
Largirea și consolidarea 
activului obștesc al mișcării 

sportive—sarcină 
de primă importanță

Uniunea de 
Sport este 
masă care 

tatea pe un larg 
din principalele

Cultură Fizică 
o organizație 
își bazează 
activ obștesc. Unul 

obiective ale vastei 
acțiuni de reorganizare, care se des
fășoară ca urmare a sarcinilor 
sate de Hotărîrea Partidului și Gu
vernului din 2 iulie 1957, este 
mai lărgirea și întărirea continuă

Ș< 
de 

ac.tivl-

tra- Organ al Uniunii de
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de cultură fizică șj sport. Despre am- 
ptoarea activului obștesc vorbesc de j-----—-................................................
la sine cifrele. In regiunea Constanța,:. 
de pildă, în consiliile U.C.F.S. și în 
cele 18 comisii pe ramură de sport r 
regionale și 24 raionale activează j 
peste 400 de cadre obștești. Dacă a- l 
dăugărn la acest număr activiștii ob- J 
ștești care conduc cele 266 colective ț 
sportive din regiune și cele 191 sec- 
ții pe ramură de sport afiliate la Fe- 1 
derațiile sportive, ne putem da seama . 
de numărul însemnat al celor ce mtin- ' 
cesc voluntar pentru dezvoltarea miș « 
cării de cultură fizică și sport într-o <4 
singură regiune a țării. r

Dar aceasta este departe de a j 
Ii un caz izolat. In fiecare re- / 
giune, oraș sau raion, în con- J 

siliile U.C.F.S., comisiile pe ramură A 
de sport, în consiliile colectivelor și / 
cluburilor sportive ca și în birourile 1 
secțiilor pe ramură de sport activează / 
cu dragoste și abnegație, în tininut J 
lor liber, zeci de mii de activiști ob- > 
ștești. J

Oatorită muncii, pline de avînt 
a activiștilor obștești din corni- 3 
siile de atletism și. ciclism ale *_________________________________

regiunii Ploești, de fotbal, box. iah- # TORII SÎNT PUNCTUL FORTE... 
ting din regiunea Constanța, de po- 
pice și fotbal din regiunea Hunedoara
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: Atleți și atlete din 21 de țări la startul întrecerilor

Steagurile a 21 de țări flutură pe înaltul tribunelor Stadionului Re
publicii... Peniru a Xl-a oară, atleți și atlete veniți de peste hotare 
vor participa alături de cei mai buni atleți romîni la tradiționala 

și minunata festivitate de deschidere a campionatelor internaționale de 
atletism ale Republicii Populare Romine. Prin atmosfera de sinceră prie
tenie. cu adevărat olimpică, în care s-au desfășurat an de an întrecerile, 
prin rezultatele de valoare obținute de nenumărați atleți, prin organizarea 
perfectă a concursurilor, aceste campionate și-au cișfigat o faimă mon
dială. Nu există nici o îndoială că și ediția a Xl-a va întări prestigiul 
acestei competiții, va cunoaște o reușită deplină.

Succes deplin participanților la cea de a Xl-a ediție a campiona
telor internaționale de atletism I

ÎN LOTUL SOVIETIC, ARUNCĂ-

— 1:51,5), Galiulin (800 m — 1:51,5), 
Plesakov (prăjină — 4,40).
-CA ȘI IN LOTUL R. P, UNGARE

Este vorba de atleții care compun lo
tul Uniunii Sovietice. Iată numele lor 
și cele mai bune rezultate înregistra
te de ei în decursul acestui sezon: 
Ovcinik (suliță — 77,82 m), Grigal- 
ka (greutate — 17,20; disc — 55,50), 
Varanauskas (greutate — 17,15; disc

Din expresul de Moscova au des
cins joi la amiază noi oaspeți ai „in
ternaționalelor" noastre de atletism.

(Continuare in pag. 2)

Inticcerile campionatelor internaționale de atletism, ca și antrenamentele premergătoare, reprezintă un mi
nunat prde/ de cunoaștere, de întărire a prieteniei intre sportivii din diferite țări.

Lotul atleților din R. P. Ungară a 
sosit la București în două grupe, pri
ma joi și cealaltă ieri seara. Maghia
rii au venit cu un lot oarecum mo
dificat față de cel anunțat. N-au ve
nit cîțiva dintre seraifondiști, dar în 
schimb a sosit Istvan Szecsenyi, re
cordmanul Ungariei la aruncarea dis
cului cu 56,60 m. lată de altfel numele 
celor zece sportivi maghiari : Ferenc 
Klics (disc — 55,67), Istvan Szec
senyi (disc), Gyorgy Kiss (800 m — 
1:51,8; 1.500 m — 3:49,4), Laszlo Jes- 
zenski (3.000 m obst. — 8:45,2), Ist
van Havasi (20 km marș — 1.38:25,0), 
Gyula Zsivotzki (ciocan — 63,84) și 
Terez Bata (100 m — 11,9; 200 m 
— 25,6), Iren Kun (lungime — 5,80), 
Gyorgy Hegedus (disc — 48,98), Ci
zela Sasvary (800 m — 2:11,8).

DAHL ȘI LANSKI LA BUCUREȘTI

Troian Sudrigean este unul dirdn 
atleții noștri care a obținut rezultate 
valoroase în acest sezon. Alături de 
el, și ceilalți atleți fruntași ai țării 
se vor strădui să aibă comportări cil 
mai frumoase in întrecerile care încep 
astăzi.

g — 11,3), Daria Zatopkova (sulița 
— 56,02).

Șapte reprezentanți ai tinerei miș
cări atletice din Republica Populară 
Albania participă la întrecerile din a- 
cest an ale campionatelor noastre in
ternaționale.

R. D. Germană va fi reprezentată 
de un lot valoros în frunte cu exce
lentul săritor cu prăjina Manfred 
Preussger.

Cu un avion special a sosit ieri 
după-amiază de la Varșovia lotul ce
lor 18 atleți polonezi. Este un lot, în 
general, tînăr, din care se detașează 
cîțiva atleți cu ,.cărți de vizită" re
marcabile: St. Lewandowski (3:41,1 
la 1500 ni), Baranowski (10,3 la 100 
m), Schmidt (10,4 la 100 m și 21,6 
la 200 m).

In cursul serii au mai sosit în Ca
pitală loturile de atleți din R. F. Ger
mană și Austria. Celelalte delegații: 
Belgia, Finlanda, Iugoslavia, Turcia 
sînt așteptate astăzi.

Reportaj în Valea Sondelor
Printre sportivii rafinăriei din Cîmpina —

Trenul plecase din Ploești. Prin fața 
ferestrei se perindau din nou cu repe
ziciune, schelele impunătoare ale son
delor. Am mai trecut de multe ori pe 
acolo. De fiecare dată însă le-am 
privit cu atita luare aminte de parcă 
le-aș fi văzut pentru prima oară.

— N-ai mai fost pe aici, nu? "Se 
vede.

Apoi, fără să ia în seamă nedume
rirea mea. tovarășul meu de drum, un 
om trecut de 60 ani, întinse mina a- 
rătîndu-mi cîteva sonde.

—Le vezi? Alea cinci. Pe acolo am 
lucrai eu în tinerețe. ,

M-am du'mirit de unde poate cunoaș
te interlocutorul meu aiitea lucruri mi
nunate despre țiței și petrol, despre 
torări și extracții și alte amănunte din 
viața petroliștilor. Fusese sondor, iar 
In ultima vreme a lucrat ta rafinăria 
din Cîmpina . Acum, Nicolae Popes
'll, căci despre el este vorba, e pen
sionar. Ii pare rău că nu mai este 
înăr. Vorba lui ,(Tocmai acum săîm- 
‘rătrinesc și cu..."

Era din Cîmpina, 
nă duceam. Trenul 
’îăt rinul îmi făcu 
^regătește-te." Pe 
scoditor: „încotro?"

— Știți, eu am venii 
sport...

— Aha, mă întrerupse 
singur. Nu că n-aș merge, dar vin mai 
îrziu. Dacă pentru sport ai venit, du-te 
a rafinărie.

Și îmi arătă drumul.
3 RECOMANDARE CĂLDUROASĂ

Troian Beldian, schior de categoria 
t Ii-a, bun înotător fi un pasionat

adică tocmai unde 
iși încetini viteza, 
sdmn:

peron
„Coborîm. 

mă întrebă

atei pentru

el. Te duci

turist, mi-a fost recorryindat de ingine
rul șef Ion Munteanu, ca unul dintre 
aci mai buni muncitori din rafinărie. 
Apoi și directorul rafinăriei, ing. Gh. 
Mărășescu. mi-a vorbit cu multă căl

dură despre Beldian, electrician de 
mare precizie. Aș fi vrut să-l cunosc, 
dar Beldian 
concediu de 
sete lui? O 
țioasă, care 
muncitorilor
zine și fabrici. Este vorba de un apa
rat pentru prevenirea accidentelor dr 
gaze explozive. Primul prototip a fost 
instalat în Secția distilat ie primară a 
țițeiului. Acest aparat va fi extins tn 
întreaga țară, în mine, fabrici, uzine, 
rafinării, in general în industria chi
mică.
CUNOȘTINȚE LA ’LOCUL DE 

MUNCA
Am vizitat pe rind toate secțiile ra

finăriei: la atelierul de electricitate Om 
poposii mai mult. De calitatea muncit 
de aici răspunde maistrul Constantin 
Ciorobea. El i-a ajutat pe tinerii spor
tivi din secție să dobîndească o califi
care superioară. Maistrul Ciorobea 
mi-a prezentat pe tovarășii din secție, 
adăugind la calitatea lor profesională 
și atribuția pe care o au pe terenul 
de sport.

— Ion Minculescu, șeful brigăzii 
sportive de bună calitate. Membri: ute- 
miștii 
raru.
Vedeți

— 51,30), Battușnikas (disc — 56,58 
m record al U.R.S.S.), Koinpaneeț 
(disc — 55,79), Savfakadze (înălțime
— 2,10), Popov (lungime — 7,61), 
Vlasenko (3.000 m obst. — 8:43,2), 
Sokolov (800 m — 1:51,0; 1.500 m
— 3:47,5), Vaiiavko (800 m — 1:51,5; 
1.500 m — 3:46,5), Ciangar (800 ni

Nouă atleți suedezi participă la în
trecerile din acest an 
taior internaționale ale 

te Martensson (100 — 
Soderling (înălțime — 
Dahl (înălțime — 2,12), 
(3.000 m obst. — 8:53,0), Keneth Jo
hansson (110 m g — 14,6), Ingvar 
Erikkson (1.500 m — 3:47,4), Sten 
Johnsson (800 m — 1:52,8; 1.500 m 
— 3:47,4), Osten Edluind (disc — 
53,60), Knut Noren (ciopan — 57,32).

Cil — -•--- :i :
patru 
(5.000 
(3.000 
Munk 
Markussen (100 m — 12,1; 200 m 
25,3) și patru 
Willy Rasmussen 
Fritz Borgen (800 
Benttm (1.500 ni 
Krrxsg (ciocan —

Cehoslovacii au
.nat din patru băieți și 
Jiri Lanski (înălțime — 
Krejcar (prăjină — 4,25), Petr Hel- 
inich (1.500 m — 3:50,8), Bohumir 
Zhanal (3.000 m obst. — 8:50,6) și 
Anna Stolzova (100 ni — 12,1; 80 m

ale campiona- 
R.P.R.: Brit- 

12,0), Inge 
1,63), Richard 
Ha.ns Norberg

același avion, au sosit și cei 
atleți danezi : Thyge Togerssen 
m — 14:22,4), Kuirt Hasshmd 
m obst. — 9:21,0), Jorgen 
Plum (disc — 47,98) și Vivi

sportivi norvegieni: 
(suliță — 76,48), 
tn — 1:52,6). Pali 
— 3:50,0), Ottvar 
59,84).

sosit cu un lot for- 
două fete : 
2,10). Jiri

Campionatele europene de volei
si? găsea în acele zile în 
odihnă. Care sînt succe- 
inovație deosebit de pre- 
contribuie la securitatea 
și a instalațiilor din u-

Aron Man și 
Toți fotbaliști 
dvs. atelierul

TR.

Gheorghe Păcu- 
cu perspective, 

nostru are două
IOAN1ȚESCU

(Continuare în pag. 7)

Cchipa masculină a Roatei pe local II 
în clasamentul final

• Cehoslovacia pentru a treia oară 
zi: Romînia — Polonia 3—0 ți

PRAGA 12 (prin telefon) — Cele 
16.000 locuri de la „Zimni Stadion" 
s-au dovedit cu totul insuficiente joi 
după-amiază cu ocazia ultimelor jocuri 
masculine din cadrul campionatelor 
europene de volei. Mii de oameni 
erau strînși pe străzile din preajma 
stadionului, ascultînd la megafoane 
retransmisia meciurilor, iar alte cîteva 
sute de mii le-au urmărit la televi
ziune și radio.

Echipa noastră masculină, dovedind 
o puternică revenire de formă în ul
timele meciuri, a ocupat locul II în 
clasamentul 
hoslovaciei, 
campioană 
încă o dată
nostru. Reamintim că și Ia campiona
tele europene de la București (1955) 
și la campionatele mondiale de la

final (după echipa Ce- 
care a cucerit titlul de 
europeană), confirmînd 
clasa ridicată -a voleiului

campioană europeană • In ultima 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—2.

(Continuare in pag. 8)

BOX
REPREZENTATIVA DE TINERET 

A R.A.U. EVOLUEAZĂ LA CON
STANȚA

Reprezentativa de tineret a Repu
blicii Arabe Unite, care a întîlnit joi 
seara în Capitală reprezentativa tine
rilor boxeri ai R. P. Române, va sus
ține mîine, la Constanța, o nouă în- 
tîlnire, în compania unei selecționate 
locale. Printre boxerii care vor Ii o- 
pușj pugiliștftor oaspeți se numără: 
V. Vintilă, St. Văcaru, Dobrt Pavel, 
N. Stoenescu, V. Viloari etc.

LU PTE
• Selecționata orașului ChijL 
nâu în R.P.R.

Selecționata de lupte clasice a ora
șului Chișinău va întreprinde un tur
neu in R.P.R. Oaspeții sovietici vor 
susține două Miluiri: la 24 septem
brie la București și la 27 septembrie 
la Cluj.

FOTBAL
• Arbitri romîni invitați în 

Ungaria

Federația maghiară de fotbal a so
licitat forului nostru de specialitate 
să delege trei arbitri pentru întilni- 
rea Ungaria B — U.R.S.S. B de la 
28 septembrie la Budapesta.

Activiști din consiliile colectivelor 
sportive! Păstrați cu grijă echipa
mentul și materialul sportiv. Ve- 
gheati ca acestea să fie bine 

gospodărite. Luptați cu hotărire 
împotriva abuzurilor și a negiijonțelot 
in folosirea echipamentului și a 

materialului sportivi



In trei regiuni, sportiwi de la sate 
In „Cupa ^o’toei“se întrec

La fel ca toți cei 
ce muncesc pe o- 
goare pe întinsul pa
triei, țăranii ------ '
colectiviștii, 
rășu'Ții și 
rii agricoli 
tele și comunele 
giunilor Bacău, 
și Suceava dau 
pentru a termina 
gătirile în 
campaniei 
de toamnă, 
dacă ai vizita în 
ceste zile vreo 
muiiâ — indiferent 
care — din cele trei 
regiuni, ai remarca 
și o altă preocupare, 
mai vte acum ca ori- 
cînd: sportul.

Este de ajuns 
asculți o singură dis
cuție pe această temă, 
pentru a fi lămuri', 
cum se face că în a- 
cest început de toam
nă sătenii din nordul 
Moldovei s-au apro
piat atît de mult de 
sport. Doar estie în 
plină desfășurare
competiția dedicată 
lor: CUPA MOLDO
VEI.......-Așa cum era

muncitori, 
îirtovă- 

muncito- 
dirr sa-

re- 
lași 
zor 

pre
vederea 

agricole 
Dar 

a- 
co-

sa

șj firesc, pregătirile 
începuseră cu mult 
înaintea zilei de 17 
august, zi sorocită 
deschiderii festive a 
concursurilor de atle
tism, gimnastică, vo
lei și fotbal. La Iași, 
consiliul regional
U.G.F.S. a făcut un 
plan de. munca con
cret, împărțind 
viștilor sarcini și res
ponsabilități pe 
ioane. Presa 

stațiunile dc radio-am- 
plificare au început, 
să vorbească despre 
întrecerea sportivă 
sătenilor 
prin sate au 
apară zeci de

La 
nici, 
tivi ai regiunii Ba
cău au întreprins a» 
țiuni pregătitoare a- 
semănătoare. Rezul
tatul a tost că în 75 
de colective sportive 
sătești din toate cele 
10 raioane ale 
giunii 
UUPțEI 
s-au deschis, 
cadru

fel de 
activiștii

acrii-

ra-
locală,

fi 
moldoveni, 

prins să 
aîtșe 
liar- 

spor-

re-
concursurile

MOLDOVEI 
îuir-un 

festiv, în a

trefa duminică a lu
nii august. Dorni
ce să se prezinte, 
in cadrul concursului- 
bilanț, cu realizări cit 
mai frumoase, colecti
vele sportive din co
mune ca Ițești și 
Răcăciuni (raionul 
Bacău), Pipele și Ol- 
tuz (raionul 
Ocna), Dulcești 
Cordun (raionul Ro
man) au mobilizat un 
mare număr de ti
neri. Aceeași emu
lație a existat în re
giunile Iași 
ceava.

Duminica 
campionii 
s-au întrecut în etapa 
a doua, pe centre de 
comune. Cîștigătorii 
se pregătesc de 
pentru etapa 
nală, care va 
loc între 21 și 
septembrie. Ei 
desigur, să se califice 
pentru întrecerile re
gionale din 5 octom
brie și, apoi, pentru 
finala de la lași, din 
18 și 19 octombrie...

*g- 
ȘI

ți Su

trecută, 
comunelor

zor 
raio- 
avea

28 
vor,

Un mare turneu 
două echipe!

regional U.CJ.S. iiucu- 
■ ■■ ■■ ■ organiza

CU...
Consiliul 

rești a letal inițiativa de a _ 
„Cupa regiunii" la handbal (masculin 
si feminin). Era de așteptat ca înscrie
rile pentru această competiție să oină 
din toate raioanele regiunii. Dar n-au 
venit. „Ocupați" cu altele, activiștii 
sportivi din unele raioane au spus că 
„n-au echipe de handbal" și gata. Ce 
să-și mai bată capul cu o competiție 
în plus? Pentru întrecerile masculine 
s-au înscris totuși vreo zece echipe. La 
fele însă și-au anunțat participarea nu
mai cinci.

