Pe drum am aflat de 
ce. Făceam parte din familia unui po
por care ii este prieten și cunoscut. 

' In anul 1945 a luptat alături de osta- 
‘ șii romini ca partizan, la Banska-Bis- 
trița, împotriva fascismului. Cînd po
vestea scene de luptă, ochii lui căpă
tau sclipiri de oțel, cutele dintre sprîn- 
cene trădau ura ce,-i mai mocnește 
încă în suflet. Mărturie zilelor de a- 
tunci stătea cicatricea de pe obrazul 
sting. Un glonte îi brăzdase obrazul.

Discuția noastră a atras atenția ce
lor din fur. Un tinăr blond, cu ochi 
albaștri, a intrat și el în vorbă cu noi. 
Plăcerea deosebită pe care mi-a procu
rat-o a fost că mi-a dat binețe în 
limba noastră. Iar ceea ce a constituit 
deosebitul, a fost faptul că mi-a recitat 
.versuri în limba romlnă. Nu le-am re
ținut, și-mi pare rău, dar aveau ideea 
următoare: frumoasă-i fata cu ochi 
verzi, dar mai frumoasă-i Marea.

M-a întrebat dacă rni-i cunoscut poe
tul. ' Am roșii pînă în vîrful urechilor. 
"M-a scos din încurcătură: poetul era 
el. Scrisese versurile acestea anul tre
cut cînd și-a petrecut concediul de 
odihnă la Eforie. In cîteva clipe m-am 
simțit ca în sinul unei familii care 
așteptase de mult revederea. Da. eram 
oaspetele familiei: prietenia între po
poare.

’ Am ajuns la aerodrom. Bătrinul mi-a 
'’arătat steagurile națiunilor pari&ț*nte  
fia campionate, care jilfiiau in adierea 
viatului.

„Așa-i cînd e pace. Oamenii se în
țeleg, se iniilnesc, sini prieteni... Da, 
așa va fi cit va fi pace. Apoi a flu
turat mina cu subînțeles: „pacea lu
mii o întunecă imperialiștii". A în
cordat brațele: „Sîntem tari și puter
nici I Putem salva pacea".

Atmosfera de pe aerodrom nu era 
cu nimic mai prejos decit cea pe 
care o cunoscusem pînă a ajunge aici. 
Parașutișfii formaseră de mult o fa
milie unită.

Prietenia și-a făcut loc și in lupta 
cinstită, sportivă. Fiecare echipă era 
animată de dorința să învingă, să 
obțină un loc de frunte în clasament. 
'Accentul întrecerii se punea însă pen
tru primul loc in clasamentul general, 
pentru campionul absolut mondial.

Pînă la urmă asiduitatea in pregă
tire, tehnica parașutiștilor și-a spus 
răspicat cuvîniul. Sovieticii au ciștigat 
cele două titluri de campioni absoluți, 
mondial băieți și fete, iar echipa 
II.R.S.S. s-a clasat pe primul loc ur
mată de cele ale Cehoslovaciei și Bul
gariei.

r>arașutista noastră Elena Băcăoanu 
aduce și ea patriei un dar de preț: 
este declarată campioană mondială la 
proba de 2500 m, iar Elisabeta Po
pescu se clasează pe locul II la proba 

ide 1000 m. cu deschidere imediată a 
parașutei și aterizare la punct fix.

Emoționantă a fost festivitatea de 
închidere a concursului. In fața miilor 
de spectatori s-au aliniat cele 14 echipe 
reprezentind 12 națiuni.

începe solemnitatea de decernare a 
premiilor și titlurilor. Fruntașii urcă 
pe podium. Pe catarg, in intonarea 
imnului țării celui care ocupă primul- 
loc. se înalță drapelul.

înălțătoare și puternice emoții te în
cearcă atunci cind ești departe de "pa
tria ta și tu o faci prezentă prin 
tine I

Premieră alpină în cinstea 
zilei de 23 August

O echipă de alpiniști a colectivului 
sportiv Spartac București, formată 
■din Pompiliu Rădulescu, Gh. Enache 
și Călin Nicolae și condusă de antre
norul Mircea Crăciunescu, a efectuat 
recent o premieră alpină în regiunea 
de abrupt din Policandru-Bucegi, 
fiind prima realizare de acest fel 
anul acesta în munții Bucegi. Tra
seul este situat lîngă „Fisura Răsu
cită". Escalada se face pe porțiuni de 
perete vertical, cu spălaturi și sur
plombe, și cere alpinistului să-și arate 
toată tehnica de cățărare pe care o 
posedă. Traseul, care măsoară șase 
lungimi de coardă și a fost propus 
la gradul V-A de dificultate de esca
ladă, a fost lucrat în 26 de ore și 
a necesitat două corzi a 40 m și 20 
de carabiniere. El a primit numele 
de „Fisura însorită"-

Imaginați-vă: pe podium muncitoa
rea de la „Grivița", Elena Băcăoanu. 
Miile de spectatori rămin stană. Fan
fara intonează imnul R.P.R. Pe catarg 
ridicat in slavă flutură drapelul scump 
al patriei. In front slntem numai 12 
fii ai „cestui popor. Dar noi, aici, 
aducem prinosul dragostei șl devota
mentului ce purtăm patriei.

După festivitate, la masa tovărășeas
că și de rămas bun, m-am apropiat 
de campionul mondial absolut Ostrov
ski. Stătea puțin retras și timid. L-am 
întrebat de ce nu dansează. A roșit 
tot. Preahina, campioană mondială ab
solută la fete, în glumă, i-a luat apă
rarea : „E tinăr". Atunci am aflat cî- 
ieva date semnificative din viața lui. 
N-are decit 22 de ani și este la prima 
întrecere in ara granițelor.

La prima întrecere și totuși poți 
aduce patriei glorie, dacă lupți cu toate 
puterile tale I Melodia unui ciardaș l-a 
smuls din timiditate. Cei 22 de ăni iși 
spuneau răspicat cuvîniul. Tinerețea 
învinge și timiditatea.

Și pentru că prin rîndurile de față 
mi-am propus să redau numai impre-

Campioana mondială absolută Prea
hina Nadia. In planul al doilea cam
pionul absolut Ostrovski Piotr.

sii, nu pot trece cu vederea strădania 
organizatorilor ca aceste campionate 
să se desfășoare în cele mai bune con- 
dițiuni. Și au reușit cu prisosință. De 
asemenea, cuvinte de vii mulțumiri a- 
dresez muncitorilor din Sindicatele Pe
trolifere și Transporturi din Bratislava 
care au patronat echipa noastră și care I 
pe timpul șederii echipei in R. Ceho
slovacă au făcut să simțim permanent 
atenția de gazdă, căldura și dragostea 
frățească.

NICOLAE PALADE

Datorită schimbării survenite în ulti
mul moment, rezultatele trierii la con
cursul Pronosport nr. 33 vor fi cunos
cute în cursul zilei de joi, după dis
putarea meciului I; Spartak Sokolova— 
Dynamo Slavia și meciului VII : An
gers—Valenciennes. Primul se dispută 
miercuri după amiază iar al doilea 
marți după amiază. Inițial meciurile II 
și III au fost programate duminică, 
însă în ultimul moment conducerea 
cluburilor de comun acord’ a hotărît ca 
întâlnirile să se dispute sîmbătă. Slo
van a dispus de Tatran Preșov cu 4—1 
iar Ruda Hvezda Brno a pierdut cu 
1—0 la Spartak Trnava.

Astăzi la ora 18 va avea loc 
la Agenția Centrală Loto-Fronosport din 
Calea Victoriei 9, tragerea din urnă 
a premiilor în obiecte acordate varian
telor cu „0“ rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 32 din 10 august.

0) In sfîrșit, participant!! la con
cursurile Pronosport se află din nou 
în elementul lor. Concursul pronosport 
nr. 34 din 24 august programează 12 
meciuri din cadrul campionatului R.P.R. 
categoria A și B. Dăm amănuntele re
feritoare ia aceste meciuri :

I. ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (Cat. A)

Un meci deschis în care deținătoarea 
Cupei R.P.R. întîlnește pe teren pro
priu formația Progresul. După cum se 
știe, bucureștenii au învins pe studenți 
în cadrul campionatului cu 7—0 la 
București, pentru ca în finala Cupei 
R.P.R. să piardă, tot l-a București, cu 
1—0 Pronostic : 1 și 2.

II. PETROLUL PLOEȘTI — JIUL PE
TROȘANI (Cat. A)

O întîinire echilibrată în care orice 
rezultat este posibil. Să nu uităm că în 
ediția trecuită a campionatului minerii 
au cîștigat cu scorul de 1—0 atît acasă

cît și la Ploești. Dacă ținem seama de 
forma celor două formații prima șansă 
trebuie acordată gazdelor. Pronostic: 1 
și X.

III. RAPID BUCUREȘTI — U.T.A. 
(Cat. A)

Analizînd această întîinire prin pris
ma ultimelor rezultate obținute de fe
roviari, se pare că ei sînt în formă 
bună și ca atare nu pot pierde meciul, 
mai ales că joacă pe teren propriu. 
Pronostic : 1.

IV. ȘTIINȚA CLUJ — C.C.A. (Cat. A)

Cu toate că joacă pe teren propriu, 
studenții clujeni au o sarcină dificilă 
în fața rutinatei echipe C.C.A. N-ar fi 
exclus ca elanul caracteristic echipelor 
studențești să le aducă o victorie pre
țioasă. In mod normal însă oaspeții au 
prima șansă. Pronostic : 2 și j.

V. DINAMO BUCUREȘTI — ST. ROȘU
ORAȘUL STALIN (Cat. A)

In ultima întîinire de verificare dl- 
namoviștii au dispus de Progresul cu 
2—o și au arătat că posedă o echipă 
omogenă. Și în întîlinirea de duminică 
au prima șansă mai ales că în ultimul 
meci din cadrul campionat ului au dis
pus de Steaigul roșu cu 4—i în de
plasare. Pronostic : 1.

