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Drgan al Uniunii de Cultura Fizica și

solidari cu lupta dreaptă 
i marelui popor chinez!

Numeroase mitinguri de protest 
'mpotriva provocărilor
In mitingurile care au loc în în- 
«aga țară oamenii muncii continuă 
-și exprime adeziunea lor hotărîtă 
poziția guvernului rotriîn de depli- 

sotidaritate cu lupta dreaptă a 
parului chinez pentru apărarea 
carității și integrității teritoriale a 
trieî sale, manifestîndu-și indigna- 
a împotriva provocărilor războinice 
s imperialiștilor americani.
La adunarea care a avut loc la 
jlăria Siemens Marlin a Combina- 
lui siderurgic din Hunedoara, prim 
pitarul oțelar Traian Bîrlea a 
us printre altele: „Prin acțiunile 
• piraterești la hotarele R. P. Chi- 
Z£, imperialiștii americani pun din 

■ pericol liniștea oamenilor iu- 
x de pace. Noi, oțelarii hune- 
rerii, sintem hotar iți ca prin munca 
lastră să contribuim la întărirea 
•ti noastre care, în cadru! marii 
itiiliî frățești a țărilor socialiste, în 
inte Cu Uniunea Sovietică, este 
ituri de poporul chinez în lupta sa 
(itru independență și suveranitate 
țională.
„Taîvanul și celelalte insule din a- 
opierea coastelor Chinei continen- 
d în care și-au înfipt ghiarele duș- 
inii poporului chinez sînf o parte 
tegraniă a teritoriului Chinei - 
us maistrul Eugen Damianoiu 

hala de turnare. Nici un fel de 
ovocare a ciankaișiștilcr și a pa- 

inij>erialiștii americani, 
i hotărfrea po- 

lupta pentru in- 
a patriei sale", 
adunarea care a 
laminoare, bătrs- 
Dănică a arătat 
și libertății po-

a 
de

Miilor lor,
poate zdruncina 

rutei chinez de a 
jritatea teritorială 
Luînd cuvîntul la 
ut loc în secția ' 
1 laminator loqn 

dușmanii păcii 
tor, imperialiștii americani, vor să 

•ice omenirea intr-sm nou măcel, 
ică va fi nevoie, însă, China popu- 
•ă, alături de care stau popoarele 
îiunii Sovietice și ale tuturor țări- 
• socialiste, toate popoarele iubi- 
ire de pace, va ști să dea agreso- 
or riposta cuvenită.

i mperi aii ști lor americani
„Puternicele manifestări de solida

ritate cu lupta marii Chine, care au 
toc pe întreg globul pămîntesc, tre
buie să dea de gîndit celor care 
atentează astăzi la pacea omenirii 
— a spus furnalistul Constantin 
Condcescu la adunarea care a avut 
toc la secția furnale noi. înfierăm cu 
indignare acțiunile provocatoare ale 
Statelor Unite și alături de toți oa
menii muncii din țara noastră spri
jinim hotărîrea guvernului nostru 
solidarizare cu lupta dreaptă a 
porului frate chinez.

In regiunea lași peste 48.000 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, din gospodării de stat și 
S.M.T.-uri au participat zilele aces
tea la adunările de protest împotriva 
acțiunilor provocatoare ale imperia
liștilor americani în Extremul Orient 
In cadrul acestor adunări au luat 
cuvîntul peste 2.200 de cetățeni. 
Alle zeci de mii de colectiviști, ță
rani întovărășiți și țărani muncitori 
cu gospodăi-ii individuale din cu
prinsul regiunii au luat parte la ce!» 
aproape 680 adunări de protest care 
au avut toc la căminele culturale. 
Participanții la adunare și-au expri
mat indignarea tor împotriva provo
cărilor agresive ale imperialiștilor- 
americani în strimtoarea Taivan.

La adunările care au avut toc 
căminele culturale din satele și 
iminele regiunii Stalin, mii de 
meni ai muncii de pe ogoare au cerut 
să se pună capăt provocărilor agre
sive ale S.U.A. față de poporul chi
nez.

„Atentatul împotriva Chinei popu
lare este și un atentat împotriva 
noastră, împotriva liniștei și a mun
cii noastre pașnice pentru o viață 
mai îmbelșugată. Noi, alături de în
tregul nostru popor, sîniem pe de
plin solidari cu lupta dreaptă a eroi
cului popor chinez" — a spus loan 
Ciucur la adunarea care a avut toc 
în Sălișfe, raionul Sibiu.

-> Curțile școlilor răsună din 
nou de larma voioasă a sute 
și sute de elevi. Timpul fru
mos ii
cu
aer
cei
Pe

îmbie pe elevi să iasă 
cu mare in recreații la 
la soare,
la școala medie nr. 12 

câre-i Vedem in fotografie.
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Reportaj la început de an școlar

de 
po-

de

la 
co- 
oa-

„Reportaj la început de an școlar" 
scrie pe fila de azi a bloc-notes-u- 
lui. Unde mă voi duce ? M-arn ho- 
tărlf pentru fostul meu liceu. Locurile 
dragi nu se uită niciodată... Da, nu 
se uită, dar dacă nu le revezi mult 
timp poli crede, o dată ajuns acolo, că 
ai greșit adresa. Așa mi s-a intiin- 
plat irecind pragul liceului din stra
da Italiană. Curtea, odinioară praf și 
pietriș, e acoperită acum cu un mare 
covor de asfalt. Și terenul cel mare 
de baschet, pe care noi il săpasem 
cu ani in urmă și-i așternusem zgura, 
e îmbrăcat in haină nouă. Celelalte 
două terenuri au rămas de zgură, dar 
s-a ivit un gard împrejmuitor care 
— probabil — se ridică in calea celor 
ce ar vrea să pătrundă acolo fără e- 
cltipameniul necesar. A mai apărut și 
o groapă de sărituri și o scurtă pistă.

Intru în clădirea liceului și mă în
drept spre secretariat, pentru a cere 
o lămurire. Dar pe ușa știută găsesc 
scris: clasa a Xl-a A... Ciudată sen
zație, să te simți străin in locuri pe 
care credeai că le cunoști atit de 
bine. Și totuși, uimirea in fața acestor 
schimbări ar fi put ut-o încerca nu 
numai cel care n-a mai dat de mult 
pe-acolo. Surpriza a fost mare chiar 
și pentru... elevii rcintorși din vacan
ță, pentru că — așa cum am aflat — 
totul se injăptuise in 
Frumos dar in prima
O „formulă magică”

Sună clopoțelul și 
curtea vuiește de larma sutelor de 
băieți și fete. Tema generală de dis
cuții este evident: cum am petrecut 
in vacanță. Iată, il recunosc intr-un 
grup pe Mircea Axente, recordman de 
juniori al țării la atletism. Povestește

vara aceasta, 
zi de școală t
pentru noul an

in cit cv a clipe

colegilor care-l înconjoară cum a fost 
la Kattowice, la meciul triunghiular 
al juniorilor polonezi, cehi și romini. 
Mă apropii și constat că acest băiat 
care nu a împlinit încă 16 ani (e 
abia in cl. a X-a) a știut să vadă 
multe în prima sa călătorie peste ho
tare. In ceea ce privește proiectele lui 
Mircea pentru noul an școlar, ele s-ar 
putea rezuma in următoarea formulă 
paradoxală: „nici un 7 și numai 7“. 
(e vorba de nici un 7 la învățătură 
și... 7 metri la lungime...).

Trei viitori absolvenți
Recreația s-a terminat, dar curtea 

nu mai e pustie. Pe terenurile de 
sport au rămas cei care au oră de 
educație fizică. Profesorul Anton Io
nescu îmi recomandă pe trei dintre cei 
mai buni elevi ai clasei a Xl-a A șt 
totodată sportivi de frunte ai școlii: 
baschetbalistul Carol Greif și atleții 
Aurel Consiantiriescu și Vasile Ihe. 
Ne retragem intr-un colț și stăm mult 
de vorbă, fără țintă precisă: despre 
recordurile Iolandei Balaș, despre 
cursele lui Vamoș și Grecescu la „in
ternaționale", despre sportul școlar. In 
cele din urmă, atingem și un subiekt 
delicat 
clasă de liceu: intrarea la facultate, 
de care-i desparte doar un an. Carol p 
visează „electronica". Aurel ,șnedici-\ 
na“ in timp ce Vasile, jiu de muzi-ț 
cian, vrea să rupă tradiția familiei > 
și, spre deosebire de cei țMtru frați, 
ai săi (studențt la Conservator sau' 
elevi la școala medic de muzică) să 
se dedice chimiei industriale. Dart 
dacă învățătura îi va preocupa mail 
mult ca oricînd in acest an pe cei* s B
trei viitori absolvenți, nu înseamnă cdxw , A I j A K I It 
vor uita sportul, care le va răminet---------------------------

același bun prieten />entru oicle dă 
destindere. Da au chiar și dorințe spe
ciale : Carol dorește să facă parte din 
echipa școlară dc baschet in primul el 
meci internațional, Aurel st gîndește 
că ar putea deveni cei mai bun suli- 
țaș la camptonaiele școlare, in timp 
ce Vasile, a cărui cunoștință cu atle
tismul este mai recentei, vrea să-șl 
îmbunătățească -serios performanțele, 

ia 8M m.
Dar școala?