De japt, despre aceste cinci echipe 
vrem să vorbim mai mult. Ce s-au gin- 
dit activiștii consiliului regional ? De- 
cît un mare număr de echipe slab pre
gătite, mai bine citeva care să asigure 
succesul. Mai iirziu, poale vor fi mai 
multe. Iată o judecată cum nu se putea 
mai butul. Numai că cei de la regiune 
n-au prevăzut „interesul" pe care a- 
veau să-l manifeste unele echipe pen
tru această competiție. Și, iată că în 
ziua finalei la care trebuiau să partici
pe reprezentativele din Oltenița, Ale
xandria, Snagov, Căzănești și Buftea 
s-au prezentat doar... două echipe. Cea 
din Alexandria — veți spune — și una 
din alt raion. Inexact. Pe teren și-au 
disputat intîietaiea in „Cupa regiunii 
București" handbalistele din Căzănești 
și cele din Buftea. De ce n-au venit 
formațiile din Snagov și Oltenița ? E 
greu de explicat, dar poate că pentru 
aceste absențe s-ar mai găsi explicații. 
Cum se face însă că de la întreceri au 
lipsit chiar.... gazdele ? Ixi această în
trebare nu ar putea să răspundă nici 
unul din activiștii sportivi din Alexan
dria. Ar fi și dificil. Și, totuși, trebuie...

Nu se poate trece ușor peste o astfel 
<1e situație. Pentru organizarea compe
tiției s-au cheltuit bani (consiliul ra
ional U.C.F.S. Alexandria a primit 
pentru organizare aproape 7.000 lei), 
s-att făcut deplasări, unii activiști au 
depus mulfă muncă. Consiliul regional 
U.C.F.S. București trebuie să analizeze 
motivele pentru care cele trei formații 
nu s-au prezentat (deși aveau 
rate toate cheltuielile) și să ia 
rile necesare.

asigu- 
măsir

Spartachiada de vară din acest I 
an a reprezentat un categoric vuc-r 
ces al mișcării noastre sporiive.l. 
La realizarea acestui succes au £ 
contribuit mii și mii de activiști t 

î sportivi obștești de pe iot cuprin-l 
Ț sul țării, din colective sportive,T 
1 comisii de organizare a Sparta-t. 

chiadei, comisii pe ramură de sport, j 
instructori și arbitri. In folografieȚ 
tm aspect din întrecerile de volei e- 
alc Spariachiadei. T

In vizită la colectivul sportiv
„Titanii" București

Lărgirea și consolidarea 
activului obștesc 

al mișcării sportive — 
sarcină de primă importantă

(Urmare d.n pag. I)

de atletism, fotbal și box din regiu
nea Galați, din colective ca Timpuri 
Nai București, Rapid Cluj, Recolta 
Hăl chiu, Bonțești, Penicilina lași, 
din numeroase consilii U.C.F.S.. co
misii pe ramură de sport, colective 
și secții, s-au înregistrat 
frumoase succese.

multe

Care este principala preocupare a 
consiliului colectivului sportiv ? Adre- 
sînd aceasta întrebare tovarășului Ște
fan Geac, membru în consiliul colecti
vului sportiv „Titanii", organizat — du
pă cum probabil știți — pe lîngă ma
rile uzine „23 August", doream să 
aflăm spre ce obiectiv își orientează 
eforturile un colectiv care, aderînd la 
un club sportiv, arc desigur limitate 
posibilitățile de a desfășura o activitate 
sportivă de performanță. Sincer vor
bind, mai doream ceva: să vedem 
dacă trecerea activității sportive de 
performanță la un club nu a constituit 
cumva un motiv de demobilizare în 
muncă pentru consiliul colectivului.

Răspunsul sau — mai bine zis — 
răspunsurile pe care le-am primit 
au fost edificatoare. Nici vorbă de 
ața ceva. Cunoscînd faptul că activi
tatea sportivă de performanță nu mai 
intră total în sfera preocupărilor sale, 
colectivul sportiv „Titanii" și-a orien
tat munca îndeosebi spre două obiec
tive : consolidarea organizatorică și 
dezvoltarea activității sportive de 
mase. In ceea ce privește prima pro
blemă, s-a pus un accent deosebit pe 
mărirea numărului de membri și pe 
achitarea cotizațiilor sportive. In pre
zent s-a reușit ca peste 2.000 dc 
muncitori, tehnicieni și funcționari din 
uzină să devină membri ai U.C.F.S. 
Dintre aceștia, majoritatea sînt cu co
tizația la zi, ceea ce reprezintă fără 
discuție un frumos succes. La reali
zarea lui a contribuit buna organi
zare a muncii în această direcție. Ast
fel, fiecare din cei 19 membri ai con
siliului colectivului a primit sarcina 
de a răspunde de felul în care se a- 
chită cotizațiile într-unul din sectoa
rele de producție. De asemenea, în 
fiecare sector de producție a fost nu
mit un organizator sportiv obștesc 
care se ocupă în permanență de atra
gerea de noi membri în U.CF.S. și

de strîngerea cotizațiilor. Dintre or
ganizatorii sportivi s-au evidențiat în 
această campanie tovarășii Ion fon 
(secția motoare) și Alex. Gpguță (sec
ția mecanică).

Cit privește cea de a doua pro
blemă, dezvoltarea activității sportive 
de mase, succesul numeroaselor cam
pionate de casă organizate i-a deter
minat pe activiștii consiliului colec
tivului „Titanii" să acorde o mare 
atenție acestor întreceri. In plus, ei 
le-au folosit pentru a populariza ac
țiunea de înscriere în U.C.F.S. și de 
strîngere a cotizațiilor. Spre exemplu, 
participarea la diferitele campionate 
de casă era legată de situația coti
zațiilor, în sensul că participantă nu 
puteau lua parte la concurs dacă nu 
erau înscriși în U.C.F.S. și dacă nu 
aveau cotizația la zi.

Acestea sînt principalele preocupări 
ale colectivului sportiv „Titanii". Ar 
mai rămîne doar să adăugam un fapt 
semnificativ și anume acela că deși 
prima echipă de fotbal, care activează 
în prezent în campionatul categoriei 
B a trecut la clubul „Metalul M.I.O.", 
totuși aceasta nu înseamnă că activi
tatea fotbalistică la colectivul sportiv 
„Titanii" s-a încheiat. Selecționînd o 
formație cu prilejul campionatului de 
casă, colectivul sportiv a înscris-o în 
campionatul raional. Deci, activitatea 
continuă 1

Sînt regiuni în care, 
lărgirii și instruirii 
obștesc se situează 

nență în centrul atenției 
sportive. Măsurile urmărind stimula
rea activiștilor obștești prirr eviden
țieri și premieri, cursurile organizate 
în regiuni ca Baia Marc, Hunedoara, 
Constanța etc. pentru instructori si 
arbitri, acțiuni c.a „Ziua președintelui 
de colectiv sportiv" și altele menite 
să contribuie la temeinica instruire 
a activiștilor obștești din colective 
sportive, comisii, colegii și secții, au 
dus la consolidarea și lărgirea acti
vului obștesc. In aceste regiuni, mii 
de oameni ai muncii contribuie astie! 
la bunul mers al activității spor
tive.

problemele 
activului 

în perraa- 
organelor

■demente au frîuat bunul mers al 
mtmeii sportive. Infiltrate în unele 
comisii regionale (fotbal și baschet 
Pitești, fotbal, baschet și natație Ora
dea), ele au încurajat vedetismul, 
toga de muncă și alte manifestări 
nesănătoase, străine sportivilor de 
tip rrou. fu unele colective sportive 
(Rulmentul Bîrlad, Chimistul Baia 
Mare, Unirea Rm. Vilcea etc), ele
mentele dușmănoase strecurate în con
silii au provocat lipsuri grave în mun
că, abateri de la disciplina linancl 
etc. Mereu în goană după prob 
personale, astfel de elemente sînt 
profund dăunătoare și de aceea orga
nele sportive rru trebuie să le dea po
sibilitatea de a intra în activul ob
ștesc al mișcării de cultură fizică și 
sport. Mișcarea sportivă nu are nevoie 
de astfel de „specialiști" care, sub 
masca unei competențe de mult'- ori 
discutabile, frînează în realitate tumul 
mers a! muncii sportivei

Vă rog, încă o dai#, să jucati ccdm-
Chîar, dacă pieuleRi

șccipe.^ ” " .

Dar recrutarea și pregătirea ac
tiviștilor obștești impune o 
deosebită exigență din partea 

organelor U.G.F.S. șj a colectivelor 
sportive. Din cauza situării pe pozi
țiile miimnd rezistențe în fața unor 
așa-ziși „specialiști" și a unei slabe 
vigilențe de. clasă, unele consilii re
gionale, raionale și orășenești U.C.l-'.S. 
ca și unele colective sportive au re
curs la serviciile unor elemente des
compuse moral, străine de idealurile 
și aspirațiile poporului muncitor, au 
admis ca în mișcarea sportivă să 
se strceo<îre diverși afaceriști îmbui
bați de mentalități burgheze. Aceste

Să nu uităm că în țara noastră 
există atîtia și atîția oameni pa
sionați după sport, cinstiți, gata 

să-și închine o parte aiir timpul liber 
treburilor obștești sportive. In adună
rile generale semestriale ale colecti
velor sportive ca și cu alte nume
roase prilejuri, mii de muncitori, frun
tași în producție, elevi și stiidenți lit 
de muncitori sau țărani muncitori 
și fruntași la învățătură și-au expri
mat dorința de a activa voluntar î*1 
mișcarea sportivă. Ei trebuie atr 
în activul obștesc al mișcării noastre 
dc. cultură fizică și sport, instruiți în 
mod corespunzător și permanent în
drumați în muncă

Angrenînd în muncă un larg activ 
obștesc, instritindu-1 și sprijimiidu-i 
inițiativele, vom reuși să contribuim 
la dezvoltarea continuă a mișcării noa
stre de cultură fizică și sport.

LA CROS
j. nceput de toamnă / Pe potecile pădurilor aleargă 
/ veseli flăcăi și fete. Se strecoară printre copa

cii cu frunzele încă verzi și deodată îi vezi 
dincolo de marginea pădurii. lâsînd in urmă drumul 
șerpuit de țară. Intr-alfă parte, șoseaua este și ea 
plină de tineri in costume de sport multicolore. Și, 
tot atunci, în primele ceasuri ale dimineții, parcurile 
răsună de cintecele sportivilor. Băirînul pensionar 
nu-i supărat că cineva i-a tulburat liniștea. Iși pune 
ochelarii și lasă pentru citeva clipe ziarul. Ii privește 
pe tineri și... înțelege: au început întrecerile crosiș- 

Prin fumul de țigară prind să se înmânau- 
imaglni. Nu din acestea; din cele de 
Vede parcă grupuri de tineri strînși in 

circiumi

tilor.
chete alte 
odinioară...
colțul parcului, gaia să „facă o bătaie", 
pline de oameni fără nici un căpătii, flăcăi zdraveni 
bind sau jucînd cărți... Dar, rtu l Băirînul pensionar 
alungă imaginea trecutului. Și, din nou, privtrile-i 
cată ca bucurie spre tinerii care au impînzit par
cul. Ce-ar ți să li se alăture 1 Să fie și el acolo la... 
plecare? Poale că o da printre 
din nepoți. Vreme de aproape un 
din parc a rămas goală...

Trebuie să vezi acest minunat 
și entuziasmului ca să-i înțelegi

ei și de vreunul 
ceas, banca acee'a

tablou al tinereții 
___________ __ __  _ , _ a pe deplin semnifi

cația. Trebuie să fii martor atunci când iînărul elev 
notează grijuliu în calendar 
merit, să-i vezi pe activiștii 
gală la schița traseului, pe 
ticipanților tehnica alergării 
înainte de toate, trebuie să 
lor. Să-i vezi pe harnicii muncitori de la combinatul 
siderurgic din Hunedoara sau pe vrednicii ceferiști 
de la Atelierele „Grivița roșie", tineri și tinere din 
sate de fabrici, uzine, sate saă școli pregăfindu-se

ziua primului antrena- 
șportwi lucrînd cu mi- 
antrenori explicind par- 
pe teren variat... Dar, 

vii în mijlocul crosiști-

® © ©

pentru marile Întreceri de cros închinate aniversă
rii Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Entu
ziasmul lor iți vorbește despre dragostea și nerăb
darea cu care așteaptă acest cros tradițional.

In toamna aceasta se împlinesc zece ani de dud 
masele de tineri sportivi au participai la prima ed<- 
ție a crosului închinat zilei de 7 Noiembrie Or 
atunci, in fiecare toamnă, mereu mai mutți tineri și 
tinere se întrec pe șosele, pe aleile parcurilor și pote
cile pădurilor, pe drumurile de țară... Sînt mutți. 
Sute și sute de mii. Iși dau, cit acest prilej, iut Unire 
muncitori din fabricile și întreprinderile din Ptoești, 
lași, București, Timișoara sau Bacău, elevi din șco
lile Aradului, Constanței sau Brăilei, colectiviști sau 
țărani întovărășiți din satele raioanelor Slaliiui, Bu
zău, Medgidia, Galați sau Vatra Dornei. Iar colecti
vele sportive pornesc, de fiecare dală, o adevărată 
întrecere pentru buna organizare a concursurilor.

Crosul de toamnă .bate la ușă", tn midie părți 
ale țării, la Sighișoara, Suceava, Galați, Sibiu sau 
Cluj au început pregătirile, au avid loc primele an
trenamente. In fiecare așezare a țării, masele de spor- 
tivi așteaptă cu nerăbdare startul primelor întreceri 
Atunci, la 21 septembrie, sute de mii de tineri om 
porni în marea întrecere închinată lui 7 Noiembrie. 
Vor porni cu entuziasm, cu dorința de a obține o 
performanță cit mai bună. Deunăzi, poposind în Cîm- 
pia Dunării, la 
spuntndu-i unui 
cros“ ! De cite 
aceleași vorbe ?
este și o mare

Alexandria, l-am auzit pe un tinăr 
prieten: „Ne întîlnim duminică la

ori și în cite locuri mi s-au rostit 
Căci marea întrecere a crosiștilor 

întîlnire a tineretului, a prietenilor.

D. G.
«**■*'*■**■'■*■**■'
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Vocea lui Paul Robeson
răsună din nou în Europa

Deschizi butonul aparatului 
de radio șl, dintr-o dată, prin 
pilnia difuzorului se revarsă su
netele grave pline de accente 
tragice dar șl de un robust op
timism, ale unei voci calde, 
auzi vestitul „Old man river" 
sau nu mai puțin cunoscutul 
„Cîntec pentru Joe Hill".

„Cinfă Paul Robeson" îți spui 
atunci, rămînînd să asculți in
cinta! poemul muncii dure a 
negrilor de pe valea lui Missi- 
Sipi. imnul închinat neînfrica
tului luptător pentru libertate 
Inc Hill, atîtea si atîtea melo
dii cu care a vrăjit o lume ma
rele cîntăreț negrii american.

Dar personalitatea lui Paul 
Robeson nu se reduce ta talen
tul său de cîntăreț. Mărturie 
stă viața sa zbuciumată, închi
nară nării, libertății, egalităt'l 
dtntre oameni. Încă de acum 4P 
de ani cînd Paul Robeson as- 
vira la o diplomă de... avocat 
i urma cursurile universității 

Rutgers — fiind totodată con
siderat unul din cei mai buni 
rugbiști ai generației sale, ma
rele cîntăreț de mai tîrziu, se 
ridica vehement împotriva ra
siștilor americani. In 1936, cînd 
talentul său de cîntăreț era una
nim recunoscut, el a sprijinit 
lupta dirză a poporului spaniol 
îmrotrina rebelilor fasciști ai 
lai Franco. In continuare, 
rele cîntăreț — totodată 
mare actor considerat încă 
egalat in rolul lui Othello

ma- 
an 

lie
dul

piesa cu același nume a lui 
Shakespeare — face să vibreze, 
alături de cîntecele îndrăgite 
de întreaga omenire, cuvinte de 
caldă compătimire față de cei 
prigoniți de fascism, declarații 
pline de revoltă împotriva răz
boiului dezlănțuit de fasciști. 
Neincetirtd o clipă să dezvătu’C 
starea mizeră în care sini ți
nuți milioane de frați ai săi, 
negrii americani, în țara la in
trarea căreia străjuiește, ca o 
ironie, enorma statuie a Liber
tății, Paul Robeson continuă și 
după cel de al doilea război 
mondial să-și ridice glasul îm
potriva atjțărilor la război, țe- 
nite de astă dată din partea im
perialiștilor americani.

Și dacă omenirea acordă a- 
cestui mare artisf-cetățean cins
tea cuvenită (Paul Robeson 
este laureat al. Premiului inter
național Lenin pentru pace). în 
schimb, guvernanții S.U.A. ii re
zervă cu totul altfel de „ono
ruri". Ca urmare a unei măsuri 
maccartpste, Paul Robeson a 
fost oprit timp de 9 ani să iasă 
dintre granițele S.U.A., concer
tele sale au fost tulburate de 
pogromișii fasciști, cuvîntul său 
a fost împiedicat să răsune. 
Dar guvernul american a fost 
nevoit, în fața presiunilor opi
niei publice, să renunțe ta sa
mavolnica sa măsură.

Astăzi, vocea lui Paut Robe
son răsună din nou în Europa.

V. ARNAUTU

Pe Dumitru Hrișcu, Giumacai 
Giauzar și Pac Ciongo-su i-am 
întîlnit la finalele Spartac.hiadei 
de vară a tineretului. Veniseră 
să reprezinte regiunile lași. 
Constanța și Hunedoara. Ani 
stat de vorbă cu ei în pauzele 
meciurilor. Dumitru Hrișcu, 
muncitor la fabrica „Țesătura" 
din Iași, și-a petrecut copilăria 
în comuna Pomîrla, unde a cu
noscut trînta, sportul celor voi
nici. Și era neîntrecut Dumitru 
în satul lui, atît la. trînta dreajg- 
tă, așa cum se practică asțazl 
la Spartachiadă, crt șî la trînta 
liberă, cu piedică. Mai nicio
dată nu-i scăpau rămășagurile 
de la paza vitelor pe cîrrip sau 
de Ja horele din sat. Singurul 
regret al lui era că, neorgani
zată, trînta nu-i dădea posibili
tatea să se măsoare cu tinerii 
din alte sate. Spartachiada i-a 
împlinit dorința. „Și dacă 
lingă trînta dreaptă s-ar 
concura la Spartachiadă și
triata liberă, spune Dumitru 
Hrișcu, spectatorii ar asista la 
meciuri și mai interesante, la 
spectacole sportive si mai fru
moase". *

Alături de Dumitru Hrișcu, își 
așteptau cn emoție intrarea pe

„Nu sînt un fenomen de circ*1
S.iptăminite trecute. atletul 

australian Herbert Elliot a sta- 
oilit în cadrul unui concurs 
disputaf în Suedia un nou și 
excepțional record mondial în 
proba de 1500 m. plat cu tim
pul de 3:36.0. Firește, cercurile 
afaceriste ale sportului din a- 
pus n-au întîrziat să-și mani
feste „interesul" față de aceas
tă nouă stea a atletismului 
mondial. După cum relatează 

.Expressen* și 
occidentale, 
la Malmoe. 