VI. FARUL CONSTANȚA — DINAMO
BACAU (Cat. A)

Un meci extrem de dificil pentru gaz
de care întâlnesc o formație omogenă

Fază din partida Petrolul — Știința (2—1), disputată duminică în nocturnă. La capătul unei acțiuni, Voica 
(Petrolul — al doilea de la stingă) trage la poartă in ciuda opoziției lui Florescu (Știintâ primul de fc
stingă). In fotografie se mai văd Tănase si Brînzei, ambii de la Știința.

(Foto I. MIHAICA)

Și echipele de fotbal din categoriile B și C și-au verificat dnminit
pregătirea și

IND. SIRMEI C. TURZII — GAZ 
METAN I MEDIAȘ 5—1 (1—0)

G1MPIA TURZII (prin telefon). Jo
cul a fost frumos. Echipa gazdă, ară- 
tîndu-se mult mai bine pregătită, a 
obținut victoria cu scorul de 5—1 
(1—0), prin punctele marcate de 
Ghețan (2). Safar, Niculescu și 
Rakcsi, respectiv Sta ut. Medieșenii, 
lipsiți de o pregătire fizică corespun
zătoare, au rezistat numai o repriză.

INDUSTRIA SIRMEI : Cîmpeanu 
(Rusu) — Be.reș, Rujici, Mureșan 1 — 
Apostolache, Ban — Niculescu, Rakcsi, 
Ghețan, Safar, Mureșan II.

GAZ METAN: bumitrn — Luca, 
Șarlea, Molnar — Kroch, Mureșan — 
Noian (Leurdean), Țigănitic, Qancea 
(Staut), Demien, Cozan.

PETRE ȚONEA, coresp.
C, S. TG. MUREȘ — C. S. SIBIU 

5—5 (0—5)
TG. MUREȘ (prin telefon). — Un 

joc de factură tehnică modestă, în 
care echipele au avut perioade egale 
de dominare. Au marcat: Protopopes- 
cu, Belașcu și Dragoman pentru sibi- 
eni, Selymes, Gierling și Radar pen
tru mureșeni.

C. S. TG. MUREȘ : Erdeli (Iliescu) 
— Sekely, Vackarcs 11, Sasz — Bo- 
ciardi, Gierling — Torok (Varga) 
Balint (Radar), Meszaroș I, Szakacs, 
Selymes. G. S. SIBIU : Popa — Ene, 
Bratu, foniță — Toder ici, Barac — 
Belașcu, Cremeneanu, Dragoman, 
Protoponescu (Santo), Popescu.

V. RADAR coresp. regional

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA PAȘ
CANI 6—1 (2—1)

PAȘGAN1 (prin telefon). Feroviarii 
s-au mișcat bine, îndeosebi atacul, 
care a marcat 6 puncte. In general 
ei se prezintă la punct cu pregătirile.

C. ENEA, coresp.

GLORIA BISTRIȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2—1 (2—0)

BISTRIȚA (prin telefon). Jocul a 
fost destul de frumos, dar ambele 
înaintări au tras foarte puțin la 
poartă. De altfel, unul din cele două 
goluri marcate de Gloria se datorește 

onospori

formațiile în vederea
unui autogol al lui Rajlic. Celălalt a 
fost înscris de Rădulescu. Pentru 
Voința a marcat Kdver

O. BERBECARU, coresp.

TEXTILA SF. GHEORGHE — TRAC
TORUL ORAȘUL STALIN 1—5 (0—2)

SF. GHEORGHE (prin telefon). 
Jocul a fost de' o slabă factură teh
nică, deși a început promițător. Au 
marcat: Iacob (2) și Șțânescu pentru 
Tractorul, Szekely pentru Textila.

DOUA TOCURI LA BRAILA

BRAIL?. (prin telefon). Azi
s-au desfășurat în localitate două 
jocuri de verificare. Dinanio Brăila a 
învins echipa locală Marina cu scorul 
de 3—l (1—1) prin punctele înscrise 
de Pantea, Butnarii și Boboc. Pentru 
Marina a marcat Jacumis.

In cel de al doilea meci, echipa re
gională U. M. Progresul Brăila a 
terminat la egalitate 3—3 (1 — 1) cu 
formația de categoria B Flacăra Mo- 
reni, Au marcat : Caraclinschi, Capo- 
iarm și Oprișan pentru U. M. Progre
sul și Ștefănescu, Unguroiu și Tocau 
pentru oaspeți.

M. COSTIN, coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA ÎNVINSA LA 
TR. SEVERIN

T. SEVERIN (prin telefon). — A- 
proape 1.000 de spectatori au asistat 
la meciul amical de fotbal între echi
pele G.S.S. Drubeta din localitate și 
C.F.R. Timișoara. După un joc mo
dest ca factură tehnică, victoria a reve
nit formației gazdă cu scorul de 3—1 
(1—0). Punctele au fost înscrise de 
Glămeanu, Amza, Olteana (G.S.S. 
Drubeta) și de. Manciu (G.F.R. Timi
șoara).

GH. MANAFU, coresp.
„CUPA 25 AUGUST" IN REGIUNEA 

BAIA MARE
BAIA MARE (prin telefon). Iată 

cîteva rezultate înregistrate în „Gupa 
23 August" : Baia Mare : Dinamo — 
Someșul Satu Mare 6—1 (2—0) ;
Sighet: Tisa — Stăruință Sighet 
6—3 (3—1) ; Cărei: Recolta — Vo-

și bine pusă la punct. Gazdele se pare 
că mai au lipsuri în ceea ce privește 
forma echipei astfel că nu par favoriți 
siguri Pronostic : 1 și X.

VII. MINERUL BAIA MARE — C.S. TG.
MUREȘ (Cat. Bl

Gazdele au prima șansă. De altfel au 
avut o comportare meritorie și în edi
ția trecută a campionatului. Nu trebuie 
să uităm însă că oaspeții au rutina 
jocurilor grele din cat. A. Pronostic : 
1 și X.

VIII. INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII — 
C.F.R, TIMIȘOARA (Cat B).

Un joc în care echipa gazdă se pre
zintă favorită dacă ținem seama și de 
comportarea avută în ediția trecută a 
campionatului. Nu este exclusă o sur
priză din partea oaspeților. Pronostic : 
1 și 2

IX. C.F.R. IAȘI — PRAHOVA PLOEȘTI
(Cat. B)

Reveniți în categoria secundă ferovia
rii ieșeni vor depune toate eforturile 
ca să facă o figură cît mai frumoasă. 
Beneficiind de avantajul terenului și 
cunoscuți prin dîrzenia cu care luptă 
pentru rezultat ei au prima șansă. Pro
nostic : 1.

X. FLACARA MORENI — DINAMO
GALAȚI (Cat. B)

Prima șansă în această întîinire o au 
oaspeții, care anul trecut au activat la 

campionatului
ința Cărei 4—3 (2—2) j Satu Mar 
Stăruința — Someșur Satu Mare 3- 
(2-0).

V. SAS.ARANU, coresp.
TISA SIGHET — MINERUL 

B. MARE 0—4 (0—2)

SIGHET (prin telefon). — In fior 
cupei ,,23 August", victoria a revei 
echipei Minerul cu scorul de 4— 
(2—0), prin punctele înscrise de Ru 
(3) și Sulyok.

GR. DABALA, coresp

LA GALAȚI

GALAȚI (prin telefon). — In loc 
litate au avut loc semifinalele Cup 
„23 August". In prima dintre ele, L 
namo Galați a întrecut Știința Gak 
cu 3—2 (0—1, 2—2) după 120 minu 
de joc. Meciul a fost spectaculos, bi 
din punct de vedere tehnic în prime 
90 de minute. Au marcat Vata 
(min. 52 și 62) și Jojart pentru D 
namo, Bogdan (min. 25 și 54) pent 
Știința.

In cealaltă semifinală, Gloria C.F.l 
Galați a dispus de Ancora Galați < 
3—2 (0—2). Au înscris Leca, Tudor; 
che și Costache (Gloria G.F.R.) re 
pectiv Blujdea și Stănoiu (Ancora
A. SCHENRMAN și V. PA1.ADESCI 

corespondenți

UNIREA PITEȘTI — METALUL M.I.C 
II BUCUREȘTI 4—1 (1—0)

PITEȘTI (prin telefon). Unirea P 
tești a învins pe Metalul M.I.G. 1 
București cu 4—1 (I—0), prin pune 
tele marcate de Lințoiti (11 m.). Va 
leca (2) și Nicolescu.- Pentru oaspei 
a înscris Georgescu.

I. CHILIBAR, coresp.
UNIREA RM. VILCEA — FLĂCĂRI 

TG. JIU 2—1 (0—1)
RM. VILCEA (prin telefon). O par 

tidă modestă la capătul căreia, a 
ieșit învingători fotbaliștii din Rn: 
Vîlcea. Au marcat în ordine: Sandi 
pentru Tg. Jiu și A. Teodorescu ț 
Anescu pentru gazde.

D. ROȘIANU, coresp.

Bacău și au pierdut calificarea în pri
ma categorie a țării numai datorită 
fluctuațiilor de formă în ultimele jocuri.

Gazdele vor căuta să folosească avan
tajul terenului. Pronostic : 1 și 2.

XI. PROGRESUL SUCEAVA — RAPID
2 BUCUREȘTI (Cat. B)

Țlnînd seama de rezultatele înregis
trate de gazde în ultima parte a cam
pionatului trecut, oaspeții au prima 
șansă. Pronostic : 2

XII. METALUL REȘIȚA — C.S. ORA
DEA (Cat B)

O întâlnire în care metalurgiștil au 
prima șansă dacă ținem seama de com
portarea echipei în ediția precedentă a 
campionatului. Pronostic : 1.