Și, așa cum fiecare elev are proiec
tele sale pentru noul an, tot astfel 
și școala le are pe ale ei. Pe cele din 
domeniul sportului mi le-a împărtășit 
profesorul Anton Ionescu : atenție spo
rită complexului G.M.A. și insignei 
de atlet școlar: i _ 
competiții de baschet inter-școli și a 
unei serbări sportive in cinstea aniver
sării Reformei Invățămintuhfi; des
fășurarea, in sâptăminile viitoare, a 
unor competiții pe scoală ia atletism, 
înot, baschet etc.

...Și astfel, 
dă și senină 
..reportajul la 
la liceul nr.

organizarea miel 
iet inter-scoli si a

■ 
a

intr-o după-a miază cal
de toamnă, s-a născut 
început de an școlar', 

din Capitală..
peruru trei tineri in ultima

i. MANOLIU

19-21 septembrie la Sofia
• Concurs republican la PI-> 
ești

itleți din R. P. Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, R. P. Romînă și Turcia 
la startul celei de a XVlI-a ediții a Jocurilor Balcanice

— De la corespondentul nostru —
îine încep la Sofia întrecerile din cadrul celei de a XVII-a ediții a Jocurilor Balcanice de 

tradiționale concursuri- a fost ales un comitet 
......... de

Vineri, simbâtă și duminică, călă
reții noștri fruntași se vor reîntilru 
in cadrul unui nou concurs republican. 
De data aceasta, întrecerile vor fi 

, găzduite de frumosul hipodrom din. 
Ploești. Programul concursului cu
prinde probe de dresaj și obstacole^

LUPTE
Mîine înc , 

atletism. 
Pentru buna desfășurare -a 

irganizatoric avînd ca președinte 
vliniștri al R. P. Bulgaria.

O deosebită atenție a fost 
ivea loc întrecerile.
lată cîteva amănunte privitoare Ia 
:urile de atleți care vor participa la 
trecerile din acest an de la Sofia: 
R. P. Bulgaria: reprezentanții țarii 
izde și-au axat planul pregătirilor 
n acest sezon pe „Jocurile Balcaili- 
”. După campionatele republicane, 
re s-au desfășurat la sfîrșitul lunii 
lie, a fost alcătuit lotul R.P.B. Re
nt a avut loc la Sofia ultima verifi
ce a atlcților selecționați. Deși tîm- 
il a fost rece și pista grea, au fost 
'horite totuși 2 recorduri republicane, 
registrîndu-se totodată și alte re
ntate valoroase. Astfel, Ioana To- 
ova a alergat 100 m în 12,1 sec (v.r. 
!,2) far tînăra Kerkova a acoperit 
stanta de 80 tn g, de două ori, în 
,4 sec. O formă bună ă marcat aler- 
ătornl de garduri Caburov (110 m g— 
1,4 sec). Dintre celelalte rezultate mai 
ine menționăm: T. Marinov și R. To- 
:v (7,19 rn și 7,10 tn la lungime), 
. Crumov (59,12 m la ciocan), Ț.

acestor frumoase și
de onoare pe tovarășul Anton lugov, președintele Consiliului

acordată amenajării pistei stadio nului „Vasil tewski”, pe care

Arfarski (53,39 m la disc), Polina Țo- 
likofer (5,00 m Ia lungime) etc.

Atleții din R.P. Bulgaria doresc ca 
la această ediție a Jocurilor Balcanice, 
prima pe care o găzduiește orașul 
Solia, să se comporte cit mai bine. Ei 
s'iirt hotarîți să cucerească primul loc 
în întrecerea pe echipe.

Iată cițiva dintre atleții care 
au lost selecționați: Băcivarov și Ko
lev (100 și 280 m.); Necev (400 și 
800 m); Peev și Barcev (5.000 mj; 
Vucicov (10.000 in): Caburov și Vla- 
dkov (110 m g): Ziatarski și Ceuger 
(400 m g); Slavcov (lungime și decat
lon); Gurgușinov și Patarînski (triplu); 
Hlebarov și Hristov (prăjină); Artarski 
(greutate și disc).

Iugoslavia: federația dc atletism a 
Iugoslaviei uu a oomunicat încă echipa 
pe care o va folosi. Oricum însă este 
sigură participarea vicecampionului eu
ropean Ia, 110 m g, Stanko Lorger, 
care recent a stabilit un nou record

vor

Vaziccu 13,8 sec. și a altor atleți ca: 
(800 și 1.500 m), Mihalic (10.000 m),
Aiurat (1.500 m), Ivanovic (5.000 m),
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Vuțelic și Taillev (400 tn g), Vujaclc] 
și Stankovic (suliță), Radosevic și Kri- 
vokapic (disc), Racic și Bezjak (cio
can), Marianovic și Sepa (înălțime), 
Leșek și Lukman ........ ... ..........
Sa vie (lungime), 
viei («maraton).

Grecia: cei mai ___ ____,.___ . _ __ ......
alcătui echipa pentru întrecerile de la 5 vele de tineret ale R.P. Ungare, R. P. 
Sofia: Rouhanis și Efstatiadis (prăji-l Romine și R.P.F. I ..
nă), Marș.*" .-; (110 ni g), Gcorgopou-f nizutorii iugoslavi au intitulat această 
los (100 și ‘"‘o m), Sillis (400 m, a; "" '
stabilit recent un nou record cu 48,0)..
Depastas și C.onstaiitinidis (800 și’ 
1.500 m), Cambadelis (110 și 400 mj 
g), Tsakamkas și Kounadis (greutate’ 
și disc), Glezos și Dervems (maraton). (

Turcia: atleții care au participat la1 
internaționalele Rotnîuiei vor fi pre-| 
zenți și la Sofia. Este vorba de Kocak, 
(800 și 1.500 m), Yordanidis (400 m),( 
Sahiner (înălțime), Akgun (lungime), 
Pagda (triplu). In afara acestora vor' 
mai concura, printre alții, Ozguden 
(400 m), Unei (5.000 m), Onur și! 
Muzafer (100 și 200 tn).

La cea de a Il-a ediție 
rilor feminine vor participa 
nea reprezentativele celor cinci țări.

TOMA HRISTOV,

• O întîinire triunghiulară 
R. P. Ungară — R. P. Romină
— R.P.F. Iugoslavia

(prăjină). Miler și
Skrinjar și Stojano-J Săptămitia viitoare se va desfășura 

Xîn Iugoslavia o interesantă intilnire 
buni atleți eleni vor de lupte, clasice intre reprezentau-

Iugoslavi# Orga-

competiție „concursul speranțelor olim
pice".

Intilnirca este programată pentru 
zilele de 27 și 28 septembrie in loca. ■ 
litatea Pancevo.

j TINERI Șl TIMERE’ l

a intrece- 
de a seme-

Participați cu toții la > 
întrecerile tradiționalei j 
competiții de masă, crosul J 
„SĂ INT1MPINĂM t

7 NOIEMBRIE”! |



Nu se poate spune că îț| colectivele sportive din orașul Constanța nu 
rise muncește. Sînt multe exemple care ilustrează activitatea bogată a unor 
«colective. Preocuparea, principală a rămas însă sportul de performanță și, 
idin această cauză, sportul de’ mase se dezvoltă încă într-un ritm necoreș- 

sportului
idin această cauză, sportul de’ mase 
țpunzălor 
ce revin

tată de condițiile create 
colectivelor

constări (ea n, față de sarcinile

importante care nu se 
de atenția cuvenită
că ici-colo s-a făcut cîte 

sarcinilor 
mișcării

(Obiective 
* bucură
f Cu toate

tceva pentru îndeplinirea 
icerute de reorganizarea 
tsportive, colectivele sportive din 
^Constanța au rămas, în general, în 
iMrmă: Acțiunea de înscriere a mem- 
Ibrilor în U.C.F.S. se desfășoară cu 
rmulte lipsuri, în unele colective rea- 
Tizîndu-se procente cu totul nesatis- 
Ifăcătoare față de angajamentele 
luate (Farul, SNMC, Petrolul, Voința 
<etc.) cu toate că astăzi numărul 
membrilor U.C.F.S. ește aproape du
blu față de cel al membrilor de>"co-' 
lectiv existenți anul trecut. Colectivul 

■sportiv Spartac, de exemplu, s-a an
gajat să realizeze 1.500 de membri 
U.C.F.S. dar pînă acum nu ,sînt în
scriși decît un număr de 400. Negativ 
este și faptul că numai unui procent 
de 65 la sută dintre membrii U.C.F.S. 
le-au fost înmînate carnetele ., de 
membru. Nesatisfăcător s-a muncit 
și pentru sirîngerea cotizațiilor. Cu 
excepția colectivelor sportive Marina 
și Textila unde toți membrii U.C.F.S. 
sînt cu cotizația la zi, în toate Cele
lalte colective din Constanța (și sînt 
peste 40) cotizațiile au fost încasate 
In procentaje care nu depășesc 50 
la sută. Sînt și colective . în care nu 
s-a încasat nici un leu 
sportive: Spartac,
Brazda, Aurora. Ce fel 
se desfășoară în aceste

Complet deficitare au 
tivele sportive și în ceea'ce privește 
complexul G.M.Â. După ce s-au '-an-1 
gajat să pregătească 1.000 de pur
tători ai insignei, colectivele sportive 
din Constanța au..: uitat de această 
sarcină și numărul celor care au’cu- 
cerit în acest an insigna G.M.A. este 
de... 57. Dacă mai adăugăm și fap
tul că în nici un colectiv din Con
stanța nu a fost introdusă gimna
stica de producție, că în colectivele

din cotizațiile
Constructorul, 
de acțivitate 
colective? 
rămas cotec-

nu s-au încasat cotizații 
decît în sumă de 650 lei 

15.000 lei, că pot fi numă- 
degete colectivele care au 

etc..