Elliot a fost 
de inanage- 
Leavitt. A-

ziarul suedez „I 
agențiile de presă 
în timp ce se afla 
în holul unui liotei, 
chemat la telefon 
rid american Leo

On original concurs 
sportiv

mtinr 
desfă- 
spor-

m aproape 60 de ani, fostul campion 
pasionat jucător de fotbal, basebal și baschet Paul 
vine pe terenul de sport. Iată-l examirdnd, împreună cu fiul 
său, balonul oval care a suferit, se pare, o... „avarie".

de rugbi 
Robeson mai

Maxim Gorki și sportul
Sportul a ocupat un loc de seamă în. viața marelui scrii

tor sovietic Maxim Gorki. Cu toate multiplele sale ocupații, 
cu toată munca de creație pe care o depunea neobosit, Maxim 
Gorki găsea timp și pentru a practica numeroase sporturi. El 
era un bun înotător și canotor, 
rtemînare, juca 
mitul.

gorodki și iubea
schia și patina cu multă în
că pasiune vînătoarea și pes-

Lacul Herăstrău va fi 
dimineață locul de 
șurare a unei competiții 
ture deosebit de interesante. Nu 
se vor înfrunta schifiștii și 
nici mînuitorii podelei. Apele 
Herăstrăului nu vor fi săgetate 
de zveltele iole și nici nu se 
va încerca „traversarea lacuri
lor". Nu. este vorba de cu to
tul altceva: primul concurg de 
pescuit sportiv staționar' Pes
cuitul ne apare astfel ca un 
sport în toată accepțiunea cu- 
vlntuhii. Originala întrecere 
și o vor disputa cei mai buni 
pescari din Capitală și cele 
mai bune echipe, reprezeritind 
filialele de vinătoare și pescuit 
sportiv din București.

Concursul începe la ora

cesta a încercat să-l determine 
pe atletul australian să treacă 
la profesionism, propunîndu-i să 
semneze un contract pentru un 
turneu dc exhibiții în diferite 
orașe din S.U.A. Managerul a- 
merican a încercat să-l tenteze 
cu o sumă respectabilă de do
lari. Spre stupefacția sa, atletul 
australian i-a spulberat toate 
iluziile.

— Nu sînt un fenomen de 
circ, i-a răspuns Elliot fa tele
fon. Nu am decit 20 de ani. 
Intenționez să mai alerg cinci 
ani de aci încolo și să cîștig 
o medalie de aur la Olimoiada 
de la Roma, Banii dv. nu mă 
impresionează.

Atitudinea Iui Elliot, care a 
preferat să rămînă amator de- 
cît să cadă în mrejele profesio
nismului de peste Ocean, a 
stîruit desigur senzație în lu
mea 
este 
că, 
lor" 
tul 
mai 
lăți...

Dar interesul 
pentru cultura 
mitat numai la 
ticare a diverselor ramuri de 
sport. In scrierile sale, în avîti- 
țațele sale articole de ziar, el 
a foșt un înflăcărat piopagan- 
dist al educației fizice, încă în • 
anul 1899, el adresează prin 
ziarul „Nijegorodskii Listoc" a- 
pelul peniru amenajarea unor 
patinoare care să fie deschise 
în mod gratuit copita săraci. 
„E drept și nu-i păcat — scrie 
Gorki — să dăm posibilitate a- 
cestor copii care to.uiesc în man
sarde neincăpâtoare și In be
ciuri umede să se dea pe ghea
ță în aerul curat al iernii". în 
anii petrecuți la Nijninovgorod. 
Gorki se amesteca adeseori în 
joaca copiilor, printre care se 
afla și fiul său Maxim Alexei 
Maximovici. El îi îndemna pe 
copii să practice vechile jocuri 
naționale ruse — gorodki, riuha, 
lupta. Prietenii lui Gorki spun 
că, în clipele acelea, petrecute 
în mijlocul copiilor, matele scrii
tor era de o exuberanță molip
sitoare. Iar grija sa pentru o 
rațională pregătire fizică a ti
nerei generații, pe care a cu
noscut-o și a înțeles-o ca ni
meni altul dintre marii scriitori 
ai vremii, Maxim Gorki o dove
dea și prin cuvintele scrise de 
el: „Copiii și mai ales adoles
cenții încearcă uneori, din lipsă 

chibzuință, din invidie față 
puterea celor mai vîrstnici, 
ridice greutăți peste măsură 
mari, deptmînd eforturi care 
corespund cu forța și cfez-

lui Maxim Gorki 
fizică nu s-a li- 
entuziasta prac-

bile, contribuind totodată la dez
voltarea culturii lor generale, 
precum și la ridicarea culturii 
proletare socialiste". Maxim 
Gorki a fost ales membru de 
onoare al asociației Dinamo. A- 
dresîndu-se sportivilor dinamo- 
viști, el le-a arătat că în sar
cina culturii fizice sovietice stă 
nu numai călirea fizică a tine
retului, ci și pregătirea lui in
telectuală, patriotică. „Dinamo- 
vistul, spunea Gorki, se eviden-

țiază oriunde s-ar afla: la ma
șinile din fabrici, în cazărmi 
și taberele Armatei Roșii, pe 
ogoarele colhoz urilor și sovho
zurilor ; din sînuf dina mo vișini
lor ies tot mai multi „udarnici“, 
nu numai în 
industriale, ci 
cii ctilturaile... 
deci forța în 
să arunce în 
și să transforme în praf și 
pulbere tot ce e vechi, putred 
și murdar, tot ceea ce împiedi
că dezvoltarea culturii noi, Inte
ligente, cinstite și lim»moase...“ 

îndemnurile sale pline de în
suflețire sînt urmate și astăzi 
de tinerii sovietici cărora sportul 
le este prieten atît de drag.

și „si-rî®*8
podtil <fe saltele Gitimacai G 
zar și Pac Ciong-su. Primul 
este nici el un începător în 
trîntei. Practicind de ani de 
lupta tătărască, numită ku 
el este de cîțiva ani neîntri 
în Medgidia. Prezent la 
toate întrecerile, nu-i scapă 
proape nici unul dintre bal 
(berbecii) puși ca premii la 11 
la nunți sau de către corn 
prezidată de vechiul organlz; 
al întrecerilor de kureș, Faic 
mer, Ascultai cu atenție < 
vorbirea noastră cit Giumi 
Gianzar și Dumitru Hrișcu, 
Ciong-su, venit la Reșița 
R.P.D. Coreeană pentru a-și 
suși tehnica montării de loco 
tive, ne-a vorbit la rîndtil 
cu însuflețire despre „Si-rl 
lupta coreeană, care se a 
mănă mult cu trînta și kure 
Si-rîm este o luptă în doi, cț 
pucare de curea, așa cum 
apucă la kureș și la trînta 
berii, folosindu-se și pied 
Ia R.P.D. Coreeană, Si-rîm 
o disciplină practicată de n 
foarte largi și organizată 
tr-un campionat republicați 
șapte categorii de greutate.

Pac Ciong-su ne-a mărtui 
că la reîntoarcerea iu pi 
va căuta să răspîndească p 
tre tovarășii săi d* mu 
trînta noastră romînească...

A. IONESC

domeniul muncii 
și în cel al mtm- 
Dinamo înseamnă 
mișcare, chemată 
aer, să distrugă

la unele raioana (Cost 
Potcoava), organizatorii Spc 
chiadei au invitat la masa 
cur«flfHor diferite perse 
strdinâ, îacârcînd astfel c< 
organizării etapei raionale.

Participant) la Spariachiadc. 
.4a fost destui. E fapt corn 
Au fost și ziua, la concursul 
Dar „grosul"... seara, la banc

Pompierii și... începuturile educație 
fizice la București

sportivă capitalistă. Ea 
însă semnificativă și arata 

în ciuda tuturor „vînâtori- 
de stele pentru firmamen- 

sportului profesionist. tot 
puțini tineri se lasă înșe-

'..prima echipa de fotbal din 
Rusia a fost înființată in anul 
1897, in cadrul cercului spor
tivilor amatori din Petersburg? 
Uniunea de foii)al a întregii 
Rusii a fost fandată in anul 
1911.

7, 
pe iiorfiunea de pe malul lacu
lui Herăstrău caprini' între 
șoseaua București-Pfoeștț și 
podul de cate ferată Bricurești- 
Constanța. Bineînțeles. ac
cesul „spectatorilor" ante li
ber...

...una din primele reviste de 
sport care au apărut în țara 
noastră a fost — în anul 1901 
.— „Sportul -— revistă de vi- 
nătoare, călărie și bicicletă? 
Prin intermediul ei s-au publi
cat cele dinții recomandări teh
nice pentru folosirea și între
ținerea bicicletelor.

...poetul german. Johannes 
Becher este nn pasionat al 
sportului? El a cintat in ne-

de 
de 
să 
de 
ntt 
vizitarea lor fizică. Ei încearcă 
din vanitate, ca și atleții în vîrs- 
tă, să ridice greutăți de două 
puduri". De aceea, Gorki pro
pune să se treacă la organiza
rea unor „jocuri de masă" în 
aer liber care să contribuie la 
dezvoltarea șl întărirea sănătă
ții copiilor și adolescenților, fe- 
rindu-i totodată de excese.

Memorabile sînt cuvintele ros
tite de Gorki : „Trebuie să se 
ajungă ca sportul și cultura fi
zică să obișnuiască tineretul eroic 
nostru cu fapte frumoase și no-

A rămas înscrisă cu litere de 
aur în istorie fapta eroică a 
companiei de pompieri din Dea
lul Spirii care, la 13 septembrie 
1848, a ținut piept cu vitejie ar
matelor otomane venite să înă
bușe revoluția. Atunci, în lupta 
aceea inegală, au pierit 50 de 
pompieri, dar invadatorii au lă
sat ps călinul dc luptă pește 400 
de morți. Boierimea reacționară, 
care n-a văzut cu ochi buni vi
tejeasca faptă a „roatei" de 
pompieri din Dealul Spirii, a 
ținut să le „răsplătească" erois
mul prin destituirea caimacamu
lui Canlacuzino, comandantul 
pompierilor Bucureștiului, ca și 
prin expulzarea din țară a -căpi
tanului Deivos, unul din bravii 
luptători de la 13 septembrie. 
Abia mai tîrziu, domnitorul A- 
lexandru Ioan Cuza avea să re
pare această revoltătoare ne
dreptate. El a promulgat o lege 
prin care se acorda o pensie pe 
viață tuturor ostașilor răniți în 
luptele din Dealul Spirii și o 
medalie comemorativă tuturor 
celor ce participaseră la bătă
lie.

Acestea sînt fapte cunoscitte, 
consemnate în file de istorie.

, Dar pompierii Bucureștiului, cei 
care acum 110 ani au apărat 

cel mai mare oraș al ță
rii, au fost și printre primii no.ș-

tri sportivi. Din cauză că locuin
țele erau în. vremea aceea foarte 
vulnerabile Ia incendii, însemnă
tatea pompierilor era deosebit 
de mare, iar pregătirea lor fizi
că extrem de importantă. Gum 
prin anul 1861 evolua în spec
tacolele de efre un acrobat ita
lian, pe nume Spimi, care do
vedea o mare dexteritate în e- 
fectuarea celor mai grele exer
ciții de gimnastică acrobatică, 
domnitorul Alexandru 
» găsit cu cale 
mească pe acesta 
de gimnastică al 
lor București ului*. Spinzi ‘ și-a 
luat postul în primire și, cu 
sprijinul domnitorului, care fu
sese impresionat de eroismul 
pompierilor în luptele din Dea
lul Spirit, nutrind față de aceș
tia o mare simpatie, a trans
format „Corpul pompierilor" de 
atunci îrrtr-o adevărată școală 
de educație fizică. Spinzi a tre-

Ioan Cuza 
să-I rra- 
,,maestru 
pompieri -

cut apoi ca ,,maestru de • 
mă" la școala militară din 1 
dar rodiii muncii sale cu p 
pierii Capitalei nu s-a pier 
Cronicile vremii spun că 
rîndurile elevilor lui Spinzi : 
ridicat tnulți profesori de < 
cație fizică pentru școlile bi 
reștene. Nu ni se mai pare 
fel de mirare că într-o cart 
lui D. Dem. Ionescu, unul 
pionierii sportului nostru, 
scris că pc timpul acela [ 
fesorii de gimnastică ai șc 
lor din București erau cu to 
pompieri gradați 1

Iată, așadar, că pompierii r 
stăteau cu un secol în urmă 
strajă împotriva incendiilor 
pîndeau la tot pasul pe lo< 
tarii Bucureștiului, s-au dis 
nu numai prin eroicele lor f< 
de arme, ci și prin contribt 
lor efectivă la răspîndirea e 
rației fizice în rîndurile tint 
tiilui. M. (

Cînd ești spectator pasionat...

Știați că...
numărate poeme cu temă spor
tivă bucuriile canotajului, dru
meției și fotbalului. îndemnîn- 
du-i pe scriitori să pășească 
pe porțile stadioanelor.

.„prima întîlnlre de hochei 
cu puc în Uniunea Sovietică 
s-a desfășurat la 22 decembrie 
1946? Și totuși, hoc.heiștii so
vietici au ajuns într-im 
foarte scurt printre cei 
buni din lume.

.„gimnastica acrobatică 
cișligat numeroși adepți în 
£. P. Chit iezii?. Primai ocungiR-

nat de acrobatică a avut loc 
anul trecut la Pekin și la în
treceri (acrobații individuale, 
duo masculin, duo mixt și trio 
inuiculin) au participat 90 de 
gimnaști și gimnaste.

...primul campion olimpic al 
Ungariei a fcwt scrimerul Jenei 
Fuchs? El a cucerit titlul o 
limpfc la sabie în 1908, repe
tai performanța și în 1912.

aA Ploaia a.... necăjit tot timpul atît pe boxeri cit și pe nu 
\ ntoroșiî spectatori care. înfruntind vremea amenințătoare, a 
Z ținut să asiste la prima tntSlnlre dintre echipele de tineret al 
X R.P- Rotnîne și Rețpub ltcU Arabfe Unite.
/ In luptă cu ploaia, d ar nevrtnd să piardă nici una din fa 
I zele acestei inter^ante dispute pugtlistlce, linii spectatori a 
A găsit, după cum vedeți, o soluție originală, care le-a permit 
£ să... rărmnă neellntițl pe poziții pM ia ultimul sunet de goni
1 (Foto I. MIHAICA)

timp 
mai

și-a

... campionatele europene de 
canotaj academic se organi
zează cu regularitate din anul 
1893? Ele sfnt deschise tuturor 
țărilor afiliate Federației In- 
iernat fanai e deci și celor din 
alte, <^Hg£tlteK



Campionii europeni 
au cuvintuj

Pe stadionul Dinamo asistînd

olanda Balaș (Romînia) —înăl
țime femei

Dacă Stadionul Republicii va intra în istoria atletismului ca locul 
unde au fost obținute atitea și atitea performanțe de valoare internațională, 
unde și-au arătat măiestria atîția recordmani mondiali și olimpici, campioni 
olimpici și europeni, apoi și stadionul Dinamo și-a cucerit o binemeritată 
faimă. De ani de zile, stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare a devenit 
gazda tradițională a antrenamentelor din preajma „internaționalelor". Pe 
aici au trecut, an de an, toți —- sau aproape toți — participanți! la cam
pionate, preocupați de gîndnl apropiatelor întreceri, nerăbdători de a mai 
face o „repetiție generală" înaintea importantului concurs.

tre atleții sovietici se afla și un tî
năr înalt, blond, voinic. Cine să fie? 
Am riscat și l-am întrebat:

— Baltușnikas ? 
Nu greșisem! Era

la „preludiul
E CHIAR AȘA GREA LIMBA 

CHINEZA?

)) campionatelor
petrecut concediul

„Aștept cu nerăbdare ziua a 
11-a a campionatelor, cînd in 
trogram figurează și proba mea. 
Unt încă sub impresia întrecerilor, 
'e la Stockholm unde am reușit 
ea mai prețioasă dintre victoriile 
nete internaționale: cucerirea ti- 
luluii de campioană a Europei-, 
lupă întoarcerea din Suedia 
un întrerupt nici 
ea. Campionatele 
ionale reprezintă 
ortant examen la care voi avea 
iduersare puternice. Și de data a~ 
casta mă voi strădui să obțin un 
ezultat cit mai bun, spre isatis- 
acția publicului nostru, 
ndrăgostit de atletism"

CUNOȘTINȚE VECHI Șl NOI...
In aceste zile, stadionul și-a căpă

tat înfățișarea sa obișnuită dinaintea 
campionatelor internaționale: atleți în 
treninguri multicolore aleargă pe ga
zonul verde; sprinterii și fondiștii își 
împart frățește pista; de jur-împrejurul 
gardului de sîrmă, nelipsiții specta
tori încearcă să ghicească numele 
noilor-veniți și se bucură recunoscînd 
participanți de la edițiile anterioare.

Joi după-amiază, privirile tuturor 
s-au îndreptat cu multă curiozitate 
spre grupul de sportivi sovietici ve
niți la antrenament. Ceilalți atleți a-

nu; 
o clipă pregăti- 
noastre .interna- 
un nou și im-

într-adevăr Al-

Tn alt colț al stadionului, o mică 
discuție... filologică. Inginerul naval 
Assen Sourottri din Alexandria îl în
treba pe studentul din Pekin, Tien 
Tzao-tun, cum se spune în limba chi
neză la... tripu-salt (bănuiți deci că 
amîndoi sînt săritori de triplu). Răs
punsul a fost prompt, dar tînărului 
egiptean i s-a părut atît de greu de 
pronunțat îneît s-a lăsat păgubaș de 
a mai învăța, mărturisindu-i 
său prieten: „Limba chineză

noului
e prea

nul trecut, cînd și-a 
la Mamaia.

„Minunată plajă, 
Zhanal entuziasmat, 
nisipul e mai tare, 
pistă. Și deși eram 
in-am putut abține 
în fiecare zi pe plajă cîțiva kilome
tri. Acasă, la două zile după întoar
cerea de pe malul Mării Negre, cîști- 
gam titiiul de campion al Cehoslova
ciei, la care nici nu îndrăzneam să 

luat 
feli-

ne 
Pe 
ca 
în 

de

mărturisea 
malul mării 
o adevărată 
concediu, nu 
a nu alerga

r

înăl-lichard Dani (Suedia) — 
țime bărbați

3:41,1 pe 1.500 m.
Ștefan Lewandowski este 

dintre cei mai buni 
semifond din lume. — __
de ani, el a început atletismul cu mai 
mulți ani în un 
crosuri popule, 
de valoare au venii 
ce atletul polonez -a terminat cursurile 
facultății de medicina. Progresul 
său la 1.500 m, proba favorită, se 
concretizează în următoarele cifre: 
.1952 —- 3:53,8; 1953 — 3:49,2; 1954 — 
•3:50,8; 1955 — 3:43,6; 1956 — 3:45,8; 1957 
•— 3:42,3. Recent, la Gbteborg, el a 
realizat un excepțional record cu 
3:41,1, în aceeași curoă în care aus
tralianul Elliot stabilea un nou re
cord mondial: 3:36,0. Lowandowski 
este favoritul cursei de 1.500 m, care 
va avea loc mîine. Recordmanul po
lonez concurează pentru prima oară 

i,internaționalele” țării noastre.

unul
_ alergători de
In virstă de ^8

■a, cu pr.lejui unor 
Dar periormanțele 

mai tirziu, după

medicină.

84

visez în concediu... Dar m-am 
cu povestitul și am uitat să vă 
cit".

— Pentru ce ?
— Pentru echipa masculină de 

a Romîniei. 15.000 de praghezi i-au o- 
vaționat minute în șir pe voleibaliștii 
romîni după victoria lor asupra echi
pei maghiare, neînvinsă pină în acel 
moment. Jucătorii dv. au fost purtați 
pe sus, după meci...