500.000 LEI REPORT 
LA PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 31 cu tra
gerea din urnă mîine miercuri 20 august 
pornește cu suma de lei 500.000, repar
tizați astfel: 250.000 lei la categoria I 
și 250.000 lei la categoria ll-a.

In perspectivă noi premii de zeci și 
chiar sute de mii lei.

NU UITAȚI !
Astăzi este ultima zi cîmid vă mal 

puteți depuine buletinele pentru con- 
cursul Pronoexpres nr. 31.

Agențiile Loto-Pronosport din Capi
tală sînt deschise pînă la ora 24.

Aveți șanse mari de a obține premif 
de valoare. Depuneți cît mal multe bu
letine la concursul Pronoexpres nr. 5L

X) Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport
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PREGĂTIRI PENTRU CAMPIO NAT « SPICUIRI DIN PROGRAMUL 
INTERNATIONAL

Perioada de odihnă a rugbiștilor 
iștri se apropie de stîrșit. La drept 
rbind pentru unii dintre ei nici n-a 

vorba de odihnă în sensul obișnuit 
cuvîntului. Ne referim mai ales la 

■ătorii echipei Dinamo, care — după 
ni se știe — la scurt timp după în
fierea campionatului au întreprins un 
rneu în R. B. Polonă. In același 
(in, mulți alți jucători și-au început 
■gntirile încă din prima săptămînă a 
estei luni. In momentul de față, pre- 
tiri asidui tac echipele C.F.R. Gri- 
a Roșie, C.C.A., Dinamo, Geotehnica 
>.!’. In ce privește echipele din ca- 
yoria B, deși acestea vor intra des- 
I de tîrziu în focul întrecerilor (în 
na octombrie), și-au început și ele 
egătirile. Este vorba în special de 
mbrtil Tecuci, Locomotiva Buzău, 
limica Tîrnăveni etc.
P caracteristică a multor echipe este 
, în retur, vor apărea cu formații re- 
aniate, în sensul că vor folosi multe 
mente tinere. Acțiunea de reîmpros- 
itare a cadrelor se dovedește a ti 
ie înțeleasă de către conducerile co
livelor sportive și tm încape îndo
ia. că și rezultatele not fî pe măsura

acestei preocupări. Exemplul cel mai 
concludent nl-I oferă echipa G.F.R. Gri- 
vița Roșie, care Va folosi în prima e- 
chipă o serie de tineri talentați. ca 
Sianciu, Irimesctt, Dorn Faze! și alții.

Amintim că returul categoriei A va 
începe la 21 septembrie, iar întrecerea 
echipelor din categoria secundă va ti 
reluată ta t> octombrie.

★
Cîte ceva și despre întîlnirile interna

ționale ale rugbiștilor noștri.
Toamna acestui an va fi bogată în 

• confruntări cu echipe de peste hotare, 
începutul îl va tace reprezentativa de 
rugbi a orașului București care va în
treprinde între 2 și 14 septembrie un 
turneu în Anglia, in cadrul acestui 
turneu rugbiștfi noștri vor susține me
ciuri cu Swansea, Cardiff și Coventry. 
La înapoierea din Anglia, reprezenta
tiva Bucureștiului urmează să joace la 
Bruxelles cu selecționata orașului.

Este în curs de perfectare un turneu 
internațional rezervat echipelor de ti
neret care urmează să aibă loc între 
18—21 septembrie la Varșovia cu par
ticiparea echipei de tineret a R. E. Bo- 
lone, a echipei noastre și a unei se
lecționate a orașului Barcelona.

In luna octombrie, reprezentativa 
tineret a R.B.R. va susține un meci 
Berlin în compania selecționatei de 
neret a R- D. Germane. Ultimul exa
men peste hotare al rugbiștilor noștri 
va avea loc la Catania la 7 decembrie, 
cînd reprezentativa țării noastre va în- 
tîlni în meci revanșă reprezentativa 
italiei.

Ne aflăm în ajunul tradiționalei în
treceri de canotaj, campionatul de 
mare fond pe Dunăre. Această intere
santă competiție, care întrunește pe 
cei mai buni caiaciști și canoiști ro- 
mîni ne distanțe lungi, începe joi 21 
august la Galați, avînd punct termi
nus portul Salina, unde echipajele vor 
trebui să ajungă la 24 august.

După cum se știe, campionatul 
R.P.R. de mare fond, organizat din 
inițiativa Consiliului Central al Sin-

dicatelor în colaborare cu federația 
de specialitate, a obținut de-a lungul 
anilor frumoase succese, dovedindu-se 
nu numai o competiție originală, ci șt 
o întrecere foarte utilă. Începută în 
vara 
de 
diție

antikti 1952, pe o rută redusă 
196 km, s-a

cu ediție, 
xemplu în anul 
record de 895 km 
și angrenînd peste 
Rămîn de neuitat momentele pline de 
înfrigurare ale starturilor și mai cu

dezvoltat e- 
atingînd de c- 
1955 un traseu 
(Calafat—Sulina), 
300 de concurență

ne-au reprezentat cu cinste la cam
pionatele mondiale de caiac-canoe dei 
la Praga. De asemenea, în marea 
confruntare de pe Dunăre, au fost 
nelipsiți, și de multe ori învingători,, 
caiaciști ca Dumitru Ilolca, Gh. Pe
trescu și alții.

In traseu! celei de a 7-a ediții a 
campionatului republican de mare 
fond pe Dunăre, sînt prevăzute anu
mite modificări, printre care ruta 
mai redusă, pe care se vor întrece 
numai caiace și canoe de dublu. Dei 
asemenea, spre deosebire de anii tre- 
cuți, vor avea dreptul să fie 
atît ambarcații în clinuri, cît 
tede. Cele 4 etape se dispută 
Galați—Isaccea (42 km.) joi 
gust; Isaccea—Tulcea (64 km.) vi
neri 22; Tulcea—Gorgova, pe canalul 
Sulina (43 km.) sîmbătă 23 și în fine 
Gorgova—Sulina (41 km.) duminică 
24 august. Canoele vor intra în 
curs 
curs

folosite 
și ne-' 
astfel: 
21 au-

cciri- 
par-

eciii-

nou
Unul din starturile tradiționalei competiții, 

la drum lung pe Dunăre.
Caiacele pornesc din

Importanța socială a înotului

Zîteva indicații privind salvarea de la înec
Este binecunoscută dezvoltarea pe 
re înotul, alături de celelalte disefj 
ine sportive, a luat-o în ultimii ani. 
S-a făcut un pas foarte mare înainte, 

ire creează minunate perspective de 
zvollare acestei ramuri sportive. S-a 
uns ca oamenii muncii să înțeleagă 
să acorde importanța cuvenită îno- 

ilui, nu numai ca sport practicat pen
ii realizarea performanțelor, ci și ca 
cercițiu fizic, care datorită ambianței 

care se desfășoară — apă, aer li- 
ir, soare — creează o deplină stare 
e sănătate, călind organismul cele 
ire-1 practică și creînd bună dispo
se, voioșie.
Valabilitatea acestor afirmații este 

; deplin confirmată de afluența mare 
e copii, care vin să învețe înotul în 
entrele inițiate de F.R.N., în colabo

ra Ministerul Invățămîntuliii și
kilturii, de oamenii muncii care se 
idreaptă zilnic spre ștranduri, de cei 
are își petrec cu mare plăcere con- 
editil în stațiunile de odihnă de pe 
toral. Cu toate că se încearcă pe toate 
ăile inițierea copiilor la înot, mai 
tă încă 'mulți oameni de diferite 
te, sportivi chiar, care nu cunosc 
n procedeu de înot și care nu
eci, să aibă satisfacția de a lupta cu 
aiurite, de a traversa o apă cttrgă- 
oare sau un lac și care, voluntar sau 
ccidental, ajungînd într-o apă adîncă 
e văd în situația de a cere ajutorul 
ftora pentru a ieși din ea, ajutor care 
ine numai atunci cînd în apropiere se 
jăsesc oameni care știu să înoate. 
>înt și situații nefericite în care omul 
espectiv moare prin înec.

De multe ori, însă, se poate întîm- 
ila ca cei care făcîndu-și datoria, să- 
ind în ajutorul unui accidentat, să 
jtt știe cum să procedeze și în loc 
>a tic de un real folos, ajung în si- 
uați.-i de a se îneca și ei sau în situ
ația de a abandona încercarea de sal
vare. Pentru că salvarea de la înec 
.'ompertă o tehnică specială,
,'ăiita ca în rîndurile ce urmează să 
arezentăm destul de sumar și schema 
lie indicațiile necesare pentru ca acei 
nare se aruncă în apă pentru a salva 
pe cei accidentați să aibă șanse mai 
mari de reușită.

Nu întotdeauna există timp suficient 
pentru cel care vrea să salveze pe ci
neva de la înec, de a se pntoa dez
brăca. Acest lucru nu înseamnă, însă, 
că salvatorul trebuie să sară îmbră
cat, pentru că îmbrăcămintea și încăl
țămintea chiar de vară fiind, se în
greunează toarte mult în apă și îl 
împiedică în mișcări, mai ales cînd 
nu este un înotător experimentat.

De aceea, cu multă prezență de 
rit, judecînd cu rapiditate, trebuie 
zut dacă cel accidentat nu poate fi
vat, indirect, adică tară a intra în apă, 
cu ajutorul unei bărci, cu un lemn su-

are

exi- 
vîr- 
nici 
pot,

ficient de mare care să se arunce Un
gă cel care se îneacă, un colac de sal
vare sau orice alt mijloc improvizat.

Dacă toate aceste mijloace nu sînt 
la îndemînă, este necesar ca în cel 
mai scurt timp salvatorul să-și scoată 
încălțămintea, pantalonii, haina și e- 
ventttal cămașa și apoi intrînd cu a- 
tenție în apă (pentru a nu se acciden
ta chiar el), să înoate fără prea mare 
risipă de energie pînă în apropierea 
celui care a 
rămîne forța 
salvare.