școlare 
sportive 
față de 
rate pe 
organizat concursuri de casă 
reiese clar că importante probleme 
ale reorganizării au fost lăsate deo
parte, că sportul de masă nu se 
bucură întrutotul de atenția colecti
velor sportive din orașul Constanța.

Cîteva cauze și cîteva... recoman
dă!’!

Principala cauză a acestei stări 
de lucruri este slaba activitate care 
se desfășoară în colectivele sportive. 
Este limpede că fără colective spor
tive puternice nu poate fi realizată 
o activitate de mase corespunzătoare. 
In conducerea colectivelor sportive 
din Constanța au fost promovați — 
îrf unele cazuri — oameni insuficient 
pregătiți, care nu s-au ocupat decît 
de o echipă sau alta. Așa au privit 
sarcinile încredințate președinții co
lectivelor sportive FARUL (Gh.orghe 
Cristocea), TOMIS (Cristofor Foc- 
șan), SANATATEA (dr. Marius Tă- 
năsescu) etc. Pe toți acești președinți, 
plenara consiliului orășenesc U.C.F.S. 
a hotărît să-i scoată din muncă, 
dînd totodată un sever avertisment 
altor activiști din colectivele sportive 
care n-au depus activitate: Marin 
Grama (S.N.M.C.), Misacov Muser 
(Spartac), Tănase Bîleca (Brazda), 
Nicoîescti Grigore (Rapidul) și al
ții^ Este o măsură care își va arăta, 
fără îndoială, efectele pozitive. Dar, 
pentru buna desfășurare a activității 
de masă în colectivele sportive din 
Constanța mai trebuie lichidate și alte 
lipsuri. De comodidate și lipsă de pre
ocupare dau dovadă și alți activiști 
din consiliile colectivelor. Ei trebuie 
activizați, ajutați pentru a con
tribui la înviorarea sportului de 
mase. Sînt încă multe lucruri de fă
cut' și pentru întărirea bazei mate-

Turneul final al campionatului 
republican de oină

Turneul f'nal al campionatului re
publican, eșlonat în patru etape de- 
a-lungul aproape a două luni, ne o- 
feră un sezon bogat, atractiv-, Pentru 
prima oară se asigură regularitate 
competiției celor mai bune echipe de 
oină ale țării.

Reamintindu-ne de întrecerile finale 
ale edițiilor anterioare ale campiona
tului, avem toate motivele să afir
măm că apropiatele 
șează prin valoarea 
«pante. C.S.IÎ. Buc. 
curești, considerate 
experimentate echipe, 
terna tiv pînă anul trecut titlul suprem. 
AVfntul Frasin s a 
Cupei 
CF.R. 
Mntul 
forma 
rioare 
anația

jacuri se deta- 
echipelor parti- 
și Dinamo Bu- 
drept cele mai 
au cucerit al-

rmpus în finala 
Regiunilor. Alături de ele, 

Sibiu, Energia Obidiți și A- 
Băduleasa s-au remarcat prin 
bună'dovedită în etapele ante- 
ale campionatului. Deci, for- 

Curcani G.A.S. Oltenița, acttta-

Industria Lînei Timișoara 
și C. S. Oradea 

conduc cu autoritate 
în categoria B la polo

După meciurile disputate duminică în 
iCadrul campionatului categoriei B de 
polo pe apă, clasamentele celor două 
aeril se prezintă astfel :

Seria 1
X. Ind. Lînei Timișoara 10 9 0 1 90: 20 13
& Cetatea lui Bucur 10 7 0 3 61: 36 14
3. Metalul Cluj 9 5 1 3 53: 24 11
4. Voința Timișoara 9 4 1 4 G0: 5i 9
■L CJ5.M». Lugoj 9 3 2 4 33: 37 »
S. Voința Oradea 10 2 2 6 23: 45 6
T Ferovi'31rul Timișoara 9 0 0 9 9:127 0

Seria a II-a
X c. s. Oradea 9 9 0 0 130: 8 18
3. C.F.R. Cluj 10 8 0 2 50:28 16
X C. F. R. Arad 9702 34:24 14
4. Voința Tg. Mureș 8314 19:37 7
6. TjC.H. București 8125 23:48 4
8. Progresul Cluj 10 2 0 8 23:6i6 4

TT. Rapid Cluj 9 0 1 8 13:49 1
Clasamentul este întocmit fără rezul

tatul meciului Voința Tg. Mureș — 
Rapid Cluj. Ultima echipă nu s-a pre
zentat la această partidă, iar comisia 
de competiții din cadrul federației de 
natație nu s-a pronunțat pînă în prezent 
Jn acest caz.

riale a colectivelor. Nu mai poate fi 
tolerată situația existentă, la colecti-’ 
vnl Farul unde ambarcațiunile cum
părate cu vreo trei luni în urmă 
sînt acum de nerccunoscut sau cea 
de la colectivele Voința și Spartac 
unde numeroase biciclete de curse și 
semi-curse au fost descompletate și 
sînt de multă vreme inutilizabile. De 
asemenea 
că 
rie
în

nu trebuie uitat și faptul 
în orașul Constanța există o se- 
de baze sportive degradate, lăsate 
paragină.

★
Sportul de masă poate și trebuie 

să cunoască o puternică înflorire în 
orașul Constanța. Există pentru a- 
ceasta toate condițiile. Trebuie doar 
ca fiecare activist, fiecare sportiv 
să-și aducă contribuția la îndeplinirea 
acestei importante sarcini a mișcării 
sportive. In primul rînd însă trebuie 
să se muncească cu hotărîre pentru 
întărirea colectivelor sportive. Acea
sta va însemna 
vitatea sportivă 
volta la nivelul 
dițiilor existente

o garanție că, 
de masă se va 
cerințelor și al 
în acest oraș.

acti- 
dez- 
con-

DAN G1RLEȘTEANU

Dinamo a făcut o frumoasă 
demonstrație de rugbi 

Dinamo-Lofnik Varșovia 56*10
— ■numai 7), ceea ce demonstrează 
(dacă mai era nevctie) că 
rea rapidă este singura cale 
ces. Dinamo a mai excelat 
trările de baloane (Barbu, 
Tiii Ionescu) și a încercat 
succes „pasele false". Perfecționarea 
acestui procedeu tehnic va duce e- 
chipa Dinamo pe drumul unor noi 
victorii.

Polonezii, Ia rîndul lor, au înscris 
două încercări transformate, la Ca-: 
patul unor acțiuni la fel de specta
culoase. Ei au practicat un rugbi des-i 
ehis, fără lovituri de picior în tușă, 
cu recentrări, dar grămada lor, deși 
tul de ușoară, nu se leagă suficient, 
motiv pentru 
baloanele în 
spontane.

Azi la ora 
namo, echipa 
ționata de tineret a clubului Dina
mo, în rîndurile căreia vor evolua 
Smanlotto, Rahtopol, Paulescu, Giu- 
giuc, Tolu, Dogara, Zamfirescu șa.

In deschidere, Ia ora 15, un joc de 
fotbal: Dinamo (cat. A) — Confecția 
(cat. C).

1 Marți după-<amiază, pe, stadionul 
Dinamo, echipa poloneză de rugbi 

; W.K.S. Lotnik din Varșovia a susți
nut primul său meci în cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în țara 
noastră. Deși au înfruntat lin adversar 
de cerlă calitate (Dinamo), rugbiștii 
polonezi au produs o impresie fa
vorabilă, mai ales dacă avem în 
vedere tinerețea sportului cu balonul 
oval din țara prietenă. Așa cum era 
de așteptat, dinamoviștii au fost 
aceia care și-au impus cu autoritate 
jocul, cîștigînd de o manieră catego
rică cu 56—10 (27—0). Dar, mai
presus de rezultat, se cuvine șă. sub
liniem aspectul plăcut al partidei și 
spiritul de desăvîrșltă sportivitate ții 
care s-a desfășurat. S-a jucat fru
mos balonul a circulat cu maximum 
de viteză de-a lungul terenului, fiind 
purtat pe drumul cel mai scurt spre 
terenul de țintă. In acest joc desfhis, 
rapid, tehnic, atx excelat dinănio- 

viștii.
Bucureștenii și-au realizat toate 

I punctele lor prin încercări — 14 (și, 
1 bineînțeles, transformările respective

deschide- 
spre suc» 
în recent 
llie, /erii 
cu destui

care au 
grămezile

16.30, pe 
Lotnik va

pierdut toate 
ordonate și

stadionul Di-t 
întîlni selec

După concursul republican de slaIom nautic

Oltul și Rîmnicu Vilcea, prieteni noi ai unui sport nou

campioană a țării, are toate motive-» 
să fie îngrijorată: va trebui să

la 
le 
lupte din răsputeri pentru a-și men
ține titlul. Și dacă va cuceri și anul 
acesta victoria, jucătorii ei își vor 
îndeplini și normele pentru obținerea 
titlului de maestru al sportului.