...Și antrenamentele continuă. Iată-1 
pe Henk Visser luînd un start... Man
fred Preussger, marele favorit al pro
bei de prăjină, își mai măsoară o 
dată elanul... Gen Fen-iun și lolanda 
Balaș s-au întîlnit... la o discuție prie- 

", înaintea concursului... ~ 
venit tocmai din 

‘ tur după tur, ca 
respectă... Pînă 
sînt numărate...

tenească, 
Lester, ' 
„înghite" 
caro se 
ceasurile

LA

volei

Fred
Australia, 

un fondist 
la concurs

,,Vizitez pentru prima oară ca
pitala Romîniet\ dar despre cam
pionatele internaționale de atletism 
de țării dumneavoastră am auzit 
le mult timp. Pentru mine, anul 
'958 a fost cel mai bun din cei 
•ece ani -de cirul am început să 
practic atletismul (N.R. Dahl are 
’5 de ani) și printr-o coincidență 
pricită forma mea maximă a coin
cis cu europenele" organizate de 
toi. Atunci am sărit 2.12 m, rea- 
izind un nou record suedez. Acum, 
ieși mă jenează o ușoară întindere 
a un picior, sper totuși să sar 
it mai bine. De altfel am 
runtat adversari foarte

llați pe stadion i-au. primit cu multa 
bucurie și de îndată s-au și înjghe
bat obișnuitele discuții dintre pasio- 
nații aceleiași probe. Tinărul sulița.ș 
Viktor Ovcinik s-a reî'ntîlnit cu Am 
drei Demeter, alături de care a mai 
concurat în acest an de două ori: 
la concursul Dozsa de la Budapesta 
și la Memorialul Znamenski de la 
Moscova. Bineînțeles, cei doi atleți 
au depănat amintiri de la aceste con
cursuri, s-au interesat despre adver
sarii lor de atunci și de astăzi. Prin-

Atleta chineză Uin Iun-tzin, lat antrenament. 

gimantas Baltușnikas, recordmanul 
Uniunii Sovietice la aruncarea discu
lui. Student în anul 111 al Institutului 
de Cultură 
tușnikas arc 24 de ani. 
în atletism 
44,10 m. in 
recordul unional diri. acest 
naționalele" 
concurs peste hotare al tînărului atlet. 
Alături de Baltușnikas se antrena un 
alt discobol : Viktor Kompaneeț. Și el 
e tot student în anul III, la I.C.F. A de
butat în
Este însă 
diază la 
ceva 
kas. In schimb Kompaneeț se mîn- 
drește cu titlul de campion univer
sitar al U.R.S.S.

Fizică din Kaunas, Bal- 
’. Progresul său 

a fost vertiginos: de la 
1954 (anul debutului) la 

an. „Inter - 
noastre reprezintă primul

grea pentru mine"... Și, totuși, la nu
mai cîțiva pași de ei, o atletă euro
peană se înțelegea „pe chinezește" cu 

la arunca-
Era Irene 

Jena, care 
R. P. Chi-

2 ani (so-

[Jcclllcl OC llllviv _
rccordmena. R. P. Chineze 
rea discului, Si Pao-tzu.
Stechemesser-Schuch, din 
s-a întors nu de mult din 
neză unde a stat aproape 
tul ei fiind funcționar al ambasadei 
R.D.G. Ia Pekin).'

„MIRACULOASA" PLAJĂ DE LA 
MAMAIA

antrenament, un alergător se 
chiar pe obstacolul groapei cu 
la cursa de 3.000 m. Era Bo-

21 DE ANI, 
CIOCAN!m. LA
antrenament,Ieri după amiază, la 

fotoreporterul no.tru l-a surprins in 
plin efort pe aruncătorul de ciocan 
Gyula Zsivotzki, recordmanul R. P. 
Ungare. Tinerii noștri atleți l-au cu
noscut cu doi ani in urmă, la 
pesta, cu prilejul meciului de 
Ungaria—Romînia, Încă de pe 
Zsivotzki, care arunca peste 
își cucerise locul și in echipa 
niori a țării. Anul trecut Zsivotzki 
se afirmă în arena

Buda- 
juniori 
atunci 
59 m, 
de se-

internațională,

de in
put er-

>ana Zatopkova
— suliță

(Cehoslovacia) 
femei

atletism tot în anul 1954. 
mai tînăr cu 3 ani și stu- 
Kiev. Performanța sa este 
slabă decît a lui Baltușni-

După 
odihnea 
apă de 
humir Zhanal, campionul Cehoslovaciei
la această probă din ultimii doi ani. 
Pentru prima oară la București, Zha
nal ne-a mai vizitat totuși țara și a-

mai

Proba 
luptă

de lungime bărbați promite 
foarte interesantă între re-

referim și acum cînd în- 
a celor mai „tari" dintre

Alergări, sărituri, aruncări... O definiție a atletismului numai 
trei cuvinte... Trei termeni care spun totul. La ei ne vom referi cînd, 
după zilele de concurs, ne vom reaminti momentele cele mai inte
resante ale spectacolului atletic, la 
cercăm o foarte sumară trecere în 
probele ediției a Xl-a.

Așadar, ce ne rezervă alergările, 
săriturile și aruncările concursului pe 
care-1 vom urinări începînd de astăzi 
pe Stadionul Republicii? Fără îndo
ială întreceri de calitate, așa cum 
ne-au obișnuit aceste campionate. 
Prin valoarea celor mai mulți dintre 
competitori, unele probe se detașează 
însă din rîndul celor 32 cuprinse în 
program

o
cordmanul european Henk Visser (7,83 
ni în acest sezon), Vsevolod Po/iov 
(7,61 m) și Heinz Auga (7,62 ni), 
.,Lungimea" ne poale aduce satisfac
ția unor noi recorduri ale țării noas
tre, la seniori prin Sorin loan sau 
Rudolf Licker și la juniori prin Va
lerin turcă.

PUNCTUl DE ATRACȚIE Al. PRIMEI 
ZILE: ÎNĂLȚIMEA BARBAȚL. BINEÎN

ȚELES, SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
...IAR IN ZfUA A !LA,

„De campionatele internaționale 
de Romîniei mă leagă amintiri 
tlntre cele mal frumoase. In 1949, 
a prima mea vizită in București, 
im obținut cu 46,32 m un nou re- 
ord al țării mele. De atunci am 
nai concurat de două ori la a- 
este interesante întreceri, în 195(1 
45,58 m) șl in 1955 (50,28 m), 
iucerlnd de fiecare dată primul 
oc. După cum poate știți, hotărl- 
>em ca 1958 să fie ultimul meu 
in de concursuri. Și tocmai tn a- 
:est an am obținut cele mai bune 
ezultate, ceea ce — evident — 
‘ • 1 .
nete anterioare. Acum o săptămî- 
lă la Budapesta am reușit 55,87 
n. zlș fi bucuroasă să obțin și 
tlci un rezultat la fel de bun".

Dacă cineva ar considera proba 
de înălțime din cadrul acestei compe
tiții ca o reeditare a recentei între
ceri de la Stockholm, nu ar greși 
prea mult. Trei din primii șase clasați 
la „europene" se reîntîlnesc cu acest 
prilej: campionul european Richard 
Dahl, cîștigătorul medaliei de argint 
Iiri Lanski și al cincilea clasat Theo 
Puhl. Alt concurent toarte puternic 
este atletul sovietic Robert Savlakadze. 

țVa rezista oare recordul Stadionului 
■Republicii (2,09 m Igor Kașkarov — 
1956 —) în fața unui asemenea „bu
chet" de excelenți săritori?

Și Ia disc-fernei vor evolua trei din- 
• tre finalistele de la Stockholm: al- 
•Tetele germane Kriemhield Hausmann 
»(medalia de bronz), Irene Stechemes- 
\ser-Schuch (locul 5) și Doris Muller

schimbat întrucîtva planurile-' Țlocul 6), recomandate de excelentele 
..performanțe obținute în acest sezon: 
53,89 m, 51,00 m și respectiv, 52,28 
m. Alte aruncătoare ctc valoare pre
zente: Si Pao-tzu (50,15 in), Qyorgyi 
LLegedus (48,98 in) gtc. z

In ziua a 11-a privirile spectatori
lor se vor îndrepta deseori spre locul . recîștige. 
de desfășurare al săriturii cu prăjina. 
Proba aceasta atît de gustată de 
spectatori, se va bucura în acest an 
de participarea unor atleți renumiți, 
în frunte cu vice-canipiontil european 
Manfred Preussger (4,56 m). Dacă 
șansele acestuia la primul loc par a- 
sîgurate, pentru locurile următoare se 
va da o luptă strînsă între Pleșakov 
(4,40 m), Tai I-șu (4,40 m), Leon 
Lukman (4,38 m),
(4,35 m), Lăufer (4,35 m), 
țin (4,35 m), Janiszewski 
etc.

La aruncarea ciocanului îl 
dea pentru prima oară la 
pe atletul maghiar Gyula 
(locul III la europene) urra din re
velațiile acestui sezon (duminică el 
a obținut un nou record al R.P.U. cu 
63,84 m). Pentru un loc de frunte mai 
candidează atletul. iugoslav Krpsimir 
Racis, Niculcie Rășcănescu. (62,34 
in) și austriacul Thuti (60,11 nQ.

INTERESANTA ÎNTRECERE A SĂRI
TOARELOR IN ÎNĂLȚIME

Programată în ultima zi de 
curs, proba de înălțime femei prile- 
juește întîlnirea dintre actuala și fosta 
deținătoare a recordului mondial : 
lolanda Balaș și Gen Pen-iun. Cam
pioana Europei este în aceeași formă 
remarcabilă, lucru dovedit de 
1,80 ni realizat duminică la

Deosebit de atractivă se 
proba de aruncarea discului 
care reunește, printre alții, lin 
tet“ cie excelenți aruncători: 

■Baltușnikas ..........
(55,79 rn) și maghiarii SzeCsenyi 
(56,60 m) și KJics (55,66 ni). De 
notat că Perene Klics a cucerit de 7 
ori consecutiv (între 1948—1954) 
titlul de campion internațional al 
țăria, pe care se va strădui luni să-l

acel 
PJoești. 
anunță 

bărbați 
„cvar- 

sovieticn 
(56,58 ni) și Kompaneeț

62,88 m, ..Europenele" de la 
t o adevărată 

student

Zoltan Szabo
Tai Mei-
(4,35 m)

vom ve-
Bucitrești
Zsivotzki

Alături de acestea, multe alte probe 
se disting printr-o participare bogată, 
reprezentativă. Dar... mai bine poftiți 
în tribunele stadionului 
zile de concurs, și vă 
singuri de

reușind 62,88 m, ....... .
Stockholm au prilejuit

• consacrare a tînărului student in 
educație fizică, in virstă de numai 
21 de ani, Care cu 63,68 m a ocupat 
locul III, Recent el și-a îmbunătățit 
și acest rezultat ,aruncind 63,84 rn.

acest lucru!

în cele trei 
veți convinge Materiale redactate de ROMF.O 

VILARA și IACINT MANOLIU

Programul tehnic
Azi Mîine

ora 
ora 
ora 

bdrbali 
ora
ora 

femei;
ora 

gime
ora 
ora 
ora 
ora 
ora

16.50

prăjină
400 m garduri, finala
100 m femei, finala
100 m bărbați, finala 
80 m garduri, serii

m femei, serii; lungime

, , . , ciocan
m femei, serii 

m bărbați, serii 
m garduri, serii 

finala

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 

femei
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
Ora 
ora

Festivitatea de deschidere
400 m garduri, serii; disc femei

100 m femei, serii; înălțime

m bărbați, serii
km marș, plecare; suliță 
bărbați
m femei, semifinale; lun-

100
20

14.30
15.30

17,20 
greutate

17.30 100 
bărbați

17,45
18,00
18,15
18.30
18.50

m borbațî, semifinale100 ___
800 m femei, finala
800 m bărbați, finala 

5.000 m plat.
20 km marș, sosirea.

14,30 400

16.50
17.10
17.30
17.50
18.10
18,25
18.30
18,40

400 m bărbați, serii;
200
200
no
1.509 m,

200 m femei, finala
3.000 m obstacole
4x100 m bărbați, finala



AZI ȘI M11NE

I intilMÎri de fotbal R.P. Romină-R.D. Cegniamă
Prima noastră reprezentativă la al 147-iea joc internațional

Fotbalul nostru este angajat azi și mîine in pa
tru confruntări internaționale. Astăzi, la Franc- 
furt pe Oder, reprezentativa noastră de juniori 

deschide seria celor patru intilnirl cu „naționalele". 
R. D. Germane, iar miine la Leipzig, București jsl 
Ploești evoluează celelalte trei selecționate ale noas
tre. Iubitorii fotbalului din țara noastră așteaptă 
cu viu interes aceste prime jocuri inier-țări ale anu
lui. Ei speră că fotbaliștii noștri vor avea o com
portare corespunzătoare valorii și posibilităților lor, 
așa cum a reușit echipa B marți la Sofia.

E drept, sarcina reprezentanților noștri nu-i ușoară. 
Intllnim in prietenii fotbaliști din R. D. Germană, 
sportivi dispuși să lupte cu toată ardoarea 
oentru a înclina balanța de partea lor. Ultimele Ictr 
'ntilniri internaționale (cu Polonia și Norvegia) au 
vătat clar comportări bune și progres ‘însemnat. De 
'iltfel, ne sînt cunoscute calitățile și posibilitățile 
fotbaliștilor din R. D. G. l-am întilnit, pînă acum, 
h numeroase partide inter-țări sau inter-cluburi și 
e cunoaștem caracteristicile: joc atletic, bărbătesc, 
nare putere de luptă, rapiditate, combativitate și 
nsușiri tehnice.

Iată de ce, selecționatele noastre și in primul rînd 
•chipa A și juniorii, care joacă in deplasare, au 
larcini destul de dificile. Iotul de juniori, aproape

* —

complet nou, deci cu jucători lipsiți de experiența 
necesară și in plus, fără o pregătire uniformă, în- 
tîlnește un adversar mai omogen, aviiid majoritatea 
jucătorilor participanii la Turneul U. E. F. A. din 
Luxemburg. De asemenea, prima noastră selecțio- 
tă a intimpinai dificultăți în alcătuirea sa: linii 
selecționabili nu erau în formă, alții au devenit in
disponibili (Apolzan, de pildă). Valoarea jucătorilor 
noștri, puterea lor de luptă, ca și avantajul tehnic 
și tactic ne fac să sperăm însă, dacă nu intr-o vic
torie, măcar intr-un meci nul. In schimb, la Bucu
rești și Ploești, păstrăm un avantaj inițial: jucăm 
acasă. La aceasta se adaugă și valoarea jucătorilor 
echipelor B și tineret. Prima a dovedit acest lucru la 
Sofia; acum așteptăm o confirmare. A doua trebuie s-o 
dovedească la Ploești. Șansele la o comportare su
perioară șl rezultate favorabile sînt de partea 
noastră.

Astfel se prezintă lucrurile înaintea meciurilor. 
Vom vedea cum se vor încheia. Dorința tuturor, insă, 
este ca echipele noastre să reprezinte cu cinste fot
balul și sportul din țara noastră și nu ne îndoim că 
pentru aceasta, fotbaliștii romini nu vor precupeți 
efortul, că vor lupta cu tot elanul și toată ambiția 
și că var folosi întreaga lor măiestrie sportivă. Noi 
le dorim mult succes.

Echipele fafă în fafă...
Sîmbătă 13 septembrie

FRANCKFURT: R. D. GERMANA 
(JUNIORI) - R. P. ROMINA (JU
NIORI).

R. P. R. : Ghiță — Zanca, Covaci, 
Nicoară — Chețan, Minasian — Baiaș, 
Varga,' Matei, Surdan, Halpern.

R.D.G. nu și-a alcătuit echipa.

Duminică 14 sepiembrie
LEIPZIG : R. D. GERMANĂ A — 

R. P. ROMÎNĂ A.
R.D.G.: Spickenagel — Zapf, B. 

Muller, Francke —- Fischer, S. Wolf
— Assmy, Schroter, H. Miiller, M 
Kaiser, Wirth.

R.P.R.: Toma — Zavoda 11, Ca- 
ricaș, Neacșu — Petschovski, Bone
— Oaidă, Constantin, Ene I, Cădariu 
(Georgescu), Tătaru.

BUCUREȘTI (Stadionul „23 Au
gust", ora 10.30) : R. P. ROMÎNĂ 
B — R. D. GERMANĂ B.

R.P.R.: Dungu — Cojocarii, Vărzan, 
Soare — Al. Vasile, Nunweiller — Za- 
haria, Seredai, Asan,' Eftimie, Vasi- 
lescu.

R.D.G.: Marquardt — Dorner, Heine, 
Bauer — Miihlbâchcr, Losert — Behne, 
Liebrecht, Frânez, Bley, Spetii.

PLOEȘTI (Stadionul Flacăra, ora 
16.30) : R. P. ROMINA TINERET — 
R. D. GERMANA TINERET.

R.P.R.: Uțu — Popa, Motroc, 
Greavu — Țîrcovnicu, Stancu — Co
pil (Ene II), Tabarcea, Biikossy, Du
mitrescu, Văcaru.

R.D.G.: Fritsche — Seiler, Pfeifer, 
Pfeufer — I lirschmann, Dallagrazia — 
SMcker, Erler, Matthes, Jura. Gebhardt.

LA AEROPORTUL BĂNEASA, 
LA SOSIREA

FOTBALIȘTILOR GERMANI

nănunte de organizare 
legătură cu campionatele > 
naționale de atletism ^Kita1ie caracteristică apropierii

. / mentelor fotbalistice internaționa
si jocu! de fotbal 
romînă B-R. 0. Germană B

La Campionatele 
atletism sînt valabile biletele 
dionul Republicii" seria nr. 
i 1), nr. 14 (ziua a Il-a) și 
ziua a lll-a).
«sesorii de carnete U.C.F.S.
5 după cum urmează :

calități 
jocul vi

guros, bărbătesc, și viteza — ne-a spus 
Carnetele roșii în piele la tribuna / Petschovski. Știm că luptă pentru ori- 

-torul B f ce rninge, mai ales tind joacă acasă.
I Va trebui să-i contracarăm printr-un joc 

= -; mișcare, 
cele de antre-S dublai de elan și multă combativitate.

*^In felul acesta ne vom păstra șansele".
... in aceeași zi, la Leipzig. Sosesc 

fotbaliștii romîni, care sînt găzduiți la 
hotelul ,,Astoria", cu excepția junio
rilor, care și-au continuat călătoria cu 
autobuzul la Franckfurt pe Oder, unde 
are loc partida lor de astăzi. Compo- 
nenții primului lot au făcut un ușor 

-• • r-w»covm uv afrtrenament pe stadionul local. An-
uloare roșie în piele, precum și trenoru! nu s-a hotărît încă dacă 
■ in dermatîn (cu delegații) au inter stînga va juca Georgescu sau 

la tribuna I sectorul O. Celelal-v
rnete U.C.F.S. dau dreptul de in-N 
la tribuna I (

Carnetele albastre, verzi și maro ) tehnic, de combinații și in 
i-rmatin, precum și
arbitri și maeștri ai sportului la^<

sm în tribuna I. S

R. P. RomînăLa jocul de fotbal
R. D. Germană B sînt valabile^ 

cti seria nr. 17 „Stadionul 23' 
. Posesorii de carnete U.C.F.S.^

inter stînga 
Cădariu.