Apropierea 
moment foarte important de care 
pinde în mare măsură reușita acți
unii.

Există în general două situații în 
care se poate găsi accidentatul și a- 
nuirie: la suprafața apei și sub apă.

In amîndouă din aceste cazuri, a- 
propierea și apucarea celui care se 
îneacă trebuie să se facă pe la spate, 
deoarece acesta în momentul în care 
simte în apropiere un punct de spri
jin, caută să se agațe de el cu toată 
forța pe care i-o dă disperarea momen
tului.

In cazul în care apropierea pe la 
spate nu s-a putut efectua din diverse 
motive, ca: apă tulbure, fără vizibi
litate. sau răsucirea continuă a acci
dentatului, salvatorul printr-o mișcare 
abilă trebuie să întoarcă pe cel care 
se îneacă cu spatele la el și apoi fo
losind unul din sistemele de apucări, 
să înoate cu cel salvat spre malul 
cel mai apropiat.

In ceea ce privește sistemele de a- 
pucări, ne vom permite să facem o 
mică discuție, întrucît mat sînt încă 
foarte mulți (chiar înotători experi
mentați), care susțin lucruri complet 
greșite.

Astfel, mulți spun că atunci cînd 
trebuie să salvezi pe cineva de la 
înec, cel mai bun sistem este acela 
de a te apropia de el, apoi să-i aplici 
un pumn bine plasat, prin care să-l

cerut ajutorul, pentru 
necesară operațiunii

de accidentat este

vom

spi- 
vă- 
sal-

a-f
de

un 
de-

iaci să 
du-i de 
Această 
și inumană, puțind aduce celui în ca
uză complicații serioase de pe 
loviturii.

Sistemele de apucare cele 
frecvente și mii accesibile sînt:

a) apucarea ou o mînă pe sub 
țul accidentatului pe la spate, în acest 
fel rămînîndu-i salvatorului o mînă 
liberă pentru înot. Este sistemul cel măi 
indicat în practica salvării de la înec 
de către înotătorii mediocri.

b) apucarea cu amîndouă mîinile a 
bărbiei înecatului, salvatorul stînd 
spatele acestuia și înotînd numai 
ajutorul mișcării de picioare bras.

La folosirea acestor sisteme de 
pucări este necesar ca salvatorul 
fie atent în permanență ca gura acci
dentatului să se găsească la suprafața 
apei pentru ca acesta să poată res
pira.

O dată scos la mal, trebuie să se 
înceapă readucerea la norma! a acci
dentatului prin: scoaterea nisipului 
sau păniîntului din gură (dacă există), 
prin scoaterea apei din căile respira
torii și prin respirația artificială exe
cutată de una sau mai multe persoane, 

liste indicat, bineînțeles dacă există 
posibilitatea, ca operațiunea de rea
ducere la norma! să se facă de către 
un medic sau, în lipsa acestuia, de că
tre o persoană pricepută.

In cel mai scurt timp, din momen
tul în care accidentatul și-a revenit, 
acesta trebuie dus la cel mai apro
piat punct medical sau spital, pentru 
a fi ținut sub observație pînă cînd 
dispare orice pericol.

UN NOU RECORD REPUBLICAN 
DE MOTOMODELE

Zilele trecute a avut loc la Tg. 
Mureș în cinstea zilei de 23 August o 
tentativă de record la motomodele. Ten
tativa aparține cunoscutului aeromode- 
list Otto Hintz Cu acest prilej el a 
stabilit un nou record republican de 
durată și distanță la clasa motomodele. 
Aeromodelul prezentat de Otto Hintz a 
zburat 11.450 m. și a stat în aer îh.17:37. 
Vecliiui record era de 20M m. distantă 
și avea o durată de 24:23,0. El fusese 
stabilit de aeromodelistui Ernest Kiss, 
la data de 18 septembrie 1034.

DE LA l.C.F.
Institutul de Cultură Fizică aduce 

la cunoștința celor interesați că au 
început cursurile de pregătire în 
vederea examenului de bursă — bur
sieri ai Sfaturilor populare — pen
tru anul I.

Candidațil din provincie care nu 
s-au prezentat încă la Institut sînt 
invitați la cursuri, cunoscînd că au 
asigurată cazarea șl masă contra 
cost.

1

i-

leșine, și după aceea, lrăgîn- 
păr, să-l scoți la malul apei, 
metodă este complet greșită

seamă clipele emoționante ale sosi
rilor în care adevărate caravane de 
canoe sau caiace erau primite sărbă
torește, într-un entuziasm general, de 
locuitorii porturilor dunărene Corabia, 
Brăila, 
acestei 
larizate 
Deltei, 
zări de
Jurilofca, Chilia, Mila 23, Sf. Gheor- 
ghe —, mînuiau padelele și îndeosebi 
pagaele cu multă iscusință, 
du-se mereu printre primii, 
ultima vreme acest autentic 
nautic" a scos în evidență 
unor canoiști ca: Nichifor
Serghei Filip, Ichim Sidorov. Ichim 
și Igor Dpaiit, care acum de curînd

urma

mai

bra-

în 
cu

a- 
să

Prof. OCTAVIAN MLADIN 
antrenor federal

CUPA „23 AUGUST" LA BASCHET
întrecerile d<e baschet dotate cu cupa 

„23 Awuist“ au suscitat xtn interes deo
sebit în rîndul amatorilor de baschet 
din Capitală, Dovadă este faptul că în 
zilele cînd pe terenurile de la Facul
tatea de Științe Juridice este progra
mată o etapă a acestei competiții asis
tă numeroși spectatori. Duminică s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Sănă
tatea—Start 53—47. Rapid-IPROMTN 
57—36, Proiectantul—I.C.A.B. 82—51.
- Astăzi, de la ora 16,30, se dispută ul
tima etapă: IPROMIN — Sănătatea
I.C.A.B.—Start, Proiectantul—Rapid. Cla
samentul are următoarea înfățișare : 1. 
Proiectantul, 2. I.C.A.B., 3. Rapid, 4.
Sănătatea, 5. IPROMIN, 6. Start.

Galați, Tulcea etc. Cu prilejul 
mari competiții, erau poptt- 
ramurile nautice, iar oamenii 
originari din pitoreștile așe- 
la capătul bătrînului fluviu —

situîn- 
Numai în 
„maraton 
talentele 
Torara,

la Tulcea, avînd deci de 
doar 2 etape.

competiție vor participa 
reprezentative de colectiv sad
și echipaje individuale. Se ad

mit și selecționate pe departamente' 
pe ramură de producție. Echipele sînt 
constituite din maximum patru echi
paje de caiac sau patru de canoe 
(primele trei contînd în clasamente). 
Se va alcătui cîte un clasament in
dividual pe fiecare clasă, cîte un cla
sament pe echipe la fiecare clasă șf 
un clasament general însumînd re
zultatele de caiac și canoe. Pînă a- 
cttm s-au înscris peste 100 canotori 
din numeroase colective și cluburi 
cu secții de sporturi nautice. Dintre 
ele menționăm pe: Muncitorul Tulcea. 
Flamura roșie Tulcea. Voința Bucu
rești, Orizontul Satina, Constructorul 
București, Dunărea Galați, Știința 
Timișoara, C.CA., Rapid București, 
Dunărea Brăila, Ancora Galați, UT. 
Arad, Dinamo București, Marea 
Sitlina, etc. Toate pregătirile' sînt 
puse la punct. Participanții așteaptă 
nerăbdători startul în marea lor în
trecere.

N. MARDAN

Mereu, alte centre pugilistice
De ani și ani de zile, boxul nostru 

își are centrele sale tradiționale, in 
care activitatea pugilistică se află așe
zată pe baze temeinice, iar interesul 
spectatorilor este deosebit de mare. 
Scriind aceste rînduri, ne gîndim la 
centre cu veche activitate pugilistică, 
cum sînt orașele: Craiova, Galați, 
Brăila, Timișoara, Cluj, Orașul Stalin, 
Reșița, Constanța. In anii din urmă 
însă, boxul a prins rădăcini și în alte 
localități, cîșfigîndu-și numeroși și en 
tuziaști adepți. în localitatea Sa’onta, 
de pildă, unde antrenorul Gavrilă Ba- 
boș depune o muncă însuflețită de ri 
dicare a tinerelor cadre, mai cu seamă 
din rîndurile țăranilor muncitori, s a 
dezvoltat în ultimul timp o Irumoasă 
activitate pugilistică. La Iași, cei trei 
anirenoi locali - N. Florescti, L. 
Gheorghiu și I. Mathias — se stră
duiesc să „pună pe roate" boxul din 
acest vechi oraș al Moldovei. Și nu 
este lipsit de semnificație să arătăm 
că de aci au pornit în ultima vreme o 
serie de elemente talentate care vor

PENTRU ARBITRII DE FOTBAL 
BUCUREȘTENI

Toți arbitrii de fotbal din Capitală sînt 
convocațl astăzi 19 august, orele 17, pe 
terenul sportiv C.C.A. din Eiul. Tlie Pln- 
tilie. pentru antrenamente. Prezența o- 
bligatcrie.

„CUPA 23 AUGUST- LA ATLETISM
In organizarea comisiei de atletism a 

orașului București s-a desfășurat un 
concurs pentru atlețit fruntași din Ca
pitală dotat cu „Cupa 23 August“. iată 
cîtcva dintre cele mai bune rezultate 
înregistrate cu acest prilej: 
Eugen Ducu 1.85
blican pentru juniorii de 16—15 
15G0 m: 
rezultat romînesc din acest sezon); 
Bîrdău 3:54,4 A. Barabaș 3:55,6; 
femei.- G.
M. Băloiu 
31:50,8; 110
10o m: I.
Wiesenmayer 49,4; 
22,6; ciocan: C. 
obst.: N. Bunea 0:20,6.