Așadar, se anunță partide echili
brate și aprig disputate.

Iată programul etapei de duminică: 
Dinamo Buc. — C.F.R. Sibiu — A- 
vîntul Frasin; G.A.S. Oltenița — E- 
nergia Obidiți — Avîntul Băduleasa. 
G.S.U. Buc. nu joacă în această eta
pă. Primele echipe sînt organizatoare.

După euitarea unei bariere, cei doi canoiști din lotul orașului Tg. 
Mureș se strecoară prin poarta nr. 12 pe care o trec corect, în aplauzele 
miilor de spectatori de pe malul Oltului. Foto : V. ARNAUTU
Duminica trecută, cîteva mii de lo

cuitori ai orașului Rm. Vîlcea au luat 
masa de prînz pe la ora... 5 după-a- 
miază, Ca și în ziua precedentă, mii 
de oameni, masați pe podul de peste 
Olt sau de-a lungul malului, nu s-au 
îndurat să-și părăsească locul de ob
servație, pînă cînd nu s-a strecurat 
și ultima ambarcațiune printre cele 15 
porți ale traseului pe care se desfășura 
concursul republican de slalom nautic.

Ar putea părea de mirare acest

Angajamentele trebuie respectate !
Și în orașul Bacău sportul a făcut 

însemnate progrese — îndeosebi din 
punct de vedere organizatoric — 
după apariția Hotărîrii Partidului și 
Guvernului din 2 iulie 1957. De la 
reorganizarea mișcării noastre spor
tive, numărul colectivelor sportive a 
crescut de la 16 (cu 3500 memb"i> 
la 27 (cu 7974 membri U.C.F.S.). Co
lective ca Locomotiva, „Partizanul", 
H.C.C., Energo-combinat și multe 
altele, au obținut remarcabile succese 
în atragerea oamenilor muncii în 
U.C.F.S.

Așa de pildă, colectivul Locomotiva 
a depășit de pe acum 
luat pentru întregul an, 
înscrieri față de 500. La 
au devenit membri ai 
muncitori și muncitoare, 
prezintă 90 
pe anul în

Cu toate 
înscriere a
sînt încă la Bacău 
neri în urmă, cazuri de nerespectare 
a angajamentelor pe care înseși co
lectivele sportive și le-au luat. Astfel, 
la „Muncitorul liber" (președinte I. 
Zdrobiș, membru in consiliul orășe
nesc U.C.F.S.) n-aii fost înscriși pînă 
acum decît 50 la sută din numărul 
celor prevăzuți de către consiliul co
lectivului sportiv. La „Victoria" (pre
ședinte Ștefan Ispas, secretar Gh. 
loniță), Confecția (președinte Filip

secretar lancu Grinberg), 
(președinte I. Bocancea,

angajamentul 
realizînd 550 
„Partizanul", 
U.C.F.S. 410
ceea ce re- 

angajamentul

acțiunea de

la sută din 
curs.
acestea, în

membrilor în UCFS mai 
serioase rămî-

Marcitzon, 
Metalurgia 
secretar V. Lupii) situația înscrierilor 
în U.C.F.S. este încă departe de a fi 
satisfăcătoare. iar la Steaua Roșie, 
colectivul celei mai mari fabrici din 
oraș, angajamentele au fost îndepli
nite doar intr-un procentaj de 70 la 
sută. In asemenea situație e limpede 
că angajamentul pe întregul oraș este 
neîndeplinit, rămînîndu-se în urmă cu 
1026 membri.

Și mai nesatisfăcătoare este situația | 
privind încasarea cotizațiilor sporii- | 
ve. Pînă la I septembrie 
oraș Bacău s-au încasat 
ceea ce reprezintă — în 
numărul celor înscriși în 
achitarea cotizației de 1 
singură lună! Care colective au ră
mas în urmă? Fără excepție, TOA
TEI

Față de cele de mai sus se pune 
o întrebare firească: ce cred consi
liile colectivelor sportive despre fap
tul că-și iau angajamente pe care a- 
poi nu le mai respectă? Consiliile 
colectivelor sportive — mai temeinic 
îndrumate și controlate de consiliul 
orășenesc U.C.F.S. — au datoria de 
a intensifica munca de înscriere a 
membrilor în U.C.F.S. și, paralel cu 
aceasta, de încasare a cotizațiilor. 
Iar angajamentele trebuie privite cu 
mai mult simț de răspundere !

brusc și intens interes față de un sport 
de curînd introdus în țara noastră, dar 
nu pentru cineva care a asistat la a- 
ccastă a doua ediție a concursului re
publican. Pentru că, într-adevăr, între
cerile sînt de-a dreptul captivante. Or
ganizarea, cu excepția unor deficiențe 
de arbitraj, a fost foarte bună. In 
mare măsură însă, meritul reușitei re
vine concurenților și în special celor 
mai bine pregătiți. Concurenți ca Pa
vel Aida și Paul Moldovan (Arad), 
veșnic tînărul gălățean Severin Panait 
sau talentata arădeancă Ana Depold 
(clasată pe locul II, între bucureșteanca 
Ane Pilder și rutinata Rodica Petres
cu) au arătat calități foarte frumoase. 
Nu mai puțin dotați s-au dovedit ca- 
noiștii. „Simpliști" ca Ștefan Ruja (A- 
rad). Paul Teohari (Galați) sau frații 
Azizoaie — unul reprezentant al Capi
talei. celălalt al Galațiului — și con- 
curenți la canoe dublu ca arădenii 
Bone și Dakopil sau brăilenii Igorov 
și Grigore, deși au concurat pe am
barcațiuni improprii slalomului, au a- 
vut o comportare meritorie. Trebuie să

facem însă o precizare : este neapărat 
necesar să fie procurate canoe speciale 
pentru slalom, cele obișnuite fiind ne
corespunzătoare.

Vîlcenii au asistat și la demonstra-* 
țille pline de măiestrie ale cîtorva cu- 
noscuți slalomiști din R. D. Germ 
veniți în țara noastră pentru a ne 
juta să pătrundem tainele acestui in-* 
teresant sport. Iată o scenă caracteris
tică : de la mal se desprind două am
barcațiuni, un caiac condus de O-ttb 
Karl-Heintz și o canoe „pilotată" de 
maestrul emerit al sportului și cam-, 
pionul mondial Horst Kleinerth. Ca- 
noea trece acum prin fața publicului 
masat pe mal, încercînd să abordeze, 
dwtr-un unghi dificil, o poartă. Dar 
vai 1... Ambarcațiunea s-a răsturnat. Un 
murmur de dezamăgire se face auzit. 
Deodată însă, răsună aplauze furtu
noase : o mișcare dibace din pagaie și 
Kleinerth a executat un „escamotai", 
adică a revenit fără ajutor în poziție 
normală. In urma lui, caiacistul Otto 
Karl-Heintz execută același procedeu, 
de cîteva ori la rînd. Slalomiștii noș
tri, tineri, dotați, dar lipsiți de rutină, 
au ce învăța de la colegii lor ger
mani !

lată, deci, destule
justificat entuziasmul vîlcenilor față de 
acest sport pînă acum necunoscut lor. 
Și mai trebuie să vorbim despre sp 
jinul nelimitat dat de organele loca>< 
pentru organizarea concursului, precum 
și despre ropotele de aplauze care au 
răsunat cînd crainicul a anunțat ini
țiativa Federației de sporturi nautice 
și a Ministerului Invățămîntului și 
Culturii de a înființa o secție de sla
lom nautic pe lîngă școala sportivă de 
elevi din localitate, dotînd-o pe loc cu 
patru faltboturi și o canoe. Mai mult 
chiar: săptămîna aceasta încep pri
mele antrenamente de acomodare pe 
lacul din Zăvoi. Astfel, datorită bunei 
Idei de a se organiza concursul repu
blican în frumosul oraș de pe valea 
Oltului, slalomul nautic a cucerit o 
nouă apă, Oltul, și un nou oraș, Rîm- 
nicti Vîlcea.

motive care au

în întregul 
10.058 lei, 
raport cu 

U.C.F.S. — 
leu pe o

ELENA MATEESCU

Ieri a început campionatul republican 
starde

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Pe mare, în fața portului Constanța, 
au început astăzi (n. r. ieri) ultimul 
dintre campionatele de vele, cel de 
star. 13 ambarcațiuni au luat startul în 
prima din cele cinci regate ale campio
natului.