...Joi 
lotului 
minute

1 Scor: 9-

după amiază, antrenamentul 
de tineret. Trei reprize a 30 
în compania echipei I.O.R. 

-1 (1 — 1,4—0,4—0). Au fost 
Biletele pentru ambele manifesta- . încercate trei formule de atac: Copil 
sportive se găsesc în vînzare la - Tabarcea Ene ll Dumitrescu

, ... . , . . ■ \ Văcaru; Erie II — Tabarcea — Biikds-
de bile e anunțate anterior. f — Dumitrescu — Văcaru și Copil —

ncursul special f Pronosport nr. 37 
4 septembrie este acum în atenția 
>r. După cum se știe, la acest con- 

în afara premiilor obișnuite în
I.S.  Loto-Pr nor port oferă în mod 
iUIT numeroase premii în obiec- 
intre care și un automobil „WART- 
3".
i participanții la concursul spe- 
Pronosport nr. 37 primesc GRA- 

pentru fiecare variantă depusă 
won numerotat, care le dă drep- 
ă participe la tragerea premiilor 
lieeie.
afară de automobilul „Wartburg", 
premiilor mai cuprinde : 2 rtioto- 
j „Simson", 2 motociclete „K 55, 
zuri cu butelie, ceasornice, apa- 
otografice, aparate de radio etc., 
gramul concursului special Pro- 
rt nr. 37 cuprinde 3 întîlniri in- 
ionale: R. D. Germană A — 

Romînă A și întîlnirile dintre 
entativele A și B ale R. P. 
e și R. P. Ungare. Intrucît me
ii din program: R. P. Romînă 
— R. D. Germană (B) se dis- 
duminică dimineața, toți partici- 

primesc pronostic exact.
program mai figurează 8 întîlniri 
adrul categoriei B de fotbal, la 
se pot înregistra din nou rezul- 
leprevăzute, așa cum s-a întîm- 
ji la concursul anterior. Să nu 

că avantajul terenului nu mai 
un rol atît de '/îotărîtor, astfel 

hipele care în mod normal nu 
nse în partida pe care o susțin 
plasare pot produce surprize care

In ultimele zile, înaintea jocurilor
« Modificări în componența loturilor « Caricaș stoper la „A", ’ 

romîni la Leipzig și Franckfurt
o Sosirea fotbaliștilor

Fază din ultima intilnire R.P.R. 
1955, la București). Suru (dreapta)

— R.D.G. (2—3, la 18 ; 
evită intervenția fundașului

Ultimele .două zile au trecut într-o 
i eveni- 

_____ ________  internaționale. Lo-
A turile și-au încheiat antrenamentele și 
f și-au definitivat formațiile : echipele A 

și juniori au plecat joi dimineață la 
Leipzig și respectiv Franckfurt, iar ieri 
.■iu sosit în Capitală oaspeții din 

ț' R.D.G.: selecționatele B și de tineret, 
internaționalei ...Joi dimineață pe aeroportul Bă-

■ i f neasa. Pînă la plecarea avioanelor, 
" J fotbaliștii din loturile A și de juniori 

13^ schimbă ultimele impresii și-și iau 
nr.^i,,rămas bun. Urările de succes răsună 

cîtevaC din toate părțile. Schiipbăm 
/cuvinte cu Petschovski:

au i — Cunoaștem principalele 
f ale fotbaliștilor din R.D.G.- 
r uuros. bărbătesc, si viteza

4

să aibă ca urmare din nou premii 
mari.

Participanții la acest concurs sînt 
stătuiți să consulte „Programul Loto- 
Pronosport" nr. 230 unde vor găsi un 
bogat material documentar în legă
tură cu meciurile prrgrămatp

'493.572 LEI REPORT LA 
PRONOEXPRES

• Lucrările de omologare a con
cursului Pronoexpres nr. 34 s-au sol
dat cu un rezultat care nu poate de- 
cît să bucure pc participanții la con 
cursul Pronoexpres nr. 35, cu trage 
rea din urnă miercuri 17 septembrie. 
Nu a fost găsită nici o variantă care 
să întrunească condițiile cerute pen
tru atribuirea premiilor de categoria 
I sau a 11-a.

Aceasta înseamnă că viitorul concurs 
Pronoexpres pornește cu, un report de 
493.572 lei repartizați astfel : 250.000 
la categoria l și 243.572 lei la cate
goria a 11-a. Un motiv în plus pentru 
participant de a depune cît mai multe 
buletine la acest concurs la care se 
pot obține premii mari.

In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronoexpres nr. 34 
din 10 septembrie s-au stabilit urmă
toarele premii;

septembrie 
i Schaller, 

pregătindu-se șă tragă la poartă. In spatele lor, stoperul Muller și Geor
gescu urmăresc atenți duelul Suru—Schaller.

Tabarcea — Bukossy — Dumitrescu — 
Văcaru. In linia de halfi a fost fo
losită și perechea Langa— Stancu, 
pe lîngă Țîrcovnicu—Stancu. Mîine 
dimineață, lotul celor 16 jucători va 
pleca la Ploești.

... Vineri dimineață, din nou la aero
portul Băneasa. De data aceasta pleacă 
un singur jucător : Caricaș, care va o- 
cupa postul de stoper în echipa 
noastră primă mîine î*. Leipzig.

...Lotul B, coniplefJt, face un ușor 
antrenament. Mai mult pregătire fi
zică și jocuri distractive. Buna dispo
ziție este generală. Comportarea din

Categoria III : 4 variante a cîte 30.624 
lei fiecare.
Categoria IV : 39 variante a cîte 3.142 
lei fiecare.
Categoria V : 311 variante a cîte 394 
lei fiecare.
Categoria VI : 1.027 variante a cîte 
119 lei fiecare.

Fond de premii 983.855 lei.
® Plata premiilor la concursul Pro

noexpres nr. 34 din 10 septembrie a.e. 
se va face luni 8 septembrie cu înce 
pere de la ora 17 la agențiile proprii 
raionale Loto-Pronosport în raza că
rora premiații și-au depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 38 DIN 21 

SEPTEMBRIE 1958
1. Progr. Buc. — Dinamo Buc.

II. U.T.A. — Știința Tim.
111. Știința Cluj — Dinamo Bacău

IV. St. r. Or. Stalin — Petrolul
V. Jiul Petroșani — Farul C-ța
VI. C. S. Oradea — lnd. Sîrmei 

C. Turzii
VIL Flacăra Moreni — Dinamo Obor 

VIII. C.S.M. Reșița — C. S. Tg.
Mureș

IX. Unirea
M.I.G.

Focșani — Metalul

X. C.F.R. Tim. —- Știința Craiova
XI. Progr. 

Ploești
Suceava — Prahova

XII. Corvinul Huned. — Prog. Sibiu

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport.: 

meciul de la Sofia îi stimulează pe toți 
jucătorii.

...Lotul B cuprinde cîteva nume noi. 
In primul rînd pe Vărzan (Rapid) se
lecționat în locul lui Caricaș, trecut la 
echipa A. Alături de el, Dobrescu, che
mat ca rezervă pentru linia de fund, 
completează numărul celor 15 jucă
tori de cît dispune iotul B. Mai este 
așteptat însă și înaintașul Campo 
(Steagul roșu), care a fost și el se
lecționat. Celelalte rezerve sînt: por
tarul Cozma, Ujvari și Babone.

...Vinerj după-amiază, la aeroportul 
Băneasa, de data aceasta pentru a 
primi pe fotbaliștii din R.D. Germană.

...In cursul zilei de azi: ultima so
sire. Sînt așteptați arbitrii bulgari Ta- 
kov, Hristov și Daikov, pentru meciul 
echipelor B. Cei trei arbitri ceho
slovaci ai întîlnirii de tineret, Junger, 
Ry.becky și Faciovsky, au sosit a- 
seară.

Campionatele republicane de iahting
CONSTANȚA 12 (prin telefon). Pe 

litoral, vremea s-a schimbat brusc: 
temperatura a scăzut, cerul s-a aco
perit — lucru care interesează mai 
mult pe veliști —, vîntul în creștere 
a căpătat forța 3—4. Aceste elemente 
noi au făcut ca regatele din cadrul 
campionatelor republicane de iahting 
desfășurate pe Siut-ghiol în ultimele 
două zile să solicite din partea concu- 
renților serioase eforturi fizice.

Primele trei întreceri din cadrul 
„turneului" final la clasa snaip mas
culin au dat cîștig de cauză de două 
ori reprezentanților clubului bucureș- 
tean Metalul M. I. G., Victor Geles- 
Tudorel Popovici, și o dată colegilor 
lor de club Mircea Dlmitriu-Gh. Lun- 
gu, care au cîștigat regata a II l-a, 
vineri după amiază. Aspectul general 
al curselor a fost liniștit și se pare 
că echipajul Victor Geles-T. Popovici 
care conduce în prezent în clasamen
tul general cu 2410 p. are cele mai 
mari șanse la titlu, datorită valorii 
sale constante, li urmează în clasa
ment Dimitriii-Lungu cu 1933 p..
Andrei Butucaru-lon Zamfir (S.P.C.) 
cu 1389 p. etc.

Ieri pe aeroportul Băneasa, îm
preună cu numeroșii atleți străini care 
sosiseră pentru Campionatele noastre 
internaționale, se aflau și fotbaliștii 
reprezentativelor B și tineret ale 
R.D. Germane. Fotbaliștii germani au 
fost întîmpinați cu multă căldură de 
reprezentanți ai federației noastre de 
fotbal șj de numeroși sportivi.

Conducătorii! delegației germane, 
K. H. Benedix, membru în prezidiul 
secției de fotbal din R.D.G., ne-a de
clarat : „Ne bucură că ne întilnim pe 
patru terenuri cu fotbaliștii romini. 
pentru că la dvs. se joacă un fotbal 
de calitate. De altfel, întotdeauna, 
chiar și atunci cînd am învins (3—2 
la București la „A" și 3—0 la A ag- 
deburg la ,,B“) am avut de învățat. 
Echipa noastră B a obținut anul a- 
cesta frumoase succese: 2—0 cu 
Polonia B, 2—0 cu Austria B, 3—1 
cu Ungaria B. Dar meciul de la 
București va fi foarte greu pentru 
noi, mai ales după frumoasa victorie 
pe care echipa B a dvs. a reușit-o 
la Sofia".

Activitatea la hochei 
pe iarbă

• Mîine, în cele trei zone ale cam
pionatului republican masculin de Ho
chei pe iarbă, se desfășoară meciuri 
în cadrul returului. In zona I se 
dispută jocurile etapei a IH-a, dună 
următorul program : BUCUREȘTI 
(mîine dimineață, pe stadionul „23 

August" teren III, ora 9, respe. iv 
10,30): Victoria București — Con
structorul București; C.S.A. 6 — Ac
vila București; PLOEȘTI: Voința — 
C.S.U. București; OLTENIȚA: Fulge
rul — Dinamo Craiova.

Programul etapei a 11-a în celelalte 
două zone: zona a ll-a: Aîeteor Timi
șoara — Electrica Oradea; Recolta 
Marghita — Victoria Sighișoara; Di
namo Oradea — Constructorul CTij. 
Zona a IH-a: Politehnica Orașul Sta
lin — CSM Rădăuți; Progresul Mier
curea Ciuc — Progresul Gheorghieni; 
Meciul Penicilina Iași — Tîrnava O- 
dorhei s-a jucat. Scor: 2-1 (1-0).

Tot trei la număr au fost și iî tr - 
cerile masculine desfășurate pînă a- 
cnm în faza finală la iolă. Cele ‘rei 
regate au fost însă mai puțin calme, 
ele dînd loc pe parcurs la numeroase 
dispute între cei opt competitori \u 
ieșit victorioși în ordine: Petre Svo
boda (C.S.U. Buc), Nicolae Calcan 
(C.S.A. Marina) și Nicolae Iliescu 
(Metalul M. 1. G.). De altfel aceștia 
ocupă și primele trei locuri ale cla
samentului general: 1. N. Iliescu 
2912 p.; 2. N. Calcan 1933 p.; 3. P. 
Svoboda 1535 p. Pe locul 4. A. Horo- 
veanu (Constructorul) cu 1234 p.

In regatele feminine de snaip. unde 
lupta a ajuns aproape de stîrșit, or
dinea fruntașelor a suferit importante 
modificări datorită revenirii în formă 
a echipajului Grațiela Mișc.ulescu-Va
lentina Tudoroiu (Metalul M.I.G.), care 
a învins în regata a Vl-a și a sosit 
pe locul secund, după Oprea-Dimitriu 
(Metalul M.I.G.), fn cea de a V-a. 
Acum, clasamentul pe primele locuri 
arată astfel: 1. G. Mișculescu-V. Tu
doroiu 4042 p.; 2. M. «Oprea-L. Dimi- 
triii 3841 p.; 3. Z. Saghin-D. Bogza 
(Constr.) 3565 p.

PETRE ENACHE, coresp. regional



Eroism de fiecare zi
Răsfoind presa în fiecare zi, citim 

cu legitimă bucurie vești din țară des
pre avîntuî în muncă, despre eroismul 
oamenilor muncii pus în slujba vieții 
noi, a mersului nostru înainte, lată, de 
pildă, colectivul secției oțelărie speci
ală de la Combinatul metalurgic Re
șița nu demult a dat peste plan 
mai bine de 1000 tone oțel special. In 
empă-amiaza de 19 august a. c., mun
citorii șantierului naval Oltenița au 
lansat un vas de transportat stuf, cu 
o capacitate de 700 tone. De-a lungul 
Dîmboviței, in raionul Hrănești, se 
desfășoară o muncă avintată pentru a 
sc.ulge apelor importante terenuri a- 
rabile. Aici vor fi redate agriculturii 
cîteva mii de hectare. Peste 17.600 
de tineri din regiunea Galați, prestînd 
117.700 ore muncă voluntară, au par
ticipat în ultimul timp la înfrumuseța
rea orașelor și satelor regiunii. Ei au 
plantat 80.000 pomi, au amenajat 18 
Lm. șosele și 3.425 poduri, de ase ve
nea parcuri, spații verzi și peste 509 
b -e sportive

>eși luate la întâmplare, aceste 
e mple oglîidesc totuși, cu o convin
gătoare forță, atitudinea nouă fațade 
muncă, înalta conștiință a oamenilor 
francii, eroismul lor de fiecare zi. Și 
acest eroism se oglindește în realiză
ri’? mărețe, cb nieresate pe care mun
ci rii sau inginerii, tehnicienii sau 
b Ielectualii, țărănimea muncitoare le 
îîaluiesc în procesul activității lor. 
Ee igiir sportivii patriei noastre — edu
cați și îndrumați de partid — nu stau 
deoparte. Prin succesele pe care le 
doblndesc pe terenurile de sport sau 
în producție, ei dovedesc din plin mun
ca lor plină de abnegație, dragostea 
față de patrie, atașamentul for față de 
partid și popor.

La Bled (Iugoslavia), canotoarele 
fotului R.P.R., concurind in condiții 
deosebit de grele (ambarcațiuni de 
împrumut, rame proaste etc.), au cîș- 
tigat toate probele la care au partici
pat. La puțin timp după aceea, mun
cit area textilistă Elena Băcăoanu, în 
cadrul campionatului mondial de pa
rașutism de la Bratislava, dind dovadă 
d“ îmi înalt spirit de luptă, reușește să 
ocupe primul loc in proba de 2.500 tn. 
cădere liberă cu viraje. In același 
timp, în producție, sportivul Aurel To- 
trescu, candidat de partid, unul dintre 
cei mai tineri maiștri ai Uzinelor „1 
Mai" Ploești, se ocupa intens de ins- 
trnrea și calificarea tinerilor munci
tori din secția „Mecanică lll“. Cu a- 
jutorul tui, producția și productivitatea 
muncii în secție a crescut simțitor. La 
fel ca el, strungarul Mircea Ungurea- 
nu (Uzina „Timpuri Noi“), utemista 
Suzana Radu, rihtuitoare la fabrica 
„Kirov“, sudorul Nicolae Milea de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie", toți 
sportivi fruntași, angajați în întrecerea

C. MAZAREANU, CRAIOVA. — 
Ați... pierdut! Nu e totuși cazul să 
vă faceți inimă rea : au pierdut și 
cei care v-au contrazis! Adevărul o 
cu totul altul.: Cupa Jules Rimet nu 
rămîne definitiv în posesiunea unei e- 
ctiipe, indiferent de faptul că această 
echipă ar cuceri de 3 ori sau de mai 
multe ori (alternativ sau consecutiv) 
campionatul mondial de fotbal. Cupa 
Jules Rimet este challange perpe
tuu", adică își schimbă la infinit de
ținătorul. La Fiecare ediție a campio
natului mondial, țara cîștigătoare pri
mește însă o așa numită cupă „pui“, 
can rămîne pentru totdeauna în pro
prietatea ei.

NELU LUDOVICI, BACAU. — Nu 
există forme speciale la concursurile 
în cadrul cărora sc înecarea doborîrea 
unui record mondial. Este un concurs 
ca oricare altul, anunțat dinainte și 
supus acelorași reguli. Bineînțeles, se 
contează pe buna credința a celor care 
fac măsurătorile.

G. PURCĂREA, BUCUREȘTI. 1), 
Doleanța dv. este justă. Vom sezisa, 
la rîndul nostru, administrațiile diver
selor stadioane, pentru a avea în evi
dență problema anunțării formațiilor, 
prin instalațiile de radio-ampliticare, 
înaintea începerii meciurilor de fotbal. 
Lucrul acesia e cu atît mai necesar 
cu cit mai în fiecare echipă au fost 
introduși jucători noi, tineri, necunos
cut! încă de public. — 2) Bone are 29 
ani. l-a împlinit în primăvara aceasta.

ANA TURCU, CORABIA. — Primul 
campionat mondial masculin de tenis 
de masă pe echipe (Ctipa Swaythling) 
s-a disputat în anu) 1926. Cîștigătoare: 
echipa Ungariei. Echipele feminine s-au 
întîlnit pentru prima oară în cadrul 
un» campionat mondial (Cupa Cor- 
billon) în 1933. Această primă ediție 
a fost cîștigată de echipa Germaniei.
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socialistă, iau cu asalt normele, dobân
dind zi de zi, săptămină de săptămână, 
noi și importante succese în muncă.

La 6 iunie 1958 Io! and a Balaș do
boară recordul mondial la săritura în 
înălțime, trecînd ștacheta la 1,78 m. 
Pregâtindu-se temeinic, cu asiduitate, 
la numai 16 zile rectifică din nou 
recordul, ducindu-1 la o înălțime ce 
părea de neatins: 1,80 tn. Dar oare 
această sportivă fruntașă s-a oprit nu
mai aici? Nicidecum! La 31 iulie, do- 
borîndu-și propriul ei record mondial, 
ea realizează un nou record, trecind 
ștacheta înălțată la 1,81 tn. La fabrica 
de piese de schimb C.F.R. „Gheorghe 
Apostat“-Galați, brigada nr. 1 de ti
neret, condusă de cunoscutul boxer 
Mihai Pînzaru, chemînd la întrecere 
toate brigăzile de producție din secția 
mecanică, lansează lozinca „reducerea 
totală a rebuturilor". Rezultatul în
trecerii ? Această brigadă de tineri 
sportivi realizează depășiri medii față 
de sarcinile de p-ian zilnic în propor
ție de 30—40% reducînd aproape 
complet rebuturile.