înălțime: 
nou record repu- 

ani; 
Z. Vameș 3:51,8 (cel mai bim 

D.
800 Hi 

Dumitrescu 2:17,8; lungime: 
6,74;
m g.: T.
Wiesenmayer

200 m: 
Dumitru

îmbogăți în curînd rîndurile boxerilor 
fruntași ai țării. Activitate pugilistică 
mai exiștă la ora actuală și în alte 
localități care nu contau înainte vre
me din acest punct de vedere : Bacău, 
Oțelul Roșu, Pitești etc.

Dar, ceea ce este caracteristic pen
tru dezvoltarea acestui sport este ne
contenita apariție de centre noi pe 
„harta boxului". Astfel, în orașul „Dr. 
Petru Groza" din regiunea Oradea s-a, 
înfiripat de' curînd o însuflețită activi
tate sportivă. Inițiativa îi aparține 
unui vrednic activist al colectivului 
sportiv local, Gh. Gurău, care se ocu
pă cu tragere de inimă de organiza
rea antrenamentelor și a reuniunilor 
de box. Zilele trecute, boxerul de cate
gorie mijlocie Geza Toth, stabilit în 
acest oraș, și-a asumat sarcina de in
structor voluntar al boxerilor de aci. 
La Reghin, colectivul Voința se pre
ocupă de dezvoltarea boxului. Instruc
torul voluntar C. Ionescu a izbutit să 
pregătească pînă acum cîteva elemente 
tinere care au și recoltat primele suc
cese. Este vorba de talcntații boxeri 
Iiiliii Asztaloș (categoria semimijlo- 
cie) și Dan Filip (categoria semigrea) 

'care s-au impus în mod deosebit în 
cadrul tinei întîlniri cu pugiliștii din 
Lg. Mureș. La Cîmpia Turzii, un alt 
instructor voluntar, Vasile Tătaru, se 
ocupă, în secția de box a colectivului 
Industria Sîrniii, de creșterea unui im
portant număr de boxeri localnici. Nn 
de mult, pugiliștii din Cîmpia Turzii 
au susținut o întîlnire cu reprezen
tanții colectivului C.F.R. Cluj. Cei din 
Cîmpia Turzii n-au cîștigat nici un 
meci, dar experiența acumulată cu 
acest prilej se va reflecta desigur în 
viitoarele lor evoluții și îi va ajuta 
să-și îmbunătățească pregătirea. O ac
tivitate pugilistică meritorie există și 
la Mediaș, oraș în care boxul nu reu
șise pînă acum să-și cîștige prieteni—

Apariția acestor noi centre pugilisti
ce, cărora respectivele comisii regio
nale de box trebuie să le acorde toată 
atenția pentru a le ajuta să depășeas
că greutățile începutului, va contribui 
fără îndoială la întărirea bazei de 
mase a boxului nostru, la ridicarea de 
noi elemente de real talent

lO.OOo m: D. Dragomir
Ardeleanu 14,9;

10,9; 400 m:
Al. Stoenescu
55,40: 3.000 m
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Palatul culturii fizice din PEKIN
Denumirea de Palat dată acestei 

construcții nu este cu nimic exage
rată. Pe fostul teren viran dintr-un 
colț al capitalei R.P. Chineze se ridică 
acum trei imense corpuri de clădiri 
cu o suprafață de 34.000 m. p.

Sala centrală este acoperită cu sti
clă, oferind un loc minunat pentru în
treceri de baschet, volei, badmington, 
tenis de masă, haltere, box, scrimă 
și altele. Seara se aprind becuri pu
ternice și activitatea continuă pînă a- 
proape de miezul nopții. Tribunele să
lii pot primi 7.000 de spectatori. Vizi
bilitatea este perfectă din orice loc. 
Sala are un puternic sistem de venti
lație, dispunînd vai’a și iarna de aer 
condiționat. Lateral se află vestiare, 
camere de odihnă, camere pentru re
prezentanții presei etc.

In corpul răsăritean al Palatului 
se află sălile de antrenament. Aici

Se pregătesc
sportivii coreeni

La începutul acestei toamne, Lcipzi- 
gul va găzdui o grandioasă competiție 
sportivă „Spariac'uada Internațională 
a Armatelor Prietene". La întreceri vor 
fi prezenți cu un lot numeros și 
reprezentanții sportivi ai armatei 
R.P.D. Coreene. ■

Sportivii coreeni au început din vre
me pregătirile pentru această competi
ție care va reuni reprezentanți de va
loare ai sportului din țările socialismu
lui. In ultima vreme sportivii militari 
coreeni au făcut serioase progrese, în- 
sușindu-și o înaltă măiestrie. In joto- 

rafie un aspect de la antrenamentele 
gimnaștilor coreeni.

Marfă „păguboasă"...
Liga profesionistă engleză luptă 

împotriva... privilegiilor

Pentru unii dintre cititorii noștri 
a constituit probabil o surpriză pre
zența în turul preliminar al Cupei 
Campionilor Europeni a echipei 

Manchester United, care fusese oprită 
de Id ga profesionistă engleză de a 
participa la această competiție. Se 
știe că Manchester United a fost in

vitată in mod special (ca a doua e- 
chipă engleză în Cupă) în semn de 
apreciere și de afecțiune pentru pier
derile dureroase suferite în tragicul 
accident de avion de la Miinchen, in 
cursul participării la ediția preceden
tă. Dar „Liga" a considerat că tre
buie să dea aviz nefavorabil la a- 
ceastă invitație moiivîndu-și hotă- 
rirea în termeni foarte pretențioși, 
cum că „...o echipă engleză trebuie 
să-și cîștige locul într-o competiție, 
au să capete privilegiu.” 

este locul cel mai populat din întrea
ga construcție. Duminicile și după în
cheierea cursurilor, elevii pot frecventa 
în mod gratuit sălile de antrenamen
te. Cea mai mare dintre ele are 72 m. 
lungime pe 44 m. lățime. In centru 
sînt trei terenuri de baschet și volei 
și două de badmington. In extremități 
se află mesele de tenis, saltele pen
tru antrenamentele luptătcri’or, apara
tele de gimnastică.

Bazinul are dimensiunile reglemen
tare de 50/20 m., fiind înconjurat de 
tribune pentru 2.500 de spectatori. Pe
reții laterali ai bazinului sînt transpa
rent, dînd posibilitate antrenorilor să 
urmărească mișcările pe care le fac în 
apă elevii lor. In partea de nord a 
bazinului se află turnul de sărituri, 
în cea de sud un mic bazin de încăl

Pregătirile fotbaliștilor din R.D.G. 
pentru jocurile cu R.P. R.

e Meciul juniorilor va avea ioc 
Oder, iar cel al primelor echipe

La 24 august, o dată cu campionatul 
republican de fotbal, care pasionează 
masele de spectatori, vor începe și lu
crările de selecție în vederea întilniri- 
lor internaționale din toamnă ale re
prezentativelor noastre: cu R.D. Ger
mană și R.P. Ungară.

Ce noutăți sînt în legătură cu aceste 
meciuri ale fotbaliștilor noștri ? Vi le 
împărtășim mai jos.

In primul rînd să notăm că FORUL DE 
SPECIALITATE DIN R.D.G. A FIXAT 
PARTIDA DE JUNIORI R.D.G.— 
R.P.R. LA 13 SEPTEMBRIE LA 
FRANKFURT PE ODER, IAR ACEEA 
DINTRE PRIMELE ECHIPE (A) LA 
14 SEPTEMBRIE LA LEIPZIG. Cum 
se știe, celelalte două întîlniri (B și ti
neret) vor avea loc la București, la 
14 septembrie.

Fotbaliștii din R.D.G. sînt avansați 
cu pregătirile, în primul rînd, pentru 
că în prezent ei se află în plin cam
pionat, iar în al doilea rînd pentru că 
au susținut cîteva partide internațio
nale în'cursul verii. Astfel, la sfîrșitul 
lunii iunie au avut loc patru meciuri 
R.D. Germană—R.P. Polonă: la A 
(1—1), la B (2-0), la tineret (3—3) 
și Ia juniori (2—5). Cu acest prilej, 
selecționerii germani s-au fixat asupra 
echipei de bază, care este alcătuită pe 
„scheletul" a două cluburi : WLSMUT 
KARL MARX STADT (stoperul B. 
Miiller, mijlocașul S. Wolf, centrul îna
intaș Troger si interul stînga M. Kai
ser)' și VORWĂRTS BERLIN (porta
rul Spickenagel, mijlocașul Unger și 
extremul stînga WTri/i). Aceste două 
cluburi dau și majoritatea rezervelor, 
iar cei mai mulți jucători de la Vor- 
wărts au făcut parte din echipa Berli-

Desigur motivarea sună straniu, 
mai ales fiind făcută din partea unui 
for din Anglia, țară in care privile
giile de toi felul ale claselor domi
nante sînt apărate cu strășnicie de 
legile statului burghez. In realitate, 
ea nu caută decit să ascundă fără 
succes adevăratul motiv, care este 
consecvent cu politica generală a Li
gii profesioniste engleze, politică în
dreptată permanent împotriva lărgi
rii relațiilor internaționale ale fotba
lului insular. Liga militează cu incă- 
păținare pentru acea faimoasă ..splen
didă izolare" și nu vede niciodată 
cu ochi buni plecarea peste hotare a 
echipelor sale.

Clubul Manchester United a făcut 
apel la un alt for sportiv britanic 
„Football Associatino" — care con
trolează direct activitatea internațio
nală a fotbaliștilor englezi — primind 
de data aceasta aviz favorabil. Au și 
fost perfectate datele jocurilor din 
primul tur, cu echipa elvețiană 
Young Boys.