La capătul celor 10 mile marine ale 
traseului, prinml echipaj care a trecut 
prin poarta de sosire a fost N. Călcări 
4- N. Naoasart (C.C.A.-Marina). Cîști- 
gătorii au meritul de a fi luat un start 
bun și de a fi folosit cu măiestrie vîn- 
tul strîns (ambarcațiunea i-a dezavan
tajat pe porțiunile cu vînt de pupă). O 
luptă interesantă s-a dat la un moment 
dat între ambarcațiunile nr. 1313 (Al. 
Dimitriu + I. Oprea — Metalul M.I.G.) 
și nr. 1312 (Puiu Mânu + /. Zamfir— 
S.P.C.) pentru locul II. Din cauza unei

defecțiuni tehnice, Mânu și Zamfir 
pierd teren, iar Dimitriu și Oprea por
nesc să ajungă echipajul Calcan—Na- 
vasart. Acesta avea însă un * avantaj 
prea mare și reprezentanții clubului 
Metalul M.I.G. sînt nevoiți să se mul
țumească cu locul II. O cursă frumoa
să a făcut și echipajul V. Gelles -f-’ 
T. Popooici (Metalul M.I.G.) care, deși 
a plecat ultimul din start, și-a pus în 
joc toate calitățile tehnice și a 
să sosească pe locul III.

Prima regată a campionatului 
blican de star s-a desfășurat
vreme splendidă, cu un vînt de tăria 
2—3.

întrecerea starurilor continuă în fie
care zi. nînă duminică.

reușit

repu- 
pe o

P. ENACHE — coresp. regional



Dumfoicâ: concursul motociclist 
de viteză pe circuit 

„Cupa 0. Dumitrache și A. Munteanu’’
Duminică dimineață, în organizarea 

clubului sportiv C.C.A. are loc con
cursul motociclist de viteză pe circuit 
dotat cu „Cupa D. Dumitrache și Ar
mand Munteanu”. Întrecerile se vor 
desfășura pe un traseu situat în împre
jurimile stadionului ,,23 August”. Aler
gătorii vor lua startul în următoarele 
probe: 125 cmc, 250 cmc, 350 cmc,
500 cmc, 750 cmc ataș, 350 cmc I. J., 
350 cmc curse și 500 cmc curse. La 
cursele ce se vor desfășura în me
moria motocicliștilor Armand Mun- 
teanii și Dumitru Dumitrache, și-au 
anunțat participarea cei mai buni a- 
lergători din cluburile și colectivele 
sportive din Capitală și din țară.

C.S. Oradea pe ultimul loc în categoria B I!
— Cîteva aspecte din ultima etapă de fotbal —

A patra etapă a categoriei B, disputată duminică, a arătat că nume- jucat mult mai bine decît
roase erhioe si-att revenit în fnrma îzvfr» ~---- 1 ----- ..............roase echipe și-au revenit în formă, că arbitrajele au fost, în general, 
petente și că, în același timp, disciplina ] '
Dar această etapă a adus 
mai jos.
• Printre acestea, merită 

cutată situația actuală a 
0. S. Oradea. Intr-adevăr, 
a jucat două campionate în 
A (1956 și 1957/58) și

nnrajeie au lost, în general, com- 
pe teren s-a îmbunătățit simțitor, 

în discuție și alte aspecte de care ne vom ocupa

a fi dis- 
echipei 

după ce 
categoria 

A (1956 și 1957/58) și a fost finali
stă a Cupei R.P.R., G. S. Oradea ac
tivează acum în prima serie a cate
goriei B, unde ocupă — citiți bine 
— ultimul loc 1 Și dacă echipa va 
avea și mai departe aceeași compor
tare, n-ar fi de mirare ca în campio
natul viitor să activeze chiar în ca
tegoria G1 In meciul cu Corvinul 
Hunedoara, orădenii au practicat un 
joc de foarte slabă calitate, care tre-

buie să constituie pentru conducătorii 
secției de fotbal de la Clubul Spor
tiv Oradea un serios avertisment. 
Deși ne-am mai ocupat în repetate 
rînduri despre situația generală a 
fotbalului orădean și — în special 
a acestei echipe, care nu cu mulți 
ani în urmă era printre fruntașe — 
nimic nu arată că această problemă 
a fost vreodată discutată în mod se
rios, luîndu-se măsuri'.e ce se impun. 
Corvinul Hunedoara, în schimb, și-a 
îmbunătățit simțitor calitatea fotba
lului practicat. Chiar duminică, în 
meciul cu C.S.O., hunedorenii au

Discuții după „Turul R. P. R.“

... ___ _—t echipa
gazdă, obținînd o victorie meritată.

• Surprinzător este rezultatul de 
la Sibiu, unde Tractorul Orașul Sta-' 
lin a reușit un nesperat meci egal 
(2—2) cu ur/a dintre echipele ce pă
rea că va avea un cuvînt greu de 
spus țn actuala ediție a campionatului: 
C. S. Armata. Sibienii au început 
campionatul foarte puternic pentru 
ca treptat să slăbească și să aibă 
comportări modeste. De altfel, în 
aceeași categorie cu ei mai intră 
Gaz Metan Mediaș și Minerul Baia 
Mare, altă formație valoroasă care 
încă nu joacă la adevărata ei va
loare.
• La al doilea joc disputat în cao - - ■ avut

ter- 
Lu- 
gă 

care 
fru-

Cicliștilor le-a lipsit în primul rînd
Ocupîndu-ne de competiția de lung 

kilometraj recent încheiată „Turul ci
clist al R.P.R." — trebuise 
nem, de la bun început, că 
corespuns așteptărilor.

Primul indiciu și cel mai 
media orară înregistrată pe

combativitatea
să spu- 

ea nu a

elocvent:
- a .un tra-

seu complet asfaltat: 1223 km au fost 
parcurși cu 35,400 km pe oră, ceea 
ce constituie o performanță mediocră. 
Acest rezultat neașteptat de slab se 
datorește mai multor factori: lipsei 
le combativitate, a alergătorilor, sla
bei pregătiri morale și de voință a 
jnora dintre participant, atitudinii 
aasive a rutierilor tineri, precum sl 
aptului că antrenorii și conducătorii 
- ' 'elor s-au complăcut în atmos- 

<. creată de alergători, neluînd mă- 
■uri pentru activizarea lor.

Este pentru prima oară în acest 
ezon cînd am asistat la o 
care spiritul combativ a

cursă în 
tost atît 

le slab." Ne obișnuisem să-i vedem pe 
icliștii noștri plini de dorința de a 
nima etapele, de a răsturna situa- 
iile create în zilele precedente, de 

lua pe cont propriu cele mai to
lerare acțiunii. In „Turul ciclist al 
’.P.R.“ au fost rare momentele de 
cest fel. In afară de evadările din 
tapele a V-a (realizate de G. Moi- 
;anu, L. Zanoni și Marcel Voinea) 
i a VlII-a (inițiate de 1. Cosma, 
. Grigore și I. Angelescu), evadări 
ire au fost susținute cu toată ho- 
irîrea și au decis schimbări în cla- 
imente, în rest toate celelalte în- 
ireări (de altfel puține la număr) 
j fost simple „focuri de paie". A- 
;astă atitudine condamnabilă a celor 
ai mulți dintre participanții la „Tu
li ciclist al R.P.R." a fost generată 
' osebi de o accentuată lipsă de 

.ă, de un periculos spirit de auto- 
ulțumire. Astfel, C.C.A. era mulțu- 
ită că ocupă locul II, Progresul so- 
tea o performanță că se află îna- 
ite.a celorlalte cluburi și colective 
ortive sindicale, iar restul formații- 
r se complăceau într-un „dolce far- 
ente", alimentat de atitudinea pa
ză a antrenorilor și conducătorilor 

echipe. Singurii care au încercat 
au reușit să-și mărească avantajul 
fost tocmai... liderii:

Curioasă, dar 
imnabilă, ni 
iliștilor tineri.
i
e
e
ii
•ori, 
ii dat pentru cucerirea pozițiilor 
ritașe. Și dintr-o dată aspectul s-a 
limbat brusc în această cursă. In

I

dinamoviștii. 
nu mai puțin con- 

s-a părut atitudinea 
Cititorii ziarului nos- 
relatările anterioare 
cicliste, nenumăra

ta:- 
aler- 
care

cunosc din
întrecerilor

ocazii în care am subliniat 
noua orientare a tinerilor 

asaltul îmbucurător pe

Programul returului 
ategoriei A, la polo

ETAPA I 21 SEPTEMBRIE

București-C.C.A. București 
Cluj-C.S.U. București 
Tq. Mures-Dinamo București

ETAPA n-A 28 SEPTEMBRIE

fg. Mureș-Vointa București 
București—Dinamo București 
Cluj-C.C.A. București

ETAPA III-A 5 OCTOMBRIE

București-C.S.U. Bucurest; 
Bucuresti-Dinamo București 
Tg. Mureș-Știinja Cluj

ETAPA IV-A 12 OCTOMBRIE

București-ILEFOR Tq. Mureș 
Bucuresfi-Dinamo București 
Bucureștj-Știinja Cluj

ETAPA V-A 19 OCTOMBRIE

București-ILEFOR Tg. Mureș 
București-Știinîa Clui

București-Voinfa București

n|a 
nja 
OR

OR 
.U. 
nța

•A. 
nta
OR

U. 
.A.

.A.
□mo 
U.