Fapte și fapte. Acestea sînt însă cu 
totul semnificative. Ele oglindesc că în 
rtndul sportivilor noștri s-a format o

Fot despre sa

— I’d atrag atenția că rui mai e timp pentru prelungiri. Am rămas 
in ultimul sfert din luminare...

TRAIAN TOMESCU, IAȘI I) Apol- 
zan și-a început activitatea fotbalistică 
la Sibiu, jucînd hi echipa Șoimii. Ve
nind apoi Ia București și intrînd ca 
ucenic la actualele uzine 23 August, 
el a jucat în echipa de juniori Rogifer. 
De aici, a trecut la C.F.R. Unde joa
că acum, nu mai e nevoie să preci
zăm, nu e așa ? 2) Meciul R.P.R. — 
R. P. Ungară la fotbal are Ioc la 26 
octombrie. Pînă acum, cea mai bună 
performanță a noastră este : 1 — I. 
Rezultatul a fost obținut la București, 
în. 1940.

ION POȘTAȘUL

îiî Capitală
Azi

FOTBAL — Teren Dinamo Obor, ora
14,30 : Combinatul Poligrafic — Ancora 
Galați (cat. C.): ora 16.30; Dinamo 
Obor — Gloria Bistrița (cat. B).

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
ora 15,30 : Campionatele internaționale 
aie R.P.R.

HANDBAL — Stadionul Tineretului, 
ora 17 : Olimpia București — Steagul 
Reșu București (fem. cat. A.).

CANOTAJ — Lacul Snagov : Concurs 
republican de canot j academic (cate
goria a II-a. a IlI-a și mdasif caț:). 
Recalificări bărbați la ora 10, finale fete 
la ora 17.

TENIS — Teren Progresul, era 15 : 
Progresul București — Dinamo Bucu
rești (camp, republ. pe echipe) teren 
Centri i de antrenament Nr. ora K : 
Constructorul T.CH. — C.C.A. (camp, 
republ. pe echipe).

Mîine
FOTBAL — Stadionul 23 August, ora

10.30 : R.P. Romînă B — R.D. Germană 
B. In deschidere, la ora 9 : Finala cam
pionatului echipelor de străzi (copii) str. 
Tamburului (raion. ’ Gh. Gheorghiu-Dej) 
— Bd. Ion Su)ea Dudești Cioplea (ra
ionul T. Via dim ’’rescu). Stadion Dinrnao, 
ora 9,30 : Metalul M.I.G Buc. — Fla
căra Moreni (cat. B.). Teren C.A.M., 
ora 10: Confecția BucurofM — Hapid 

nouă conștiință, o conștiință sănătoa
să, înaltă, proprie sportivilor de tip 
nou, care cere acestora să fie în pas 
cu viața, cu viața luminoasă ce se 
construiește astăzi fn patria noastră. 
Realizările sportivilor noștri dobîndite 
pe terenurile de sport sau în produc
ție, succesele lor în cadrul diferitelor 
întâlniri internaționale, reflectă tocmai 
eroismul de fiecare zi dovedit de spor
tivi în activitatea lor, concepția des
pre lume și viață a oamenilor muncii 
eliberați de stăpînirea capitalistă.

Și oare faptul că lolanda Balaș a 
reușit ca intr-un scurt timp să corec
teze de trei ori recordul mondial la 
săritura in înălțime, sau faptul că tur- 
nătorut Dumitru Mareea, căpitanul 
echipei de fotbal „Locomotiva Grivița 
Roșie", reușește să-și respecte cu cin
ste angajamentele și să depășească 
sarcinile de plan nu înseamnă eroism? 
Desigur că da. Aceasta este o parte 
din eroismul măreț al poporului nostru, 
care sub îndrumarea și conducerea 
înțeleaptă a Partidului construiește 
cu succes socialismul. Este eroismul 
de fiecare zi al oamenilor muncii, stă- 
pîni pe soarta lor.

V. Gr.

!a Je sport a 
„Dimitrie Cantemir

L. școhi
♦♦♦

...tn vara anului 1957, direcțiunea 
școlii medii ntr 11 „D. Cant emir' a în
credințai trustului de construcții nr. 
1 (actualmente Direcția generală de 
construcții-montaje de pe lingă Sfatul 
Popular al Capitalei) lucrările de 

reamenajare și completare a sălii de 
gimnastică. Termenul de executare, 
conform angajamentelor contractuale: 
octombrie 1957. Dar. cum s-a lucrat 
intr-un ritm de melc, tată-ne aproape 
de octombrie 1958, obligați să așter- 
nem din nou pe kirtie. rinduri critice. 
In acest răstimp, orele de educație fi
zică s-au desfășurat in curtea școlii 
sau in sălile de clasă, bineînțeles in 
condiții cu lotul improprii. In prezent, 
sala mai are încă aspectul unui șan
tier. Renovarea ei, — e drept — a 
fost terminată (de ce trebuiau pentru 
aceasta 15 luni? Dar mai rămîne ca 
resturile de materiale să fie ridicate,

sta

«ra 17 : Dinamo 9 — Știința București 
și Tînarul Dinamovist — Petrolul Bucu
rești (meciuri din Cupa Metalul). Sta
dionul Dinamo, ora 17: Dinamo Bucu
rești — C.C.A. (meci amical).

CICLJSM — Velodromul Dinamo, 
ora 9: concurs de ciclism pe pistă. La 
ora 13: sosirea din Turul ciclist al 
R.P.R.

Ueg. Ploești (cat. c.) ; ora 12 : C.S.U. 
Buc. — Dinamo Craiova (cat. C.).

TENIS DE MASA — Sala Progresul 
(Str, D.r. Staicovici), era 11 : Progresul 
București — C.S.U. București (camp, 
republican masculin).

TENIS — Teren Progresul (Str. Dr. 
Staicovici), ora 8 și ora 15: Progresul 
București — Dinamo București. Teren 
Centrul de antrenament nr. 2 ora 8 și 
OTa 15 : Constructorul T.C.H. — C.C A.

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
ora ’14.30 : Campionatele internaționale

HOCHEI PE IARBA — Stadionul „23 
A v-.c.â ’11, ora 9: Victoria
Bucure/ti — Constructorul București ; 
ora W.30 : C.S.A. 6 — Acvila București.

CANOTAJ — Lacul Snagov. ora 10 : 
Finalele masculine ale concursului re 
publicau de canotaj <. cademic pentru 
categoria a doua, a treia și ne clasific ați.

HANDS AI/—Stadionul Ciulești, ora 10: 
Rapid București — Tehnometal Timi
șoara (mase. cat. A.). Teren Dinamo, 
ora 11,30: Dinamo București — Voința 
Sibiu (mase. cat. A.).

RUGBI — Teren Gloria, ora 9,15 : 
Petrolul Ploeș'.i — C.S.A. Ploești : ora
10,30 : Metalul I — Metalul II (meciuri 
în cupa MetaluDStadu’onul Tineretului 
ora 10 : Selecționata de tineret a R P-R. 
—Rapid București (joc de veri&care);

Urmărite de mii de spectatori întrecerile de slalom pe apă des. 
surate anul trecut la Arad, s-au bucurai de un frumos succes.

★ *

in sporturile nautice
Activitatea sportivă nautică este 

prezentă cu două importante competi
ții în acest sfirșit de săptămînă.

Pe. lacul SNAGOV se desfășoară, 
începînd de ieri, concursul repu
blican de canotaj academic pen

tru sportivi de categoria a II-a, a 
11 l-a și neciasificați. Demn de remar- 

medii nr. 11
/✓

spalierele să fie instalate, aparatele 
curățate și orinduite

Se mai constată de altfel, o oare
care delăsare și lipsă de interes. Dar 
acestea nu privesc conducerea școlii 
ci cîteva întreprinderi din Capitală. 
E vorba, In primul rind. de Între
prinderea de construcții Nr. 2, care 
s-a obligat să monteze în timp util 
aparatele de aerisire, și apoi de 
I.R.E.R. care nu înțelegem de ce nu-si 
dă avizul pentru instalarea unui trans
formator necesar rețelei electrice a 
sălii, transformator util, de altfel. în
tregului earlier. In ce privește acope
rirea cheltuielilor de instalare a aces
tui transformator, nu încape îndoială 
că secția de investiții a Sfatului Popu
lar al Capitalei care are fonduri su
ficiente prevăzute pentru asemenea 
lucrări va vira sumele necesare. 
O dată rezolvată si această problemă, 
conducerea școlii nu va mai fi obli
gată să programeze orele de educație 
fizică numai ziua, dind peste cap în
tregul program al cursurilor...

După cum se poate vedea. „po
vestea" sălii de spori a școlii medii 
nr. 11 „D. Cant emir" este aproape 
de sfirșit. Ar fi de dorit insă ca „eroii" 
ei să se grăbească. Elevii școlii „im
plicați" și ei — firește — în această 
istorisire așteaptă nerăbdători epilo
gul.

perimentale și machete de vitrine. C 
cursul continuă azi de la ora a d 
neața. Mîine, pe jacul Herăstrău 
barcader) va avea loc o demousti 
de navomodele cu scop de popularly

DE LA FEDERAȚIA ROMI NA DE TIR

Campionatul republican individual de 
tir pentru juniori și junioare se amină 
pentru datele de 10 și 11 octombrie, 
înscrierile se vor face pînă la data de 
29 septembrie a.c.

INTERESANT CONCURS DE NAVO- 
MODELE IN CAPITALĂ

Teri a început, ta sediul clubului nau
tic București al A.V.S.A.P. (’.acul Bă- 
r.easa, in spatele gării Bănăas-.), un in
teresant concurs de navomodele Ia care 
participă echipe din toate regiunile 
țării. Concursurile se dispută la modele 
de veliere. de viteză (hidrogl’secure), 
autopropulsate, teleghidate, modele ex

Azi
TENIS — Petroșani : jiul — steagul 

Roșu CXrașui Stalin, Cluj: Rapid—C.S.U. 
Bucure?-i și Ștlința-U.T. Arad.

TAHT1NG — Mamaia ; Campionatul 
republican la clasa snaip și ielă.

Mîine
FOTBAL — Ploești, ora 16.30 : R.P. 

Română (tineret) — R.D. Germană (ti
neret).

HANDBAL — Orașul Stalin : Dinamo 
— Victoria JimLoiia. Făgăraș : Chir^ft— 
Petrolul Ploeș'< Reșița; c.S.M.H. — 

cat este faptul că la această corn 
tiție, importantă pentru ridicarea 
mărului și valorii echipajelor de 
vel mediu, participă 47 echipaje, 
total, iau parte la concursurile de 
lacul Snagov 160 de sportivi și sp 
tive din București, Timișoara, Ar 
Constanța și Tg. Mureș. Ieri dt 
amiază s-au disputat eliminatoriile 
probele de băieți la simplu, dublu 
44-1. Azi dimineață de la ora 10 
loc recalificările îti aceleași pr< 

iar după amiază, de la ora 17, pro 
le feminine (direct finale). Mîine 
mineață, de la ora 10, finalele p 
belor de băieți.

★

a RIMNICU VILCEA încep 
probele concursului repnhli 
de slalom nautic. Aceas* ■

mură a sporturilor nautice se 
de tot mai multă popularitate. Ca 
vadă, la această ediție a concurși, 
republican (prima s-a desfășurat . 
trecut) participă mai bine de 150 
concurenți din: Galați, Brăila, Bu 
rești, Timișoara, Arad, Satu 
Cluj, Aiud, Tg. Mureș și Constat 
Interesul localnicilor față de ac 
concurs este mare și datorită prezer 
lotului de slalomiști din R. D. Gern 
nă, printre care cițiva campioni ni 
diali, veniți pentru antrenamente 
nume cil sportivii noștri.

★

Concursul se va desfășura în d< 
manșe — azi și mîine — pe faltboî 
și canoe dublu de turism.

ALENDARUL sportiv intern i 
prevede pentru luna seplemk 
în afara campionatelor repu 

cane de vele, în curs de desfășor 
la Mamaia, campionatele de ca< 
noe aie R.P.R. care vor avea 
Snagov între 26 și 28 septembrie.

JOCURI AMICALE LA FOTB7
A In cursul acestei săptămîni 

disputat cîteva întilniri amicale : 
iana Cimpina—petrolul Ploești 3—2 (
— au marcat Biber© și Bontaș (21), 
pectiv Voica (2). Carpați Covasn 
C.S. Tg. Mureș 3—2 (1—2). C.S.M.S. I,
— Dinamo Bacău o*—1 (c—i). Un
lași — C.S.M.S. II Iași 5—1 (1—1).
• Știința Cluj susține mîine la * 

un meci amical cu Ste’.g.ul Roșu Or 
Stalin.

C.S.M.S. Inși (campionatul mase 
cat. A.). Timișoara : Știința — II 
Tg. Mureș. C’odiea : Măgura Codle' 
C.S.U. București. Orașul Stalin: 
greșul — Gloria Sighișoara. Twnișoi 
Constructorul — FI. roșie Sibiu (cam 
natul fem. cat. A.). Sighișoara : vo 
—C.S.U. București Arad : I C.A. — 
ruința Odorhei. Tg. Mureș : ninair 
Textila Cisnădie. Sibiu : Balanța 
Victoria Bacău. Constanța : C S.A. 
tina — Știința Cluj. Hălchiu : Recol 
Știința Galați (camp, masculin cat.

IAHTING — Mamaia : Campion 
republican la clasa snaip și iolă.

TENIS DE MASA — Arad : Voln 
Spartac București. Satu Mare : Som
— Voința L. M. București. Timișoa 
Tehnometal — Progresul Ciul. Iloșj 
de Vede : C.F.R. — Constructcrul Br 
rești (câmp, republ. masculin pe e 
pe). Orație01 : I.T.O, — Petrolul Bi. 
rești și G.S O. — Voința Bucui 
(camp republican feminm ise echipi

TENIS — Petroșani : jiul — ste; 
Roșu Orașul Stalin. Cluj : Răpit 
C-S.U. Biicurești și Știința — 1
Arad (campionatul republican).

BASCHET. — A trei-a etapă a cam 
natului masculin a! categoriei B ; 
RIA I: Politehnica Orașul Stalin
Știința Craiova, Parul Constanța — 
Bacău. Voința Rm. Vîlcea — Ste; 
Roșu Orașul Stalin, Aurul Negru Pic
— Medicina Iași. C.F.R. Roșiori de Ă/
— C.S.M. Rădăuți : SERIA N-a : Lu 
farul Sibiu — Voința Oradea, Mur 
Deva — Medicina Timișoara, Vc 
S^atu M' re — Voința Tg. Mureș, ,,I 
Rangheț“ Arad — Rapid Cluj, Const; 
torul Cluj — Progresul Bo-cureții.



gh. Viziru și-a păstrat titlul te campion la tenis I Spartachiada internațională a Armatelor Frtetone

Cîte ghemuri va lua Țiriac ? Va 
euși sii câștige un set? Iată întrebă- 
ile pe care și le-au pus, desigur, unii 
[intre spectatorii veniți să urmărească 
inala de simplu masculin, care opu- 
tea rutinatului maestru al sportului 
Mi. Viziru, pe tînărul I. Țiriac. Dar, 
ică de la primele schimburi de mingi 
-a prrtut vedea că Țiriac aspiră în 
ața puternicului său adversar la mai 
nult decît un scor strîns. Și pe ma
ură ce meciul înainta în desfășurare, 
înărul pretendent la titlu devenea tot 
nai agresiv, 
taca direct 
răta hotărît
Ceea ce îl 

ste tocmai 
după ce primul revenise cu 6- 
'iziru), ambii jucători cîștigă ghemuri

Tînărul Țiriac i-a opus o frumoasă rezistentă în finală
Jo- 
de- 
de 
pe 
un 
Ti-

momentul culminant al întîlnirii. 
cui se desfășoară într-o tensiune 
osebită, schimburi spectaculoase 
mingi au darul să entuziasmeze 
spectatori. Vizirii ia avans cîte 
ghem, dar este mereu egalat de 
riac. La 5—4 pentru Vizirii, Țiriac 
cîștigă contra serviciului ! Din nou 
campionul pare în dificultate. Dar aci 
își spune ciivîntnl valoarea și experi
ența Ini Gh. Viziru. Stăpin pe sine

o competiție sportivă de mare amploare

trimitea mingi plasate, 
din primul serviciu, se 
să-și valorifice șansa, 
caracterizează pe Țiriac. 
hotărîrea. In setul doi 

3 lui

R.P.R.,Campionii de tenia ai 
pe anul 1953

Simplu bărbați : GHEORGHE VI
ZIRU (C.C.A.).

Simplu femei: HERMINA BREN
NER (Steagul roșu Orasttl Stalin)

Dublu bărbați: GHEORGHE VI
ZIRU—MARIN VIZIRU (C.C.A.).

Dublu femei : IRINA PONOVA— 
JULIETA NAMIAN (Dinamo).

Dublu mixt: JULIETA NAMIAN 
(Dinamo) — MARIN VIZIRU 
(C.C.A.).

i serviciu și scorul devine 2—I pen
ii Țiriac. Servește Vizini. Acum, 
rintr-un frumos efort, Țiriac cîștigă 
antra serviciului. ■ Dar imediat după 
ceasta campionul cîștigă și el contra 
arviciului și in ghemul următor ega- 
xază: 3t—3. Se părea că din nou Vizi- 
i își va adjudeca setul și chiar fn- 
eaga partidă, fără dificultate. Dar

— revine la atac și ia două gtie- 
la rind 1 El cîștigă setul cu 

—4. Setul al treilea a reprezentat

Ciștigăiorul titlului de campion Gh. 
Viziru (dreapta) și învinsul său I. 
Țiriac. la câteva clipe după ultimul 
schimb de mingi.
și acționind în același ritm, el a trecut 
decisiv la atac cu excelentele sale re
tururi de stingă, impunîndu-și supe
rioritatea. Două ghemuri câștigate la 
rînd de Viziru îi aduc victoria in set: 
7—5. La reluarea jocului, Țiriac dă 
semne de oboseală. In fața impetuozi
tății lui Gh. Viziru, replica lui Țiriac 
devine tot mai slabă și ultimul set 
revine lui Gh. Vizini care termină în-

Federația noastră de fotbal este ferm hotărâtă să curme și ceia mai 
lică abatere de la disciplină de pe terenuri și să întroneze astfel o atmos- 
ră de deplină sportivitate. Măsurile luate în ultimul timp au avut darul 
i asigure meciurilor o desfășurare tot mai sănătoasă. Totuși, pe alocuri 
- acolo unde munca educativă cu sportivii este subapreciată sau silit 
izuri de jucători nărăviți — se mai produc acte nesportive cum s-a în- 
tnplaf în ultima etapă a categoriilor B și C. arid au fost eliminați cîțiva 
cători pentru loviri (printre ei se află și recidiviști).

Ziarul nostru a semnalat la timp abaterile grave săvîrșrte de acești 
cători, iar zilele acestea federația noastră i-a sancționat aspru: Nica C 
-facăra A’ioreni) și Stan Al. (Ancora Galați) pe cîte 8 etape ; Onaca I. 
tapid Cluj) și Vlad Solomon (Dinamo B. Mare) pe cite 7 etape; Balint 
t. (Corvinul Hunedoara), Groza fon (Minerul Lupeni), Filo Mihai (Fo
sta Fălticeni) și Ulman Oct. (fnd. Sîrmei Brăila) pe cite 6 etape: Pe- 
rfi Vasile (Voința Tg. Mureș) pe 3 etape.