„Liga" — organism reunind în 
principal pe patronii de cluburi — 
nu are însă intenția să dezarmeze... 
Intr-o declarație, dată publicității 
miercuri, conducătorii Ligii anunță 
sentențios: „Nerespectarea recomandă
rii date clubului Manchester United 
zdruncină însăși structura fotbalului 
englez..."

Cu alte cuvinte disputa continuă.... 

zire. Bazinul este amenajat cu filtre 
puternice care curăță apa. Compoziția 
chimică și temperatura sînt de aseme
nea reglate în mod automat. După 
deschiderea acestui bazin, înotătorii 
din Pekin au căpătat posibilitatea de 
a se antrena de-a lungul întregului 
an, fapt care a jucat un rol binefă
cător asupra performanțelor. Nu-i de 
mirare că în ultima vreme înotătorii 
chinezi au stabilit numeroase noi re
corduri ale țării.

In afară de sălile și terenurile a- 
coperite, Palatul de Cultură Fizică 
dispune de numeroase terenuri în aer 
liber. Printre acestea se numără te
renul de tenis, baschet, volei, fotbal, 
cu instalație pentru nocturnă, piste de 
atfetism, bazine de înot și altele.

An de an, prin grija partidului și 
guvernului se îmbogățește necontenit 
baza materială a sportivilor chinezi.

la 13 septembrie la Frankfurt pe 
la 14 septembrie Ia Leipzig.

nului care a dispus cu 1—0. de Praga 
în luna iulie. Intîlnirea cu R.P. Po
lonă a permis selecționerilor germani 
să constate că apărarea „bloc" a dat 
completă satisfacție, dar că în schimb, 
linia dc atac — care și-a descoperit în 
tînărul Klingbiel un element de mare 
perspectivă — a. dovedit ineficacitate. 
Jocul în mișcare, cu multe schimburi 
de locuri, n-a putut fi concretizat de 
cvintetul H. Miiller—Schroter—Triiger 
—M. Kaiser—Klingbiel din lipsă de 
decizie la poartă și din insuficientă fo
losire a extremelor. Lipsa aceasta a 
fost în parte remediată prin antrena
mente și la 13 august, în partida de Ia 
Oslo cu Norvegia, atacul a iost eficace: 
a marcat cinci goluri. In schimb, de 
data aceasta, apărarea a primit mai 
multe goluri : 6.

Juniorii au urmat un program spe
cial de pregătire și pentru jocurile din 
toamnă și pentru Turneul U.E.F.A. din 
1959. După partida cu R.P. Polonă de 
la 29 iunie, juniorii au jucat la 16 au
gust, la Halle, cu R.P. Ungară. Rezul
tatul final: 3—1 (1—I) pentru tinerii 
fotbaliști maghiari, cu care selecțio
nata noastră se va în’îlni la 26 oc
tombrie.

Pregătirile fotbaliștilor din R.D.G. 
continuă, fiind sprijinite de meciurile 
de campionat și completate cu antrena
mente comune periodice.

înainte de a termina, să mai notăm 
că meciurile noastre, cti R.P. Ungară 
vor avea loc la 26 octombrie : A și ju
niori Ia București, B și tineret în R.P. 
Ungară, probabil la Budapesta. Des
pre pregătirile fotbaliștilor maghiari 
ne vom ocupa cu alt prilej.

Vacanța fotbaliști
lor se apropie de sfir- 
șit. Pentru cei din 
țările apusene ea n-a 
constituit însă decit 
un „sezon interme
diar" , in care dacă 
nu s-a jucat fotbal, 
in schimb s-au dat nu

meroase „lovituri" la bursa de vînzări- 
cumpărări a jucătorilor. După cum 
se știe, in sportul capitalist jucătorii 
de fotbal fac obiectul unui adevărat 
tirg, aidoma acelora de vite.

Și in această vară cluburile pro
fesioniste din apus au cheltuit (sau 
încasat) sume importante pentru iran*  
ferurile de jucători. In general, afa
cerile au fost bune... Au mai existai 
îr.să și cazuri tind cumpărătorii au 
iești în pagubă.

Așa a pățit clubul englez Totten
ham Hotspurs, care l-a cumpărat de 
la Swansea Town pe extremul Cliff 
Jones, de 22 ori internațional în e- 
chipa Țării Galilor. Suma plătită
este deadreptul impresionantă: 35.000 
lire sterline t Dar proprietarii clubului 
Tottenham își spuneau că „marfa 
face..."

Iată insă că la primul antrenament 
efectuat la Tottenham, noua achiziție 
a intrat cam tare într-o busculadă, 
lracturîndu-fi piciorpl. Rezult aiul. —

Una din numeroasele baze nautice ale Moscovei, în timpul unui concurs.

în ÎMiîgMjpiiiiarea „Zilei unitmale a spor t i v u 1 ui 
IMAGINI ALE MOSCOVEI SPORTIVE..?

Se apropie „Ziua unională a sportivului", tradiționala sărbătoare 
poporului sovietic, zi de trecere în revistă a succeselor și realizărilor r 
purtate de mișcarea de cultură fizică din U.R.S.S. în vederea acestui it 

portant eveniment, toți sportivii sovietici se pregătesc cu înfrigurare, 
rîndurile de mai jos vom reda cîteva din aspectele activității sportive d 
capitala Uniunii Sovietice.
Sportivii Moscovei caută să fie 

mereu în avangarda mișcării sovietice 
de cultură fizică. Anul acesta a fost 
pentru ei bogat în evenimente atît 
în arena internațională cît și în arena 
întrecerilor interne. Și pretutindeni, 
în rîndurile învingătorilor, pe podiu
mul celor mai buni au urcat cu cin
ste tineri și tinere din capitala sovie
tică. Numai în acest an sportivii mos- 
coviți au participat la 34 mari compe
tiții. In 27 dintre ele ei au cucerit primul 
loc. In palmaresul sportiv al tinere
tului din Moscova figurează impor
tante victorii, cum ar fi locul 1 în 
campionatele U.R.S.S. de hochei, schi, 
patinaj viteză, șah, înot, volei, tenis. 
Moscoviții au cîștigat marea Sparta- 
chiadă de iarnă din R.S.F.S.R., me
ciul de patinaj viteză cti echipa orașu
lui Oslo, intîlnirea atletică cu repre
zentativele Ucrainei, Leningradului și 
R S.F.S.R.

Crește necontenit caracterul de masă 
al sportului din capitala sovietică. La 
ora actuală, Moscova numără aproape 
3.000 de colective sportive, care reu
nesc peste o jumătate de milion de 
tineri și tinere. In secțiile sportive ac
tivează 555.000 oameni. De la înce
putul anului, 153 sportivi au îndepli
nit norma de iwaestrti al sportului, 
iar peste 1600 pe aceea de sportivi 
de categoria întîia. Aproape 50.000 
de oameni din capitala U.R.S.S. au 
trecut normele complexului G.T.O.

Crește numărul specialiștilor și 
activiștilor în domeniul culturii fizice. 
In prima jumătate a acestui an, peste 
1.500 de oameni au absolvit cursurile 
de arbitri, iar 300 au obținut califi
carea de instructori obștești.

indisponibilitate pentru mai multe lu
ni. Negustorii sportivi de la Totten
ham Hotspurs au și început probabil 
să evalueze pagubele pe care le vor 
suferi...

Rose suspendat!

S-a făcut lumină 
în „cazul Rose"... 
Comisia de anchetă 
a Federației australie
ne de tenis a stabilit 
că jucătorul Mervyin 
Rose s-a făcut vino
vat de practici pro
fesioniste, suspendin- 

dit-l în consecință pe timp nelimitat.
Este interesant de notat că în a- 

ceeași perioadă au fost făcute inves
tigații și asupra altui teriisman ,,a- 
mator" din Australia, anume Mal 
Anderson, cîștigătorul de anul trecui 
de la Forrest Hills. Anderson a fost 
însă salvat in ultimul moment de o 
adresă a Federației de tenis din
S.U.A. care afirmă că australianul 
n-a pretins niciodată onorarii pentru 
participarea în concursuri, garantînd 
astfel pentru inocența acestuia.

Nici nu-i de mirare, fiindcă ame
ricanii au neapărată nevoie de An
derson pentru a completa afișul a- 
propiatelor campionate de la Forrest 
Hills și așa văduvit de una din vc- 
detet suspendatul. Roșe.

Mari succese în domeniul dezvoltă 
sportului l-a repurtat colectivul spe 
tiv al uzinei de automobile „Lihaciox 
Aci, sînt foarte bine dezvoltate spe 
turi ca înotul, ciclismul, halterele, 
rîndul colectivelor fruntașe se mimă 
cel al clubului „Aripile Sovietelor", 
uzinelor automobilelor de mic litr; 
al fabricii de manufactură „Trehgo 
uaia" ș.a.

Se îmbogățește necontenit baza iu 
terială necesară practicării sporturilor 
capitala sovietică. După cum se ști 
în ultimii ani, au fost ridicate la Mo 
cova numeroase construcții sportiv 
Complexul de la Ltijniki, cel mai mai 
din lume, constituie o mîndrie a spo 
tivilor sovietici. In momentul de tai 
se desfășoară o largă activitate c 
amenajare și reconstrucție a multi 
baze sportive. In centrul orașului, [ 
malurile fluviului Moscova, se amt 
najează o mare bază nautică. Ai» 
vor putea veni să se recreeze mii i 
mii de oameni ai muncii. Important 
lucrări au lost proiectate pe. teritorii, 
parcului sportiv de la „Ltijniki". In 
tr-un viitor apropiat vor fi amenajat 
o stațiune de sporturi nautice, un pa 
tinoar artificial, un teren acoperit d 
tenis și altele. Trebuie arătat că . 
început reconstrucția unuia dintn 
cele mai vechi stadioane ale Moscovei 
I.S.K.-M.O. din parcul Sokolniki, li 
același raion, pe malul lluviulu 
lauza, se profilează un nou comple: 
sportiv. Iată doar o scurtă trecere îi 
revistă a construcțiilor sportive dii 
capitala Uniunii Sovietice.