dîrzenieGabriel Moiceanu 
șansele. Iată-l în

alară de Marcel 
rată revelație), 1. 
lescii, N. Grigore 
(evidențiați fiecare 
acțiune), n-am putut ___ ,. __
un alt tînăr. Din nou acești rutieri, 
care reprezintă de fapt viitorul ci
clismului romînesc, au renunțat lă 
spiritul combativ, rnulțt.mindu-se cu 
efemera satisfacție de a veni la so
sire în același pluton cu alergătorii 
consacrațj. Trebuie să spunem cu ho- 
tărîre c? acest luciu nu repre antă 
nici pe departe o performanțăl Dar 
și mai eficace ar putea să le dove
dească aceasta antrenorii. Ei sînt 
primii cate au datoria să dezvolte în 
tinerii cicliști un spirit combativ, care 
să contribuie efectiv la ridicarea ni
velului sportului cu pedale din țara 
n* aștrii

Lipsa de voință a unor cicliști s-a 
făcut remarcată în mod deosebit în 
formația Casei Centrale a Armatei. 
Rînd pe rîud au abandonat cei mai 
buni cicliști din această echipă (din 
motive mai mult sau nmi puțin va
labile): Gh. Șerban, Ion Vasile, Ște
fan Poreceanu. C.C.A. are datoria să 
se ocupe serios de educația acestor 
alergători fruntași, pentru a evita în 
viitor situații penibile în care o e- 
chipă de frunte să f e scoasă din cla
sament pentru faptul că a rămas în 
doi cicliști. De asemenea, o sarcină , 
importantă a tuturor colectivelor și j 
cluburilor sportive este aceea de a

purtătorul tricoului galben și-a apărat cu dîrzenie 
fotogra’ia noastră conducînd cu autoritate plutonul.

Foto: T. RO1BU 
accentua munca educativă în rîndul 
cicliștilor.

HR1STACHE NAUM 
ANDREI ANTAL

Voinea (o adevă- 
Cosma, I. Ange- 
și G. Slobozearm 
în cîte o singură 
‘ t remarca nici

tegoria B, Știința Craiova a 
din nou o comportare frumoasă, 
minînd la egalitate cu Minerul 

~ peni, echipă care pare că nu-și 
sește cadența. Printre echipele 
au avut pînă acum comportări 
moașe în această serie, se cuvine să 
fie citată C.F.R. Arad.

• Cam aceeași este situația și In 
seria a doua unde sînt echipe care 
nu s-au dovedit a fi puse la punct 
cu antrenamentele. Dintre jocurile 
disputate duminică, unul singur a 
avut o desfășurare pasionantă, spe
cifică de campionat. Est? vorba de 
meciul dintre Dinamo Obor și Glo
ria Bistrița, disputat în Capitală. 
Cei peste 5000 de spectatori prezenți 
pe stadionul din Obor ar fi fost 
complet satisfăcuți la sfîrșitul celor 
90 de minute de evoluția celor două 
echipe dacă 
știrbit din 1 
Este vorba i 
săvîrșit de 1 
asupra Iui 
iar ultimul
Bineînțeles, . 
Ploești (care 
bine) i-a eliminat pe amîndoi. 
cum un singur incident a 
unul . din cele mai frumoase meciuri 
ale etapei.
• Merită remarcată comportarea 

bună avută în această etapă de cele 
două echipei ieșene, O.S.M.S. șj U- 
nirea. In special, trebuie relevată re
venirea ultimei echipe, care înce
puse campionatul cu două înfrîngeri.

i un incident nu ar fi 
frumusețea acestei partide, 
de atacul neregulamentar 
Firică (Gloria Bistrița)
Szabo (Dinamo Obor), 

i-a ripostat lovindu-1.
arbitrul I. Cristescu — 
: a condus în general 

Iată 
umbrit

H Ecouri după meciurile 
R. P. R. — R. D. 6..Iqn

țileȘTOIAN, secretarul general al 
F.R.F.: La Leipzig a fost un joa 
disputai in care echipa noastră d 
luptat mult pentru un rezultai favo
rabil. înaintașii și in special Ene au 
fost insă ineficaci, rattnd situații 
bune. In plus, in apărare fundașii 
s-aa lăsat deseori depășiți de extre
mele germane. De altfel, pe aid au 
fost construite acțiunile din care s-au 
marcat golurile. Debutanții Caricaș, 
Oaidă și Cădariu au corespuns, cu 
deosebire primul".
• Iordan TAKOV, arbitrul meciului 
dintre echipele secunde: „Am v&rut 
echipa romînă la Sofia, dar intre 
aceasta șl cea care a jucat duminică 
a fost mai mult decît o diferență de 
valoare; a fost un contrast. Pentru 
mine este inexplicabilă această „că
dere". Trebuie să mal remarc că ata
cul a abuzat de pase laterale, ceea 
ce i-a accentuat ineficacitatea. Min
gea ajungea prea încet la poartă și 
apărătorii germani aveau timp să se 
reorganizeze".

H. BENEDIX, din prezidiul secției 
de fotbal din R.D.G.: „Sînt nespus 
de fPricit pentru rezultatul echipei noas
tre 'ti. Cred că a meritai victoria. Mă 
așteptam să văd mai multe lucruri 
btlne. din partea echipei romtne. Du
pă 'părerea mea, i-au lipsit calmul ți 
coordonarea jocului. O bună impresie 
mi-a făcut Eftimie".

R. HOFFMANN, antrenorul echipei 
B a R.D.G.: „Sincer vorbind, credeam 
că voi vedea o echipă rominească 
mai in formă, mai ales după excelen
tul rezultat obținut la Sofia'.

I. LUPAȘ, antrenorul «etape. B a 
R.P.R.: „Oaspeții s-au remarcat prin 
pregătirea lor fizică. Perdn rd nu a 
existat minge pierdută. Echipa noastră 
a pierdut jocul în prima repriză. Îna
intarea a fost compartimentul cel 
mai slab.

N. GORGORIN, antrenorul echipei 
noastre de juniori: „Echipa germană, 
cuprinzind în cea mai mare parte ju
cători care nu mai au dreptul să par
ticipe la Turneul UEFA 1959, a jucat 
mai bine. Formația noastră, prea tt- 
nără, lipsită de experiență, a jucat bi
ne in apărare, dar slab In atac, cu 
excepția lui Surdan. Varga și Matei 
s-au comportat sub orice ertileiT.

• In urma omologării concursului 
t nr. 37 din 14 

fost stabilite următoa-
special Pronosport 
septembrie au 
rele premii:

Premiul 1: 
zultate 
17.163 
cu 10 
căreia 
1.758,96 variante cu 9 rezultate exacte, 
revenind fiecăreia cîte 228 lei.

Fond de premii: 892.522 lei.
După efectuarea primei faze a 

cursului special Pronosport nr. 
omologarea premiilor în bani. — as
tăzi după-amiază cu 
ora 18 va avea loc în sala din str. 
Ing. Saligny nr. 2 — faza a Il-a a 
concursului, aceea de tragere din 
urnă a premiilor în obiecte acordate 
gratuit de către I. S. Loto-Prono- 
sport, printre care și a automobilu
lui „Wartburg", care se află expus 
în vitrina Agenției Loto-Pronosport 
din Calea Victoriei 9.

13 variante cu 11 
revenindexacte.

lei; Premiul II: 
rezultate exacte, 
cîte 1.570 lei;

re-
fiecăreia cîte 

170,5 variante 
revenind fie- 
Premiul 111:

i con-
37,—

începere de la

Și acum, din
De duminică se reia, cum se știe, 

campionatul categoriei A la fotbal .După 
neplăcutul „duș" oferit de rezultatele 
celor patru întîlniri R.P.R. — R.D.G.,, 
iubitorii fotbalului se reîntorc la ve
chea lor pasiune: campionatul. Pauza 
de trei săptămîni nu le-a micșorat in
teresul față de această populară com
petiție și, deși primele două etape — 
cîte s-au jucat în noua ediție — nu 
le-au satisfăcut pretențiile, duminică 
sîntem siguri că vor fi din nou pre- 
zenți în tribunele stadioanelor și te
renurilor din București, Cluj, Petro
șani sau Arad. Dc ce ? Simplu: pen
tru ași urmări echipele favorite, pen
tru a le vedea jucînd bine și, bineîn
țeles, cîștigînd. Pasionații fotbalului 
iubesc foarte mult întrecerile interna
ționale, dar slăbiciunea lor rămîne 
tot campionatul...

... Și etapa de reluare le oferă CÎ- 
teva puncte de atracție pasionante: 
un meci de tradiție U.T.A.—Știința 
Timișoara, un derbi bucureștean Pro
gresul—Dinamo, un examen al actua
lului lider Dinamo Bacău la Cluj cu

Pronosport
• Iată 

Pronosport 
în ceea ce 
faptul că nu s-a găsit nici o variantă 
cu 12 rezultate exacte. De remarcat că 
dintre cei 
sînt din București, 
restul 
tori" 
XI.