In același timp au fost sancționați cu avertisment antrenorii echi- 
cărora aparțin jucătorii de mai sus.

Sancțiunile exemplare date de federație trebuie să constituie un aver- 
iment serios pentru toți cei care mai gândesc că pe terenuri pot avea o 
tfel de comportare decît una tovărășească, sportivă, de întrecere cinstită, 
înnă, cu adversarii.

Reportaj în
(Urmare din pag. 1)

Of

co-'țipe de fotbal, continuă zimbind. 
•mistui Ciorobea. Cealaltă brigadă 
■>rtivă formată din Dumitru Hagiann, 

ciirind confirmat candidat de par- 
, Nicolae Petroiu și Vasile Mărcu- 
cu, lucrează in schimbul de dună 
'.iază.
Am aflat apoi că cele două brigăzi 
mate din fotbaliști care în fiecare 
•rtinică apără culorile rafinăriei 

campionatul categoriei C au Ier
nat revizia generală a părții electri
ca 5 zile înainte de termen, iar pe 

ia august fotbaliștii maistrului Cio- 
>ea au depășit planul de producție 

115%.
'n atelierul de strungărie am întâlnii 
veche cunoștință: popicarul Nicolae 
inaru.
— Nu ești la concurs? t-am întreba! 
-at. (Știam că pe arena situată ta 
•1 rafinăriei se desfășura In acel 
went concursul republican cu tenta- 
1 de record, la care a fost invitat 
N. Blănării.)
— Acum citeva minute am terminat 
tras. Cele 839 de popice datorite 
au făcut o mare poftă de lucru. 

Gain lăsat pe strungarul Nicolae. 
inaru, popicar fruntaș al țării noas-

să-și termine o lucrare importan- 
Tn continuare i-am cunoscut la lo
de muncă pe sportivii Ion Dănațitt, 

sicar de categoria I, tunătoarea 
•na Bucur, jucătoare de popice se- 
tionată in lotul de tinerei al țării, 
eibalistul Valentin Butnaru și pe 
batistul Constantin Mincttlescn, a- 
•ciați în rafinărie pentru însemnatele 
realizai in p_roducție_.

După ce am vizitat rafinăria, m-am 
întors în birou! tovarășului Grigoreseu, 
membru in consiliul colectivului spor
tiv. In încăpere se mai găsea și Vic
tor Comșescu, șeful contabil al rafină
riei și responsabilul secției de fotbal. 
După aproape 2 ore de discuție rni-am 
rezumat cele ce aflasem:

429 de muncitori, tehnicieni si func
ționari sini membri ai U.C.F.S. 
cu cotizația plătită la zi. Rafi
năria are secții de: schi, popice, no
tație, fotbal, turism, șah, teii is d-1,masă 
și un frumos club sportiv. Actualmente 
se lucrează la construirea unui stadion 
cu o capacitate de 4.000 locuri, ame
najat din beneficiile realizate prin de
pășirea planului de producție. Un a- 
mănunt: numai în cinstea zilei de 23 
August muncitorii de aici au realizat, 
prin valorificarea mai bună a produse
lor beneficii de peste trei mi';oa e leu 
Din acest fond, s-a cumpărat echipa
ment sportiv in valoare de 50.000 lei, 
o stație de. radio amplificare, un auto
buz, s-au organizat citeva excursii 
muncitorești, iar pentru anul viitor 
este proiectată construirea unui bloc 
muncitoresc.

Cind credeam că am terminat dis
cuția, tovarășul Grigoreseu îmi spuse: 
„Mai trebuie să vă vorbesc despre ci
neva. Este vorbă de nea Nicu Po
pescu. Nu este aici. A fost scos la 
pensie, dar cind este vorba să-i cerem 
ajutorul răspunde cu entuziasm și e- 
nergie. Pentru sport este gata să facă 
oriceP"

Peste cîteva clipe, se deschise ușa.
— Iată-l și pe nea Nicu Popes

cul spuse voios interlocutorul meu.
In încăpere intra... cunoștința mea 

din tren j

vingător meciul cu scorul 
4—6, 7—5, 6—1.

Ultimele două finale de 
a se ridica la nivelul unui spectacol 
deosebit, au oferit totuși momente in
teresante. Victoria perechii Irina Po- 
nova-Julieta Namian la dublu fe
mei poate fi considerată o surpriză, 
dat fiind că a fost obținută în fața 
celor două jucătoare care și-au dis
putat finala de simplu, Hermina 
Brenner și Eva Stăncescu. Primele au 
ciștigat cu scorul: 6—3, 5—7, 6—3, 
1 a dublu mixt, Gh. Vizirii a ratat oca
zia de a cuceri trei titluri, picrzînd în 
compania Ecaterinei Roșianu, finala în 
fața perechii Julieta Namian-Marin 
Vizirii, la scorul de: 6—3, 3—6, 6—3.

Tot joi s-au desfășurat ultimele fi
nale ale probelor de categoria a H-a. 
lată învingătorii : P. Ursan (simplu 
bărbați), A. Verone (simplu femei), 
Calcianii-Wolf (dublu bărbați), A. Ve- 
rone-M. Bauer (dublu femei), A. Ve- 
rone-Stan Florea (dublu mixt).

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

dublu, fără

Campionatul de calificare 
pe echipe la lupte 

La 21 septembrie au ioc 
întîlnirite din etapa a H-a

I.a 31 august, orașele Arad, Cluj, 
Galați și Craiova au găzduit primele 
întreceri din cadrul campionatului de 
calificare pe echipe la lupte clasice. 
Cele 16 formații participante la pri
ma etapă a competiției au oferit spec
tatorilor întîlniri interesante 
disputate. S-au afirmat cu 
ocazie multe elemente, tinere 
Icntate. Dintre echipele care 
disputat întîietatea cu acest 
s-au evidențiat îndeosebi
(■alați. C.S. Marina Constanta, 
ța Lugoj și Voința Cluj, lată 
țațele întîlnirrlor:

Grupa 1 Arad. : Voința Lugoj 
mefa Arad 11—5, cu Someșul

12—4 și cu Recolta Marghita 
Amefa Arad cu Recolta Mnr- 
10—6 și cu Someșul Satu Marc 

Recolta Marghita—Someșul
12—2.
Il-a Cluj: Voința Cluj cu 
Săcuiesc 12—4, cu Stă- 
Mare 13—3 și cil Utilajul 

•4. Stăruința Baia Marc 
cn 

Petroșani 12—4. Utilajld

și vin 
această 
și ta- 

și-aii 
prilei 

Tractorul 
Voin- 
rezul-

Mare 
8—8. 
ghita 
14—2.
Satu Mare

Grupa a 
Voința Tg. 
ruința Baia 
Petroșani 12- 
cu Voința Tg. Săcttiesc 10—6 și 
Utilajul
Petroșani—Voința Tg. Săctiieșc 10—6

Grupa a îll-a Galați: Tractorul 
Galați cu Vulturul Tulcea 10—6, cu 
Vomfa București 12—4 și cu Rapid 
S.M.T. Sf. Gheorghe 14—2. Voința 
București cu Vulturul Tulcea 8—8 și 
cu Raoid S M.T. Sf. Gheorghe 10

Grupa a IV-a Craiova: C.S 
rina Constanta cu C.S. Armata < 
iova 13—3, cu Rapid București 10—6 
și cu Montierul Ploești 13—3. Rapid 
București cti C.S. Armata Craiova 
12—4 și cu Montierul Ploești 8—8. 
C.S. Armata Craiova cu Montierul 
°loești 11—5.

Pentru etapa a Il-a care se va des
fășura la 21 septembrie, s-au califi
cat echipele Voința Lugoj, Amefa A- 
rad, Tractorul Galați, Voința Bucu
rești, Voința Cluj, Stăruința Baia 
Mare. C.S. Marina Constanța și Ra- 
oid București.

sezon sportiv internațional 
an, care a abundat în mari 
în campionate mondiale și 

va cunoaște la sfîrșitul a- 
cestci luni o adevărată încununare. La 
Leipzig, în Republica Democrată Ger
mană, se vor desfășura întrecerile pri
mei ediții a Spartachiadei Internațio
nale a Armatelor -’etern:.

Importanța politică a acestui eveni
ment este binecunoscută și a fost o- 
glindită în coloanele ziarului noșțru. 
Nu mică este și semnificația sa 
sportivă. Spartachiada Armatelor 
Prietene va reuni la start o pleiadă 
de mari campioni, de sportivi binecu
noscut în arena internațională. In 
turneul de fotbal, de pildă, și-au dat 
întîlnire echipe ca T.S.K.M.O. (Mos
cova), Honved (Budapesta), Ț.D.N.A. 
(Sofia), C.C..A. (București) ș.a. La a- 
tletism vor participa sportivi cu re
nume mondial ca Lituev, Țîbtrienko, 
Rjișcin (U.R.S.S.), Krziskowiak, Fojk, 
Piatkowski (Polonia), Artarski To
dorov (Bulgaria), Skobla, Jungwirth 
(Cehoslovacia). Rozsavolgyi (Unga
ria) etc.

Primele delegații care au pornit 
spre R. D. Germană au fost din țările 
cele mai îndepărtate, R. P. Chineză, 
R. D. Vietnam, R. P. D. Coreeană, 
R. P. Mongolă.

Republica Populară Chineză depla
sează o delegație numeroasă, alcătuită 
din 91 persoane, în rîndul cărora sînt 
.42 maeștri ai sportului din cadrul 
Armatei Populare de Eliberare. 18 a- 
tleți, 12 baschetbaliști, 7 gimnaști, 12 
înotători, 18 trăgători, 7 halterofili, 17 
fotbaliști și alți sportivi vor concura 
în întrecerile de la Leipzig. In vede
rea alcătuirii echipei s-a desfășurat în 
R. P. Chineză prima Spartachiada mi
litară de vară la care au participat 
toți sportivii de la categoria I în 
sus. Antrenamente sistematice și mi
nuțioase s-au făcut și. în proba coni-

Bogatul 
din acest 
competiții, 
europene,

militar. Pri.Hre 
participă la în-

poliatlonului
chinezi care 
de la Leipzig se numără nia-.

plexă a 
sportivii 
trecerile 
estrul sportului Cen Tsin-kai, record
man ai lumii la haltere, înotătorul 
Lin Tsin-lsu clasat pe locul 3 în pro
ba de 100 m liber la Jocurile Tinere
tului de la Moscova, trăgătorul Li Si, 
recordmanul R. P. Chineze la pistol 
viteză cu 584 p., gimnastul Tsai Hen, 
multiplu campion al țării ș.a.

Din R.P.D. Coreeană vor sosi 75 
participant, printre care 17 fotbaliști, 
16 trăgători, 12 baschetbaliști, 8 bo
xeri, 8 luptători, 7 gimnaști, 7 halte
rofili.

Republica Populară Mongolă va fi 
reprezentată de 53 sportivi printre 
care se numără halterofilii Namzrai, 
Badarci, Saravjauiț, atlcții Avgaom și 
Takvara, maeștri ai sportului. R. P. 
Mongolă va participa de asemenea la 
întrecerile de baschet, tir. box

Pentru sportivii Republicii Demo
crate Vietnam întrecerile de la Leip
zig vor constitui evenimentul cel mai 
important al sezonului sportiv 1958. 
Cei 47 membri ai delegației vietname
ze vor concura în întrecerile de fotbal, 
baschet și tir. Echipa de fotbal „Ce- 
kong“ a cucerit primul loc în cam
pionatul țării din acest an. Bascnet- 
baliștii au făcut pregătiri speciale an- 
trenîndu-se împreună cu jucătorii din 
R. P. Chineză. S-au antrenat intens 
în vederea competiției și trăgătorii, 
care u* obținut o scrie de rezultate 
valoroase. Delegația sportivilor mili
tari vietnamezi a plecat spre R. D. 
Germană încă în luna iulie. Este și 
normal deoarece ei au de străbătut 
cel mai lung drum pînă la punctul 
terminus al călătoriei lor, Leipzig, to
cul de desfășurare al primei Sp./rta- 
chiade Internaționale a Armatelor Prie
tene. Ei vor sosi aici după două po
pasuri în R. P. Chineză și Itoitinca 
Sovietică.

cu A- 
S atu

El 
de

primul recordman mondial al R. P. Chineze.Cen Tsin-kai a fost ,
a reușit să obțină în cadrul categoriei cea mai ușoară o performanță 
1395 kg. la proba de smuls.

Pentru oamenii muncii din Franța, 
ca și pentru toți cei care urmăresc 
lupta lor neînfricată pentru cauza 
dreaptă a mișcării muncitorești, ziarul 
„THumanite" reprezintă un adevărat 
simbol. Organul central al Partidului 
Comunist Francez și-a ciștigat de-a 
lungul anilor merite deosebite in apă
rarea intereselor vitale ale clasei mun
citoare, in lupta pentru salvgardarea 
libertăților democratice și pentru in
dependența acestei țări.

In fiecare an, în prima duminică a 
lunii septembrie, „l'Humanite" organi
zează tradiționala sa sărbătoare, cind 
sute de mii de parizieni și de francezi 
sosiți din provincie vin să aducă zia
rului drag salutul lor. Anul acesta, săr
bătoarea a avut loc în ziua de 7 sep
tembrie și a stat sub semnul luptei ac
tive pe care o duc oamenii muncii din 
Franța împotriva reformei antidemocra
tice a constituției, preconizată de gu
vernul reacționar al lui De Gaulle.

Cu acest' prilej, a fost organizată o 
mare serbare populară in parcul de la 
Monlreuil, cartier muncitoresc al Pa
risului. Pe aleile parcului se puteau 
vedea numeroase standuri frumos ante-

nappe, ca și estrade pe care s-au pro
dus cunoscuți artiști francezi. Și-au 
dat concursul și numeroși sportivi 
fruntași, membri ai organizațiilor Fe
derației sportive nuuwiioreșli
(F.S.G.T.). Fiecare dintre ei a dorit 
să-și aducă partea de contribuție la 
reușita serbării.

Este bine de știut că autoritățile 
franceze puseseră numeroase piedici in 
calea organizării acestei tradiționale 
sărbători muncitorești. Ele au fost Insă 
injrinte prin entuziasmul și hotărirea 
comuniștilor francezi.

Totuși, dacă guvernanților reacțio
nari ai Franței nu le-a reușit încerca
rea să îndepărteze de la sărbătoarea 
ziarului ,,1’llumanite" sulele de mii 
de participanți din Paris și din provin
cie, în schimb ei au putut opri pe 
mulți dintre aceia care își anunțaseră 
sosirea din străinătate. Astfel, erau aș
tept ați să evolueze gimnaști din Uniu
nea Sovietică, R.P. Ungară și R. Ceho
slovacă. In fruntea delegației sovietice 
era anunțat Boris Șahlin campionul 
mondial absolut, iar printre gimnas
tele cehoslovace se număra cunoscuta 
campioană Eva Bosakooa. lată însă că

— așa cum au mai făcut-o, de altfel, 
în repetate rînduri — autoritățile fran
ceze nu s-au sfiit să interzică sporti
vilor democrați intrarea in țară, refu- 
zindu-le viza. Șahlin și Bosakova n-au 
putut fi admirați de locuitorii Parisu
lui...

Aceste practici ale guvernului fran
cez arată încă o dată limpede atitudinea 
potrivnică pe care o au conducătorii 
țărilor capitaliste față de lărgirea re
lațiilor sportive internaționale, față de 
colaborarea pe tărimul sportului între 
est și vest.

Guvernul lui De Gaulle, a încercat 
în fel și chip ca sărbătoarea ziarului 
„THumanite" să piardă din amploare. 
Eforturile au fost însă inutile. Mai en
tuziaști ca oriclnd, muncitorii pari
zieni și cei din provincie, ca și toți 
prietenii ziarului ,1’11 umaiute" au asi
gurat acestei sărbători toată strălu
cirea pe care o merită.

RC. V.
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Alergătorii Jinamoviști Jomină 
categoric întrecerea Jin acest an

CLUJ 12 (prin telefon de la trimi
sul nostru). EtapaaV-a Oradea—Cluj, 
148 km., a scos încăodată în evidentă 
forma excelentă a sportivilor dinamo- 
viști. Deși ei puteau sta în expecta
tivă, urmînd să acționeze doar atunci 
cînd cicliști de la C.C.A., Victoria sau 
Progresul’ ar fi încercat să-i depose
deze de „tricoul galben" sau să atace 
primul loc pe echipe, au preferat to
tuși să preia inițiativa și să atace 
dezlănțuit. Și aceasta — probabil — 
pentru că monotonia din ultimele etape 
îi surprinsese neplăcut chiar și pe ei. 
Acalmia care domnea în pluton și în 
care se complăceau toți cicliștii du
cea inevitabil la scăderea mediei ora
re, lucru care ar fi diminuat din va
loarea performanței învingătorilor. Iată 
de ce, chiar după primii km. ai etapei 
a V-a, cei care atacă în trombă sînt 
tocmai dinamoviștii.

Etapa a avut o singură fază mai 
importantă, pe marginea căreia s-au 
țesut altele secundare. înainte de in
trarea în Aleșd, din pluton evadează 
Zanoni, C. Dumitru, Nuță, Angeleșcu, 
Grigore, Ghioca și A. Miteff. Profitînd 
de faptul că alergătorii din pluton nu 
s-au sezisat de această evadare, fuga
rii iau un avans serios. La trecerea 
prin satul Borod (70 km. de Ia Ora
dea) acesta atinge 3 minute (față de 
grupul urmăritorilor). In acest mo
ment Zanoni, pe care îl despărțeau 
de lider doar 2,16 minute, este de fapt 
purtătorul „tricoului galben". La urcu
șul „Pietrei Craiului" primul trece Za
noni. Aici rămîn din pluton Miteff și 
Ghioca. Treptat, distanța dintre fu
gari și pluton se micșorează pe deo
parte pentrucă G. Moiceanu acționează 
energic (deoarece din pluton rămă
sese D. Munteanu să repare o pană 
de baiou), iar pe de altă parte fiindcă 
Zanoni nu mai susține cu aceeași 
energie evadarea. Așa se face că îna
inte de Huedin fugarii sînt ajunși din 
urmă de G. Moiceanu, S. Ariton și M. 
Voinea plecați și ei din pluton. Pe 
urcușul de 1a Păniceni, dinamoviștii 
atacă puternic. Neputînd ține pasul cu 
ei, rămîn pe rînd Angeleșcu, Nuță, 
C. Dumitru și S. Ariton, astfel că în 
fruntea alergătorilor rulează acum Za
noni, G. Moiceanu și M. Voinea. A-

Echipa masculină a Romîmeî pe locul II 
in clasamentul final

(Urmare din pag. I)

Paris (1956) reprezentativa noastră 
a ocupat același loc.