Marea sărbătoare, „Ziua unională a 
sportivului", va Ii marcată la Moscova 
prin numeroase și interesante compe
tiții. Cea mai importantă dintre ele va 
li, fără îndoială,.cea de a Vl-a Spar- 
tachiadă unională a sindicatelor sovie
tice, a cărei deschidere va avea loo 
cu acest prilej. Ea va aduna la 
start un impresionant buchet de mae
ștri emeriți, maeștri și fruntași ai 
sportului sovietic.

Spartak Moscova s-a distanțat 
în campionatul de fotbal 

al U.R.S.S.
Săiptămîna trecută s-au desfășurat 

noi meciuri în cadrul campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. Inviugînd cu 
3—2 pe Dinamo Kiev echipa Spartak 
și-a consolidat în mod simțitor pozi
ția de lider. Alte rezultate: Zenit— 
Dinamo Moscova 0—2, Lokomotiv—
T.S.K.-MO. 0—0, Aripile Sovietelor—

10 p_, Adimiralteeț 6 p.

Dinamo Tbilisi 3-0. Iată clasamen-
tul:
I. Spartak 16 11 4 I 42:18 26
2. T.S.K.-M.O. 17 8 6 3 33:18 22
3. Din. Moscova 16 8 3 5 30:20 19
4. Zenit 15 6 6 3 28:18 18
5. Lokomotiv 14 6 5 3 23:14 17
6. Sahtior 15 7 3 5 15:17 17

Urmează Torpedo 16 P-, Dinamo
Tbilisi 12 p., Dinamo Kiev 11 p.,
Moldova 10 p.,, Aripile Sovietelor
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Succese de prestigiu
sportive este să arate totdeauna 
mai bine pregătit, cel mai dirz.

ale sportivilor noștri (Campionatele mondiale de tir
Menirea unei întreceri

> cel mai puternic, cel 
e terenul de sport se înfruntă atît forța și dibăcia, cit 
ai ales voința celor intrați in întreceri. Și dacă pute- 
•a, sau măiestria chiar, pot fi uneori egale în luptă, 
'unei voința și dirzenia sînt acelea care trebuie să facă 
^osebirea dintre concurenți, să creeze acea diferență ce 
ifărdște un învingător.
Iar alunei cînd în întrecere sînt chemați cei mai buni 
ntre cei buni, cînd lupta se dă pentru titlul suprem, 
•ea ce determină cucerirea unui titlu mondial, este toc
ai voința sportivului. Ea creează diferențele de metri, 
icunde sau puncte necesare victoriei. Fiindcă intr-un 
impionat mondial toți concurența posedă o măiestrie 
mrtivă ajunsă la cel mai înalt grad.
Iată de ce socotim că aceste strălucite victorii în cam- 

ionaie mondiale pe care le-au repurtat de curind spor
ul ai Republicii noastre, nu sînt numai un indice al 
•iei înalte tehnice, ci tocmai victorii ale voinței, al unui 
jlrit generos creator de performanțe.
In două campionate mondiale draoelul Republicii Popu- 

ire Romine a urcat pe cel mai înalt catarg. Acum o 
Iptămină, pentru a cinsti victoria Elenei Băcâuanu, pa- 
ișutista care a înfrint înălțimile. Alaltăieri, pentru ca- 
oiștii Simion Ismailciuc și Alexe Dumitru, uniți frățește 
i efort de-a lungul clasicei distanțe de 1000 m.
Firește, la parașutism și la canoe, tinerii aceștia au 

iptat cu dîrzenie nu numai fiindcă slut sportivi de clasă,

ci și pentru că aveau de apărat în întrecere onoarea pa
triei. Așteptînd semnalul de lansare la portiera avionului 
care o purta spre înalt — Elena Băcăoanu —, scrîșnind 
in efortul loviturilor de pagaie pe pista lucie a apei 
VLtavji — Ismailciuc și Dumitru Alexe — toți trei s-au 
glndit desigur in acele clipe că aveau de luptat nu nu
mai pentru reputația lor de sportivi fruntași, ci și pentru 
toțF tovarășii lor de întreceri, pentru întreaga mișcare 

’sportivă a țării. Iată ce le-a dat imbold în luptă, iată 
unde au cules ei resursele de voință hotăritoare pentru 
soarta întrecerii.

In lumina aceasta, victoria lor capătă o semnificație 
deosebită. Fiindcă este bine să mai amintim încă o dată, 
că Elena Băcăuana, această parașutistă cutezătoare, este 
muncitoare în fabrică, iar Simion Ismailciuc și Alexe 
Dumitru și-an călit mușchii ani de-a rlndul irăglnd din 
ape năvoadele grele, printre ostroavele și păpurișul Del
tei.

In minunatele condiții asigurate mișcării sportive de 
regimul democrat-popular din țara noastră, prin grija 
partidului față de educația sportivă a tineretului, acești 
fii de muncitori au căpătat posibilitatea să-și dezvolte 
măiestria lor sportivă, să-și pună în valoare toate re
sursele, tot talentul și toată puterea de luptă. Și tocmai 
aceștia sînt sportivii care au arătat mai multă dîrzenie, 
au găsit acea putere de voință făuritoare de victorii.

Iată de ce ne sint cu atît mai dragi noii noștri cam
pioni mondiali.

Echipele Angliei și R. P. Romîne la egalitate de puncte, 
au stabilit un nou record mondial la armă liberă 

calibru redus-poziția culcat
MOSCOVA 18 (prin telefon). Luni, 

pe poligonul ~' 
întrecerile din 
mondiale de tir, 
liberă calibru 
poziția culcat.

La standul probelor s-au aliniat 22 
echipe. Intîlnirile au fost deosebit de 
pasionante, dovedind buna pregătire a 
tuturor concurenților.

Dacă ieri consemnăm că reprezen
tanții noștri s-au comportat neaștep
tat de slab la proba de piste*!  pre
cizie, de data aceasta trăgătorii ro- 
mîni Dinu Vidrașcu, P. Șandor si 
Iosif Sîrbu s-au clasat în ordine pe 
locurile 6, 9 și 10 cu 394, 393 și res
pectiv 393 puncte. Aceste rezultate 
au făcut ca pe echipe țara noastră 
să ocupe locul doi cu același număr 
de puncte (1.959) ca și prima cla-

Dinamo, au continuat 
cadrul campionatelor 
cu proba de armă 
redus 3 X 40 focuri.

internațional. Sur- 
rezultatul obținut 

clasată pe primul 
pe echipe.

izi începe la Stockholm

sată, echipa Angliei care ne-a depă
șit la baraj. Rezultatul pe echipe este 
deosebit de valoros și el constituie 
un nou record mondial. Fără îndoială 
că și locurile ocupate de sportivii 
noștri la individual oglindesc buna 
lor pregătire tehnică și valoarea tiru
lui nostru pe plan 
prinzător este însă 
de echipa Angliei, 
loc la individual și

Clasament individual :
1. Vonon (Anglia) 396 puncte
2. Ltichianciuc (U.R.S.S.) 395

puncte
3. Taras (S.U.A.) 394 puncte
...6 Dinu Vidrașcu (R.P.R.) 394

puncte
9. Petre Șandor (R.P.R.) 393 puncte
10. Iosif Sîrbu (R.P.R. 393 puncte. 
Clasament pe echipe :

Anglia 1.959 puncte — nou re- 
mondial
R. P. Romînă 1.959 puncte — 
recod mondial
U.R.S.S. 1.953 puncte
S. U.A. 1.946 puncte 
Suedia 1.943 puncte.

\ Vl-a edifie a campionatelor europene de atletism
Fiind așezat pe mai multe insulițe, pe malurile lacurilor Mălaren și Saltsjon și pe țărmul 

nării Baltice, Stockholmul a fost denumit, și pe drept cuvînt, „Veneția nordului". In aceste zile, 
vioanele, trenurile și vapoarele au adus în capitala Suediei un mare număr de tineri venind din 
rate colțurile bătrînului continent. Sînt partieipanții la cea de a Vl-a ediție a campionatelor euro
pene de atletism, categoric cea mai însemnat? competiție a atletismului din această parte a lumii. Au
renit atleți și atlete din 28 de țări ale Europei, fiecare aducînd ceva din specificul țării sale. Sînt pre- 
enți la Stockholm aproape 800 de 
tenpiond continentului nostru.
Telefonul ne-a pus ieri în legătură 

lirectă cu membrii delegației noastre 
are participă la cele mai „tari" în- 
receri ale acestor campionate euro
pene. Numele reprezentanților noștri 
e cunoașteți. Dc nu... iată-le: Tra- 
an Sudrigean, Constantin Grecescu, 
lie Savel, Nicolae 
anda Balaș, Ana 
Jiți. Ei se află la 
eva zile și au fost 
mei școli împreună cu atleții bul
gari, iugoslavi și elvețio^f. Ei locu- 
esc în condițiuni bune la'Enskedefăl- 
et Singura problemă, destul de de
licată, este legată de... somn. în

sportivi, dintre care, începînd de astăzi, urmează să fie aleși

Rășcănescu, Io- 
Coman și Maria 
Stockholm de cî- 
cazați în căminul

prezent la Stockholm este zi polară 
(noaptea, dacă poate fi numita ast
fel, durează numai cîteva ore) și fap
tul acesta are o influență sensibilă 
asupra celor mai mulți dintre compe
titori. Tocmai de aceea, deși organiza
torii au prevăzut lucrul acesta și au 
pus perdele negre la toate ferestrele, 
mulți dintre participanți, în special cei 
din sudul continentului, se simt obo
siți. Altfel, printre atleții noștri dom
nește voia bună și optimismul. Toți 
sfnt sănătoși și antrenamentele des
fășurate pînă acum pe stadionul de 
lîngă cămin, au arătat că se află în- 
tr-o formă bună. Sîmbătă la antrena-

„Trofeul orașelor țărilor balcanice
Ia lupte clasice și libere

Anul acesta, între 4—7 septembrie, 
capitala patriei noastre va găzdui 
prima ediție a unei importante compe
tiții de lupte clasice și libere, la care 
vor lua parte concurenți din țările 
balcan ce. Ținînd seama de prestigiul 
internațional ce și l-a creat sportul 
luptelor din aceste țări, este de aș
teptat ca întrecerile de la București 
dotate cu „Trofeul orașelor țărilor 
balcanice" și care constituie o ade
vărată Balcaniadă — să se desfășoa
re la un înalt nivel tehnic.