Nu
la acest concurs s-a acordat prono
stic exact la meciul II, care s-a des
fășurat înainte 
cursului. După 
zultatul acestui 
surpriză, astfel 
ca la concursul 
tat nici variante 
exacte.
• Plata premiilor la

că nici concursul special 
nr. 37 nu s-a dezmințit 
privește surprizele, dovadă

13 cîștigători, numai 4 
iar ceilalți din 

țării. Cele ma mari „încuie- 
le-au constituit meciurile IV și

trebuie să uităm și faptul că

de i
cum ;
meci 

că ar 
nr. 37 

cu

închiderea coti
se știe și re- 
a constituit o 
fi fost posibil 
să nu fi exis- 

11 rezultate

concursul spe-

nou la campionat !
Știința și o piatră de încercare pentru 
echipa c---- !—" " ~
Stalin, i . .r_______  ___ s_.
Roșu este în revenire de formă. Apoi 
și vizita Farului Constanța la Petro
șani este așteptată cu interes.

...In același timp au început comen
tariile pe marginea clasamentului. Va 
reuțfi Dinamo Bacău să se mențină 
încă o etapă în frunte? Dinamo Bucu
rești își va relua locul ocupat după 
prima etapă? Sau va trece în frunte 
Progresul? Pînă la primirea răspun
surilor să reamintim clasamentul așa

campioană. Petrolul, la Orașul 
al cărui reprezentant Steagul

cum. l-a fixat etapa a doua:
1. Dinamo Bacău 2 2 0 0 4:1 4
2. Dinamo București 2 1 1 0 7:1 3
3. C.C.A. 2 1 1 0 3:1 3
4. Progresul 2 1 1 0 5:2 3
5—6. Petrolul 2 1 0 1 4:2 2
5—6. U.T.A. 2 1 0 1 4:2 2
7. Rapid 2 1 0 1 4:4 2
8. Steagul roșu 2 1 0 1 3:8 2
5. Știința Cluj 2 0 112:5 1-

10. Știința Timișoara 2 0 1 1 1:3 1
11. Jiul 2 0 1 1 1:4 1
12. Farul 2 0 0 2 0:5 0

cial Pronosport nr. 37 din 14 septem
brie a.c. se va face în Capitală vi
neri 19 septembrie, începînd de la 
ora 17 la agențiile raionale Loto- 
Pronosport în raza cărora premiații 
și-au depus buletinele.
• Concursul Pronqsport nr. 38 din 

21 septembrie cuprinde întîlniri din 
cadrul categoriei A și B.

• Pentru acest concurs nu uitați 
să consultați Programul Loto-Prono
sport nr. 231 care cuprinde un bo
gat material documentar în legătură 
cu acest concurs.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 35 din 17 septem
brie au fost extrase următoarele 
mere:

22 25 44 35 20 42
Numere de rezervă: 29 30.
Fond de premii: 1.117.335.

nu-

Rubrică redactată de 1. S. 
Pronosport.

Loto-

■■■

...Pregătirile echipelor stat ta tot 
Astăzi este zi de verificare în jocuri 
de antrenament a formațiilor care 
urmează să fie prezentate duminică. 
Deocamdată, nici o echipă nu și ie-a 
anunțat. Vor fi însă reintrări: Cfo- 
sescu (Știința Timișoara), Uțu (Di
namo) etc.

...Singura partidă de la București 
(Progresul-Dinamo), va avea toc pe 
stadionul Republicii, la ora 16.30.

ȘTIRI DE FOTBAL
• Meciurile de categorie A Rapid- 

C.C.A. (21 septembrie) ți Farul-C.C.A.
, (28 septembrie) au fost amfaiaie de
oarece C.C.A participă la Sparta- 
chiada militară de la Leipzig. Cele 
două partide vor fi reprogramale după 
5 octombrie.

• Progresul și Dinamo fac intense 
pregătiri în vederea meciului for de 
duminică. Astăzi, cele două echipe 
susțin jocuri de verificare: Dinamo 
cu Confecția (stadionul Dinamo, ora 
15), Progresul cu o echipă din cam
pionatul orășenesc (stadionul Progre
sul F.B., ora 16.30).

• In deschidere la Progresul-Di- 
namo (stadionul Republicii ora 16.30) 
va avea loc finala campionatului de 
copii al regiunii București: Recolta 
Căzănești-S.N. Oltenița (ora 14.45).
• Duminică mai au loc în Bucu

rești următoarele jocuri de campio
nat: Rapid II-Dinamo Bîrlad (sta
dionul Ciulești, ora 10) și I.T.B.- 
C.S.U. București (teren ..23 August" 
II, ora 10).

e Jocurile C.F.R. Arad—A'iF.FA 
Arad (cat. B), Ancora Galați-Șființa 
Galați și Gloria C.F.R. Galați-S.N.C. 
Constanța (cat. C) au foc sîmbătă iar 
Rapid Oradea-Voința Oradea (cat. C) 
duminică d’mineața (ora 10.30).

• Biletele pentru meciul Progresul— 
Dinamo București se pun în vînzare 
de azi ora 12 la: Pronosport (Cal. 
Victoriei 9), la stadioanele Republicii, 
Di-amo, Progresul F.B si „23 Au
gust" și la chioșcul din str. I. Vidu.



nsemnări dâpâ un mare concurs atletic Sîinbătă se deschide îa Leipzig
o Cele mai bune rezultdle, la aruncări și sărituri e Știați 

nul la 26 de ani? e Rezultatele atleților noștri, de bun augur

S-a încheiat cea de a Xl-a eâifie a campionatelor internaționale 
aceste rînduri toți 
concurs, bucuria 

ale lumii.
Acum, după ce tabelul cîștigă torilor „internaționalelor" noastre este 

sosit rîndul comenlariilor și statistici lor, corolar tradițional al luptei
fost rezultatele ia înălțimea 

așteptărilor?

că Dana Zatopkova a început atletss- 
pentru Balcaniadă

de 
sau aproape toți oaspeții s-au și întors în țările 
rezultatelor bune și satisfacția de a fi legat noi

atletism ale R.P.R. La ora cînd apar 
lor, ducînd cu ei amintirea tmui mare 
prietenii cu atleții din alte coifuri

Răspunsul nu poate fi decît afirma- 
v. Cele trei zile de concurs de pe 
tadionul Republicii au prilejuit rea- 
tarea unui excelent record european, 
supra căruia vom mai .reveni, și a 
i recorduri naționale, doborîte sau 
plate. La multe din probe, rezul- 
itele primilor clasați sînt de o bună 
iloare internațională. Este vorba, în 
•imul rînd, de aruncări, unde pre- 
:nța cîtorvâ cxcelcnți atlcți sovie- 
ei și maghiari a ridicat simțitor 
andardtil performanțelor, de o parte 
n sărituri (înălțimea, prăjina) pre- 
irn și de cîteva din probele feminine 
cepînd. bineînțeles, cu înălțimea, 
ai slabe au fost rezultatele alergă
tor. Pe distanțele scurte, vîntul pti- 
rnic din față a influențat cu multe 
seinii in minus tinmurile pe cațe 
-ar fi putut obține competitorii. a-- V

18 recorduri naționale
Cînd se 
hnică a 
>te niciodată lipsit 
iportanță numărul 
1 fost înregistrate 
1 această privință 
nternaționalelor" a 
ițin dc 18 asemenea performanțe, 
ele mai multe au fost egalate sau 
oborîte de tinerii reprezentanți ai 
,P. Chineze: Cian lu-min (200 m 
unei, 24,8 sec-rec. egalat), Liu Sin- 
i (lungime — 5,83 ni), Cao Gi-ciao 
110 m g — 14,8 sec-rec. egalat), 
In luen-tzin (80 mg — 11,0 sec) 

ștafeta feminină de 4x100 m (48,4 
;c-rec. egalat). Patru recorduri au 
:alizat atleții romîni: Maria Diți 
sulița—52,59 m), Zoltan Vamoș 
1.500 m—3:46,6), echipa de ștafetă 
e 4x400 in (Mihaly, Stidrigean. E- 
ache. Save!) 3:13,6; Eugen Ducu 
înălțime juniori cat. 15—16 ani 
,85 m). Sportivii albanezi an reușit 

recorduri: V, Afezolii (1.500 m— 
:0l,6), Dilaber Toptani (disc—41,55 
i) și Pina Thani (greutate femei— 
2.20 ni). Noul record european al 
lanei Zatopkova este, bine înțeles,
i record al R. Cehoslovace. De ase- 
nenea, Petr Helmich a înregistrat,
ii 3:50,7 un nou record de juniori 
i 1.500 ni.

Cite un record au realizat repre- 
entanții a patru țări: Polonia: Ur- 
itla Figwer (suliță—53,65 m) ; A«s- 
ria: Reinalde Knapp (lungime — 

■ >'8 m);' Finlanda: Aulikki Lehmijoki 
41X1 in—57,6 sec) și Republica Araba 
Inită: Ilussam Pagal» (400 ni—48,1

vorbește despre valoarea 
unui concurs atletic, nu 

de interes și de 
racordurilor care 
cu acest priîej. 
ediția a Xl-a a 
prilejuit nu mai

■ec).
O prodigioasă carieră atletică
Performanța nr. 1 a campionatelor 

amine, fără discuție, recordul euro- 
>ean al Danei Zatopkova la arunca- 
ea suliței; 56.67 m.