In ultimul meci, echipa romînă a 
întîlnit formația Poloniei. Impunîndu-și 
superioritatea, formația noastră a 
cîștigat cu 3—0 (13, 12, 14) după un 
joc de uzură. Au fost întrebuințate 
următoarele formații : ROMINIA : Ro
man, Fierarii, Nicolau, Rusescu, Che- 
rebețiu, Miculescu — Mihăilescu, Pău- 
noiu. POLONIA : Rutkovski, Radom- 
ski, Tieraniek, Szolotnitski, Poleszc- 
zuk, Szlagor — Silrsztilski.

In ultimul meci al zilei și — tot
odată — al campionatelor, în mijlocul 
unui interes general, s-au întîlnit 
formațiile masculine ale Cehoslovaciei 
și Uniunii Sovietice care își disputau 
primul loc. Echipa cehoslovacă reușeș
te să cîștige cu 3—2. La sfîrșit publi
cul a făcut o frumoasă manifestație 
echipei cehoslovace, cîștigătoare pen
tru a treia oară (Roma — 1948, Bucu
rești — 1955. Praga ;— 1958) a titlu
lui european.

Au jucat formațiile: CEHOSLOVA
CIA : l.aznicka. Mușii, Golian, Tesar, 
Sinovec, Paldus—Paulus, Purnoch. 
LI.R.S.S.: Fasahov, Gaikovoi, Agaev, 
Smoleaninov, Libinș, Zakrîjeski — Șa- 
blighin, Vengherovski, Hudiakov.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în ultimele zile ale campionatelor:

MASCULIN

TURNEUL PENTRU LOCURILE f—8

Romînia — Polonia 3—0 (13, 12, 
14); Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—2 
(7—15, 15—10, 10—15, 16—14, 15—9), 
Bulgaria—Franța 3—0(6,3,7), Iugo
slavia—Ungaria 3—2 (15—8, 10—15', 
15—7, 11 — 15, 15—10).

Clasamentul final arată astfel : 

u U. Tt. S. S.
2. Cehoslovacia
3. Polonia

1. Cehoslovacia 7 6 1 20: 7 (372:278) 13
2. Romînia 7 5 2 17:14 (386.364) 12
3. U. R. S. 59. 7 4 3 17:11 (381:306) 11
4. Bulgaria 7 4 3 16:14 <362:366) 11
5. Ungaria 7 4 3 16:14 (383:3»4) 11
6. Polo*nia 7 3 4 13:13 (339:323) 10
7. Iugoslavia 7 2 5 10:18 (281:366) 9
8. Franța 7 0 7 3:21 (213:348) 7

cești trei cicliști vor face o adevărată 
demonstrație de voință și dîrzenie. Ei 
rulează puternic, uneori cu peste 45 
km la oră, și sosesc la Cluj cu peste 
4 minute avans.

Prin aceasta alergătorii dinamoviști 
au obținut noi succese. Primul loc în 
etapă (L. Zanoni), primul loc în clasa-; 
mentul cățărătorilor (L. Zanoni), pri
mul loc în clasamentul sprinterilor 
(G. Moiceanu), primele 5 locuri în 
clasamentul general individual (G. 
Moiceanu, L. Zanoni, M. Voinea, R. 
Schuster, A. Șelaru), primul loc ia o 
diferență apreciabilă în clasamentul 
general pe echipe (Dinamo I).

SIBIU, 12 (prin telefon). Etapa a 
Vt-a, Cluj—Sibiu n-a adus nici un fel 
de modificări în clasamente. Sosirea 
în etapă, la Sibiu, s-a făcut pe o ploaie 
torențială. Ordinea a fost următoarea : 
1. Aurel Șelaru 4h:31,24 (timp cu bo
nificație 4h:30,24). — 2. G. Moiceanu 
4h:31,25 (timp cu bonificație 4h:30,55). 
In același timp cu Moiceanu au so

sit : Ion Braharu, Gh. Calcișcă, St. Po- 
receanu, Vasile Dobrescu, O. Istrate, 
Petre Gane, Richard Klein, Eugen Mi- 
hăiiă etc.

Clasamentul general individual:
1. — G. Moiceanu (Dinamo) 26h:02,22,

— 2. L Zanoni (Dinamo) 26h:04,39 — 
3. Marcel Voinea (Dinamo) 26h:06,04.
— 4. A. Șelaru (Dinamo) 26h:09,50.
— 5. Rudolf Schuster (Dinamo) 
26G:10,31. Clasament general pe e- 
chipe : 1. — Dinamo I: 78h:21,29.
2. — C.C.A. I: 78h:35,11. 3. Pro
gresul : 78h:40,15.

Mîine (n.r. azi sîmbătă) se a'eargă 
etapa Sibiu-Orașul Stalin, iar dumi
nică ultima etapă : Orașul Sțalin-Bucu- 
rești. Sosirea va avea loc pe ve
lodromul Dinamo în jurul orei 
13. In așteptarea cicliștilor se or
ganizează începînd de la ora 9 un 
concurs de pistă. Programul va cu
prinde probe de viteză, cursă italiană 
și proba de semifond (75 ture cu 
sprint la 3 ture).

H. NAUM

R. D. Germană — R.A.U. 3—0 (11,
11, 11), Turcia — Tunisia 3—0 (6,
12, 11), Finlanda — Olanda 3—2 
(15—10, 15—7, 12—15, 7—15, 15—7), 
It • — Albania 3—0 (9, 10, 7). In

(i. FIERARU

urma acestor rezultate, clasamentul în 
continuare arată astfel: 9. R. D. Ger
mană 14 p.; 10. Italia 13 p.; 11. Al
bania 12 p.; 12. Turcia II p.; 13. O- 
landa 9 p. (setaveraj 14:16); 14. Fin
landa 9 p. (setaveraj 11:19): 15. R.A.U. 
8 p. (setaveraj 8:18). 16. Tunisia 8 p. 
(setaveraj 5:20).

TURNEUL PENTRU LOCURILE 
17—20

Austria — R. F. Germană 3—1 
(14—16, 15—7, 15—13, 15—2). Clasa
mentul: 17. Belgia 6 p.; 18. Austria 5 
p.; 19. R. F. Germană 4 p.; 20. Da
nemarca 3 p.

FEMININ

Clasamentul turneului final:

7 7 0 21: 5 (373:241) 14
7 6 1 20 : 6 (370:269) 13
7 5 2 19: 9 (379:290) 12

liderii puoilijll romînî h realizai o inimoasă 
victorie în fala seleciionaiei fie tinerei 

a Repuhllcil Arabe finite
Prima confruntare, dintre reprezen

tativele de tineret ale boxerilor din 
R.P. Romîiîă și Republica Arabă U- 
nită avea toate șansele să se ridice 
la un înalt nivel. Spectaculoasa 
desfășurare a primelor trei partide 
ne-a făcut să anticipăm și în con
tinuare dispute dîrze, pline de nepre
văzut. Față în față se găseau două 
echipe alcătuite din boxeri cu o bună 
pregătire tehnică. Oaspeții nu au 
dezmințit bunul renume de care se 
bucură în boxul internațional, majo
ritatea componenților echipei R.A.U. 
dînd dovadă de o vădită înclinație 
spre practicarea unui box în linie, 
cu accent deosebit pe folosirea di
rectei de stînga. Din păcate ploaia 
care a început să cadă în tim
pul meciului Turcii—Elnahas, a îm
piedicat normala desfășurare a dispu
telor.

In limitele categoriei muscă, Puiu 
Nicolae (R.P.R.) a încheiat în mai 
puțin de o repriză meciul cu Abdel- 
inoiteim Elguendi (R.A.U.). Două 
stîngi consecutive la ficat i-au adus 
reprezentantului nostru victoria prin 
K.O. Au urcat apoi treptele ringului 
„cocoșii" Ion Turca (R.P.R.) șt Ya- 
zid Elnahas (R.A.U.). Disputa lor a 
fost deosebit de frumoasă. Pugilistul 
oaspe a lucrat foarte bine cu directa

TURNEUL PENTRU LOCURILE 9—16 4. Romînia 7 4 3 14:15 (365:360) 11
5. Bulgaria 7 3 4 11:15 (320:317) l<0
6. Ungaria 7 1 6 8:18 (278:354) 8
7. Iugoslavia 7 1 6 8:19 (255:378) 8
8. R.D. Germană 7 1 6 5:19 (201:332) 8

Turneul pentru locurile 9—12
Franța — R. F. Germană 3—1 

(15—4, 15—9, 3—15, 15—6), Olanda— 
Austria 3—0 (8, 1, 9,). In continuare 
clasamentul arată astfel : 9. Franța, 
6 p.; 10. Olanda 5 p.; 11. R. F. Ger
mană 4 p.; 12. Austria 3 p.

Primii campioni de înot
ai R. P. II.

Ieri, la ștrandul „Dante Gherman" 
■fin Capitală, în prima zi de întreceri 
din cadrul finalelor campionatelor re
publicane de seniori, atît dimineața 
(după desfășurarea seriilor), cît și 
după amiază (dtipa consumarea tinale- 
lor), numele cel mai des rostit a fost 
acela al juniorului Emil Voicu. Și pe 
bună dreptate, deoarece in prima parte 
a concursului Emil Voicu a realizat 
singurul record al zilei (2:12,6 în pri
mul schimb al ștafetei 4x200 m. liber), 
iar după amiaza a cucerit titlul de 
campion al probei de 100 m. liber. 
Remarcabilă este și performanta ju
nioarei Sanda iordan care, terminînd 
învingătoare în proba de 100 m. bras, 
și-a înscris pentru prima dată numele 
pe lista campioanelor.

lată rezultatele tehnice ■
SENIOARE: 400 M. LIBER. 1. IN

GRID ROTHE (C.S.U. București) 
5:49,3 — campioană a R.P.R.; 2. Mar
gareta Wittgenstein (C.S.U. București) 
5:53,6; 3. Ingrid Waechter (C.S.U. 
Buc.) 5:53,8 ; 100 M BRAS : 1. SANDA 
IORDAN (Dinamo Buc.) 1:28,2 - 
campioană a R.P.R.; 2. Maria Both 
(Ilefor Tg. Mureș) 1:30,7; 3. Helga 
Boicehovschi (C.S.U. Buc.) 1:31,0.

SENIORI : 100 M LIBER : 1. EMIL 
VOICU (Cetatea lui Bucur) 59,4 — 
campion al R.P.R.; 2. G. Blajec 

de stînga și „urr-doi“-uri eficace, care 
i-au adus avantaj în prima repriză. 
Turcii are un moment excelent în 
repriza următoare, cînd forțează a- 
lura, lovind variat la față și la corp, 
dar Elnahas își revine și termină 
repriza mai bine. Istovit de efortul 
depus pînă atunci, pugilistul egiptean 
nu mai poate ține cadența în ultima 
repriză, care este la discreția lui 
Tur cu, surprinzător de proaspăt și plin 
de vitalitate. Învingător fa puncte, 
Ion Turca. La categoria pană, losif 
Mihalic (R.P.R.) a făcut din nou 
proba calităților sale de fin tehnician, 
dispunînd la puncte de Saijed Abdel- 
kader (R.A.U.) Pugiliștii R.A.U. au 
obținut prima victorie în înrtîlnirea 
de categorie semiușoară: Anis Ibra
him, un boxer cu lovituri variate 
și bună orientare tactică, l-a întrecut 
ia puncte pe Mentei Stoianovici. La 
„ușoară", Sayed Elnahas (R.A.U.), 

fiind rănit dintr-o lovitură cu capul 
a lui Fr. Pazmani (R.P.R.) a fost 
declarat învingător prin descalifica
re. La categoria semimijlocie, Stroe 
Trifon (R.P.R.) a cîștigat la rîndul 
său prin descalificare în dauna lui 
Kenaoui Saleh (R.A.U.). In continua
re, meciurile, influențate de condițiile 
atmosferice neprielnice, au dat ur
mătoarele rezultate: mijlocie-ușoară : 
St. Cojan (R.P.R.) b.k.o. 11 Mah
moud Elachrt (R.A.U.); mijlocie: Tr. 
Stuparu (R.P.R.) b.p. Galal Ouasfi 
(R.A.U.); semigrea: /. Fereniz 
(R.P.R.) b.p. Milidhat Rizti (R.A.U.); 
grea: V. Mariuțan (R.P.R.) b.p. 
Sayed Elkilani (R.A.U.).

In cursul reuniunii am avut de în
registrat cîteva regretabile greșeli de 
arbitraj. De pildă, arbitrul M. Ghinescu 
i-a dat lui <4/w's Ibrahim două aver
tismente pripite, arbitrul P. Malițchi 
s-a grăbit cu descalificarea lui 7<e- 
naoui Saleh, iar arbitrul Sayed Za- 
gloul a dictat în mod nejust descali
ficarea Iui Cojan, care lovise regle
mentar, dar intervenția juriului a 
reparat această greșeală.

Scor final: 16—4 în favoarea boxe
rilor rotnîni.

(m. g.)

pe acest an
(C.C.A.) 59,9 ; 3. V. Marchițiu (C.C.A.) 
1:02,5; 100 M BRAS: 1. MIHAI MI
TROFAN (Cetatea lui Bucur) 1:16,2 
—campion al R.P.R.; 2. Al. Schmal 
tzer (C.C.A.) 1:16,5; 3. P. Chețan 
(Școala Sportivă de Tineret) 1:20,5; 
200 M. FLUTURE: AL. POPESCU 
(Dinamo Buc.) 2:40,3 — campion al 
R.P.R.; 2. V. Budai (Voința Tg. Mu
reș) 2:54,7 ; 3. I. Nagy (Voința Buc.) 
2:59,0; 4X200 M. LIBER: 1. C.C.A. 
(Șt. Ionescu, V. Marchițiu, A. Măn 
doiu, G. Blajec) 9:17,5 — campioană 
a R.P.R.; 2. Dinamo București 9:23,4 ;
3. C.S.U. București 9:34,7.

Finalele campionatelor republicane 
de natație continuă astăzi și mîine la 
ștrandul „Dante Gherman" din Ca
pitală după următorul program: AZI, 
de la ora 10, seriile următoarelor 
probe : 100 in. spate senioare, 400 tn. 
liber seniori, 200 tn. bras senioare, 
200 m. bras seniori, 100 m. spate se
niori, 4x100 m. liber senioare ; DUPĂ 
AMIAZA, de Ia ora 17, vor avea loc 
finalele probelor de dimineață ; MÎINE, 
de la ora 10, seriile probelor : 100 m. 
liber senioare, 100 tn. fluture seniori, 
100 m. fluture senioare, 1.500 m. liber, 
4x100 m. mixt feminin, 4x100 m. mixt 
masculin. După amiază, de la ora 17, 
finalele acelorași probe. întrecerile de 
sărituri vor avea loc azi și mîine, de 
la ora 16.

marele maestre sovietic 
mihalț Tal învingător 

in turneul interzonal 
oe șah de ta Portoroi
Joi seara, o dată cu desfășurare 

partidelor întrerupte, a luat sfîrș 
marele turneu interzonal de șah d 
la Portoroj. Ultima rundă a furniza 
nu numai paUide extrem de dispt: 
tate ci și cea mai mare surpriză 
concursului, Bronstein a forțat par 
tida cu Candoso și, cum foarte de 
se întîmplă în șah, a pierdut aceast 
întîlnire decisivă, ratînd posibilitate 
de calificare în turneul candiidațiloi 
Mult maj precaut, Fisher a remiza 
cu Gligorici și acumulînd 12 punct 
și-a asigurat locul în turneul c.andii 
dațiior. Cu același rezultat s-au tei 
minat partidele Sherwin-Tal, Ne 
kirch-Benko, Filip-Averbach, Pachinat 
Sanguinetti și Szabo-Parmo. In ce 
din urmă marele maestru maghiai 
avînd la întrerupere un avantaj m 
tiim imposibil de valorific; 
Olafsson întrerupsese în poziție egal 
cu Da Greiff. La reluare filipinezt 
a reușit... să piardă partida și sa 
permită tînărului mare maestru i: 
landez să se califice în turneul car 
didaților. Rossetto a cîștigat la Fu: 
ter, care a înregistrat cu acest pr 
lej a 17-a și bineînțeles... ultima îr 
frîngere în turneu.

Astfel, turneul ia sfîrșit cu o str; 
lucită victorie a marelui maestru M 
hait Tal, campion al U.R.S.S., cai 
a demonstrat o pregătire teoretică 
o putere de luptă demne de titlul f 
care îl deține. Un ■ succes remarcab 
repurtează marele maestru iugosl; 
Gligorici care se califică pentru pr 
im oară în turneul candidațilo 
Demnă de subliniat performanța t 
nerilor Olafsson și Fisher (ultimi 
avînd doar 15 ani), care de aser 
vor continua lupta pentru Ptiu. , 
prem.

Iată clasamentul final al turnetili 
de la Portoroj:

1. Mihail Tal 13 1/2 p.; 2. Gligori 
13 p.; 3-4. Petrosian, Benko 12 1 
p. ; 5-6 Olafsson, Fisher 12 p. : 7-1 
Bronstein, Matanovici, Auerbach, Sz< 
bo, Pachman H 1/2 p.; 12-13. Panii 
l'ilip 11 p. ; 14. Sanguinetti 10 p 
15. Nejkirch 9 1/2 p.; 16. Larsen 8 1. 
p.; 17. Sherwin 71/2 p.; 18. Rosseti 
7 p.; 19. Cardoso 6 p. ; 20 De Circ 
4 1/2 p,;. 21. Faster 2 p.

Tal, Gligorici, Petrosian, Benk 
Olafsson, Fisher vor participa alătu 
de Smisloo și Keres la turneul cai 
didaților din anul viitor în cadri 
căruia va fi desemnat adversarul h 
Mihail Botvinik,

HUNE IN EUROPA

Bogată activitate 
internațională la fotbal
Ziua de mîine poate ii co,.siueiu 

drept o inaugurare, oficiala a sezon 
lui internațional de fotbal 1958-5 
pentru că după o pauză destul de lunj 
numeroase echipe ' reprezentative î 
reiau activitatea. In afara meciuri!, 
pe care reprezentativa R. P. Romîî 
le susține cu echipele selecționate a 
R. D. Germane, vor avea loc și al 
partide la Chorzow, Viena, Oslo 
Helsinki.

Firește, pentru noi cele mai impo 
tante meciuri se anunță cele pe ca 
le susține reprezentativa R. P. Ung 
re (viitorul nostru adversar din o 
tombrie) în compania selecționatei 
P. Polone (echipele A la Chorzow, 
la Budapesta, tineret la Debrecen 
juniori la Wroclav). Echipa primă 
Ungariei prezintă o formație nouă, î 
tincrită : Bako — Karpathy, Sipc 
Sarosi — Szojka, Berendi — Budai I 
Gorocs, Csordas, Tichy, Bencsics (r 
zerve: Torok, Kovacs III, Szigeti).

Este interesant de remarcat că 
echipa B figurează jucători cunosci 
ca Lantos, Fenyvessi, Matrai, Ilku et

La Viena, echipele Austriei și Iug 
slaviei susțin prima întîlnire după te 
minarea campionatului mondial. M 
ciul se anunță echilibrat, ca și toa 
celelalte desfășurate între cele doi 
țăr'

In două capitale scandinave, au I< 
partide interesante: la Helsinki se re 
ditează tradiționalul meci; Finlanda- 
Danemarca, în timp ce la Oslo, n< 
vegienii — după succesul obținut 
fața echipei R. D. Germane — vi 
căuta să-și verifice posibilitățile în fa 
finalistei campionatului mondial: 
chipa Suediei.
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