• După terminarea întrecerilor, o 
comisie de antrenori — alcătuită din

<4

O ccirpetiție așteptată
mult interes:

Spartachiada Internațională 
a Armatelor Prietene

Vasilii Kuznețov este principalul favorit al pro
bei de decatlon, care va avea loc miercuri fi joi.

încercare

reprezentanții 
— va alcătui 
rezultate, reprezentativa țărilor 
canice care se va întrece la Istanbul 
cu selecționata țărilor scandinave.

® In vederea marii competiții din 
septembrie, 30 de luptători romlni fac 
în prezent ultimele pregătiri, punînd 
accentul pe perfecționarea elementelor 
de tehnică și tactică. Pregătirile se 
desfășoară sub conducerea unui grup 
de antrenori (I. Corneanu, Vascu Po- 
povici și Bați). Din lot fac parte 
sportivi de frunte ca I Cernea, Sza- 
bad, Micula, Gh. Dumitru, V. Bular- 
ca, M. Behișica, Gh. Popovici. I. Ra
du și alții.

O Reprezentativa Turcie! (clasată 
pe locul doi la mondialele din acest 
an de la Budapesta, atît la libere cît 
și la clasice) pornește favorită. Din 
echipa Turciei fac parte luptători de 
valoare internațională: Akbas, cam
pion mondial la lupte libere, M. 
Bayrac, campion olimpic Ia categoria 
73 kg. (la București va lupta la cat. 
79 kg.), Aivaz, campion mondial Ia 
categoria 73 kg., R. Dogan, campion 
mondial la 67 kg. etc. La categoria 

le
Si-

echipelor participante 
pe baza celor mai bune 

bal-

semi-grea cele mai multe șanse 
are campionul mondial bulgarul 
racov

e Ținîmd seamă de importanța 
castei competiții, 
lor noastre sportive cu secții 
lupte să organizeze prin B.T.E. 
cursii colective la București în peri
oada concursurilor pentru a asista la 
„Trofeul orașelor țărilor balcanice".

a-
sugerăm colective- 

de 
ex-

Numărul viitor 
al ziarului

> va apare în ziua de vineri 22 august la orele obișnuite g

mentele noastre a fost 
prezentă o adevărată 
armată de ziariști, antre
nori, fotografi, simpli în
drăgostiți de atletism etc. 
Cînd a început să sară 
lolanda Balaș, cu toții 
s-au îndreptat spre groa
pa cu nisip. lolanda și-a 
tăcut antrenamentul ținînd 
scamă dc înălțimile suc
cesive prevăzute pentru 
concurs: 1,58; 1,61 ; 1,64;
1,67; 1,70; 1,72; 1,74 m 
și de aici, mai sus, din 
doi în doi centrimetri. Ea 
a trecut cu ușurință din prima
1,76 m. Săritura sa a fost prinsă pe peli
cula multor aparate de fotografiat și de 
filmat și duminică majoritatea zia
relor din Stockholm au publicăt-o 1 
Toți specialiștii îi acordă prima șansă 
recordmanei noastre, prima femeie care 
a reușit să treacă peste 1,80 m la să
ritura în înălțime. Dar pentru că tot 
veni vorba de săritura în înălțime, 
trebuie să remarcăm faptul că din 
programul întrecerilor au tost scoase 
calificările la această probă, prevă
zute să se desfășoare chiar astăzi. In 
felul acesta, proba se va desfășura 
direct finală în ziua de 21 august. 
Cercetînd listele de înscrieri la sări
tura în înălțime reținem, printre al
tele, numele unor atlete ca: Taisia 
Cencik (U.R.S.S.), Inge Killian (Ger
mania), Reinalde Knapp (Austria), 
Galina Dolea (U.R.S.S.), Olga Da
vidova (Cehoslovacia), Osvalda Giardi 
și Marinella Bortoluzzi (Italia),

Stadionul olimpia din Stockholm, 
inaugurat cu ocazia J. O. din 1912, 
este gata încă de acum cîteva zile 
pentru începerea marilor întreceri. Deși 
el a fost „închis" pentru antrena
mente, totuși toată lumea și-a dat 
seama că pista sa este foarte moale, 
fiind îmbibată — pînă la saturație — 
de ploaia care în ultimele zile a că
zut cu regularitate în 
amiază.

lată acum programul 
zile de întreceri: azi: 
suliță femei, 10.000 m 
100 m bărbați, ciocan, 800 m bărbați, 
400 m bărbați, 100 m bărbați (serii 
sau calificări); mîine: lungime băr
bați și 100 m. bărbați (finale), 400 
m. g, 100 m femei, 400 m bărbați, 
3.000 m obst., 800 m bărbați, disc 
bărbați, 80 m. g. (serii, semifinale sau 
calificări) și probele zilei I la pentat
lon și decatlon.

fiecare după

primelor două 
20 km marș, 
(toate finale),

LEIPZIG (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, prima 

Spartachiada Internațională a Arma
telor Prietene se va desfășura între 
20 și 28 septembrie la Leipzig și în 
alte 8 orașe din R.D. Germană. La 
această mare manifestație sportivă, 
care va constitui un prilej de strîn- 
gere a relațiilor de prietenie dintre 
sportivii militari din țările socialiste, 
vor participa 12 țări: U.R.S.S., R.P. 
Chineză, R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.P. Romînă, 
R.P. Polonă, R.P. Mongolă, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Vietnam, R.P. Alba
nia și R.D. Germană.

In centrul atenției generale se situ
ează turneul de fotbal, competițiile 
de box și tir, precum și concursu
rile de atletism care se vor desfășura 
după programul Jocurilor Olimpice. 
O participare valoroasă se anunță de 
asemenea și la competițiile de pen 
tatlon modern, haltere, gimnastică, 
handbal și alte sporturi.

La 28 septembrie, în ziua de închi
dere a Spartachiadei internaționale a 
Armatelor Prietene, pe marele stadion 
din Leipzig, care are o capacitate de 
100.000 locuri va avea loc o mare 
paradă sportivă, după care se va dis
puta finala turneului de fotbal.

Alexandria 
desfășurat întîlnirea 
internațională dintre 
echipele selecționate 

Arabe Unite și lugo- 
surprinderea gene-

ale Republicii 
slaviei. Spre 
rală echipa gazdă a obținut victoria 
cu scorul de 15—14. Boxerii din
R.A.U. au cîștigat cinci meciuri, patru 
întîlniri au revenit echipei Iugosla
viei iar o partidă s-a terminat cu un 
rezultat nedecis. (Agerpres) 

înotătorii australieni 
au cucerit noi victorii 
în campionatele inter
naționale aie Japoniei, 

l-a învins de două ori 
japonez Yamanaka, pe

NATAȚIE

BELGRAD 18 (A- -
gerpres). — Partidele 
întrerupte din cadrul 
turneului ' interzonal 

de șah de la Portoroj s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Bronstein — 
Benko */ 2—‘/a 1 Olafsson — Neikirch 
0—1 ; Fiister — Olafsson 0—1 ; Benko 
— Sanguinetti 
Szabo 1—0.

După 8 runde 
marele maestru 
6 puncte urmat 
din 7 partide. 
Tal, Averbach 
puncte fiecare.

1—0 ; Matanovici

în clasament conduce 
sovietic Petrosian cu 
de Benko 5*/ 2 
Olalsson 5;/2 
și Matanovici

puncte 
puncte, 
cîte 5

John Konrads 
pe campionul 
400 m liber și 1500 m. In schimb, 
Yamanaka a cîștigat proba de 200 m 
liber, stabilind un nou record mon
dial cu timpul de 2:03,3. După ter
minarea întrecerilor de la Tokio, îno
tătorii australieni vor pleca într-un 
turneu în R. P. Chineză, urmînd să 
evolueze la Canton, Pekin și în alta 
orașe.

18 (A-NEW (YORK 
gerpres). — Campio
natele mondiale de 
scrimă au început luni 

Philadelphia cu disputarea probei 
floretă pe echipe (bărbați). Pen- 
turneul final s-au calificat for-

SCRIMĂ
la
de
tru
mațiile R.P. Ungare, Franței, U.R.S.S.
și Italiei. In
U.R.S.S. a învins
S.U.A. cu 9—7.

eliminatorii echipa
reprezentativa

ECHIPA D.E SCRIMA A R.A.U. 
VICTIMA UNEI CATASTROFE 

AERIENE .
După cum transmit agențiile de 

presă, echipa de scrimă a Republi
cii Arabe Unite, însoțită de antre
norul maghiar Andre Tilly a fost 
victima unei tragice catastrofe ae
riene. Avionul „Constellation" al 
societății olandeze K.L.M., care îi 
transporta pe sportivi la Filadelfia, 
la campionatele mondiale, s-a pră
bușit în largul coastelor Irlandei. 
Prin moartea celor 7 scrimțri Re
publica Arabă Unită pierde sportivi 
de valoare care au evoluat cu suc
ces în numeroase concursuri inter
naționale. La 17 august, Federația 
Internațională de Scrimă, întrunită 
în congres extraordinar la Fila
delfia, a păstrat un minut de recu
legere în memoria celor șapte 
membri ai echipei R.A.U. și a an
trenorului lor Andre Tilly.
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