Rarepri poate fi întîinit în istoria 
itletismului exemplul unei cariere 
iportivc atît de interesante și atît 
te prodigioase ca al Danei Zatopkova. 
3înă la vîrsta de 26 de ani, actuala 
•ecordmană a Europei nu făcuse cîtuși 
le puțin atletism. Pasiunile ei spor- 
tive erau voleiul și handbalul redus. 
In 1948 a început să practice atle
tismul. Primii pași n-au fost de loc 
încurajatori... „Este păcat să-ți pierzi 
timpul cu cineva care nu va de
prinde niciodată mișcarea atletică. 
Și în plus nici nu mai este chiar așa 
de tînără pentru sport. Cu ea nu 
se va putea face mare lucru..." măr-

împrejurimile orașului Kolarovgrad 
din R P. Bulgaria au fost locul de des
fășurare a unui interesant concurs In- 
tv. national de orientare turistică orga
nizat de „Uniunea turiștilor bulgari" 
o dată cu campionatul bulgar de orien
tare turistică pe echipe. La acest con
curs internațional au luat parte echipe 
de turiști din șase țări, printre care și 
R.P. Romînă. Concursul s-a disputat 
atît pe echipe cît și individual, făcîn- 
du-se însă un singur clasament general. 
Cel pe echipe a avut trei etape, dintre 
care una de noaote.

Ceea ce a contat în primul rînd la 
clasificarea echipelor a fost viteza, lu
cru care a surprins pe concurentli ro
mîni obișnuiți — în concursurile din 
țara — ca orientarea să primeze vltezii. 
Echipele primeau un punctaj cu atît 
mal bun cu cit ajungeau mai repede la 
sosire. întreg concursul s-a transformat 
într-o proba de viteză, la cale au cor-

complet și în dreptul anului 1958, a 
atlefilor cu secundele și metrii.

a Fotbaliștii încep primii seria marilor întreceri • C.C.A. pri» 
rnește replica fotbaliștilor din R.

Sîmbătă, pe stadionul din Leipzig, 
se va desfășura festivitatea de deschi
dere a primei Spartachiade militare 
internaționale a Armatelor Frățești, la 
care — cum se știe — vor participa 
sportivi militari din; U.R.S.S., R.P. Chi
neză, R. P. Albania, R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R.P.R. Coreeană,. R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, R.P. Rotmnă, 
R.P. Ungară, R.D. Vietnam și R.D. 
Germană. In cadrul acestei grandioase 
competiții sportive se vor desfășura 
întreceri la următoarele sporturi: at
letism, box, baschet, fotbal, haltere, 
lupte, natație, pentatlon modern, tir și 
poliatlon militar.

Ia4ă-l pe Jiri Lanski sărind 2,08 m.f rezultat cu care și-a luat revanșa 
asupra campionului european, suedezul Richard Dahl.

(l'oto; I. M1HA1CA)
iar spre loculturisea dezamăgit un antrenor despre 

voleibalista care dorea să facă atle
tism. Dar Dana a fost de cu totul 
alta părere ! Cu o perseverență exem
plară ea s-a dedicat noului sport și 
chiar în anul debutului își cîștiga 
selecționarea pentru J.O. de la Lon
dra unde a ocupat un onorabil loc . îneît nimeni să nu mai regrete 
7 cu 40,65 m.

Apoi, în 1949 am văzut-o pentru 
prima oară la București cînd a cîș- 
'.igat aruncarea suliței cu 46,32, nou 
record al Cehoslovaciei. De atunci 
rezultatele sale s-au îmbunătățit ne
încetat: 1950—48,43 m; 1951:49,90 ni; 
1952: 50,47 m (cu acest rezultat a 
cîstigat titlul de campioană olimpică); 
1953:----- -----
celași 
oară 
55,24 
53,80 
doi ani au fost serios influențate de 
o serie de accidente); 1958: 55,73 
(record mondial), 56,02 m (record eu
ropean, cu care a cucerit la Stock
holm al doilea titlu de campioană 
europeană). și acum recent, la Bucu
rești, 56,67 m.

fncă un amănunt de ordin biogra
fic: mîine, excelenta atletă ceho
slovacă împlinește 36 de ani. Ne fa
cem o plăcută datorie transmițîndu-i 
în numele iubitorilor de atletism din 
țara noastră, sincere felicitări și urări 
pentru noi performanțe valoroasei

Succesul săritorilor în înălțime
Săritura în înălțime, probă pentru 

care publicul „internaționalele*" 
noastre manifestă — și nu îniîmplă- 
tor — o deosebită predilecție, a 
corespuns și de data aceasta aștep
tărilor, atît la femei cît și 1a băr
bați.

Marea majoritate a iubitorilor de 
atletism care se aflau luni în tri
bunele stadionului Republicii au avut 
abia cu acest prilej revelația formei 
excepționale și a clasei mondiale pe 
care a atins-o în acest sezon repre
zentanta Republicii noastre, lolanda 
Balaș. Celor trei recorduri mondiale 
stabilite de ea în decursul anului 
1958 le-au fost martori un 
destul de redus de spectatori, 
performanțe excelente le-a realizat 
peste hotare.

Nu este deci de mirare că tocmai 
luni, ziua închiderii, tribunele au 
fost mai populate ca în celelalte zile

52,02 m; 1954 : 53,26 m 
an a devenit pentru 

campioană a Europei); 
m; 1956 : 52,24 m;

m (rezultatele din acești

(în a- 
prima 
1955: 
1957: 

ultimi

număr
Alte

tribuit și diferentele de nivel foarte 
mici ale traseului. Mult mai puțin a 
contat pentru clasament dacă una din
tre echipe a trecut sau nu pe la toate 
posturile „vii” sau pe la „mute”.

Echipa noastră, formată din Alexan
dru Neagu Carol Davidovici, Constan
tin JLupu și Alexandru Săvulescu s-a 
clasat pe locul ITI, obținînd 2362 puncte. 
Iată clasamentul general : 1. Suedia
1615 d. ; 2. R.P. Ungară 2235 p. ; 3. R.P. 
Ronitnă 2362 p. ; 4. D.S.O. „Trud”
(U.R.S.S.) 2390 p. ; 5. R. Cehoslovacă
2622 p. ; G. R. D. Germană.

Așa cum am arătat mai sus, s-a desfă
șurat și un concurs individual de orien
tare turistică la care au participat 58 
de concurenți. Concursul a cuprins o 
singură etapă de zi, în care din nou a 
•primat viteza. Din partea țării noastre 
a participat Alexandru Neagu (clasat 
pe locul G) și Carol Davidovici (care a 
ocupat locul 22).

ale concursurilor, 
săriturii în înălțime au fost ațintite 
toate privirile, lolanda, stimulată de 
interesul și simpatia cu care a fost 
primită .de public, s-a străduit să rea
lizeze în fața a peste 30.000 de spec 
tatori o performanță atît de bună

nu fi asistat la recordurile ei ante
rioare. Ea a reușit cu prisosință acest 
lucru, trecînd dc o manieră impre
sionantă, din prima încercare, șta
cheta înălțată la 1,60 m, 1,68 m, 1,74 
in și 1,78 m, și avind la 1,82 m ten
tativă de record mondial — o sări
tură foarte bună, care chiar dacă 
nu a fost realizată, a dovedit că lo
landa este capabila să corecteze ac
tualul record al lumii.

Pe stadionul unde au evoluat, de-a 
lungul anilor, săritori vestiți ca Iurii 
Stepanov, Igor Kașkarov, Vladimir 
Sitkin, Ernie Shelton, Bertil Holmgren, 
Jiri Kovar, Maurice Fournier, Thiam 
Papa Gallo etc., s-au întrecut de data 
aceasta performeri' dintre cei mai 
buni ai sezonului 1958 în frunte cu 
campionul european Richard Dahl. 
Cu 2,08 m, Jiri r.anski s-a dovedit a 
fi la... înălțimea celor Ce l-au precedat 
pe acest stadion. Detenta lui Lanski, 
minunat fructificată de stilul perfect 
al rostogolirii sale laterale, a stîrnit 
admirația publicului nostru care-1 ve
dea pentru prima oară.
Atleții noștri și-au făcut datoria

Comportarea celor mai mulți din
tre reprezentanții Republicii noastre 
a fost demnă dc laudă. Au fost cîș- 
tigate toate probele în care aveam 
speranțe la victorie și puțin a lipsit 
ca pe lista succeselor să mai fie 
adăugate și alte probe (1,500 ni, 
unde Vamoș a ratat victoria dato
rită unui greșit plasament în fina
lul probei ; lungime bărbați, greutate 
femei, 4x400 ni). Aceste rezultate 
ne dau speranța că în întrecerile 
celei de a XVIl-a ediții a Jocurilor 
Balcanice care încep mîine la Solia, 
atleții romîni se vor strădui să rea
lizeze cît mai multe victorii.

ROMEO VILARA 
IAC1NT MANOL1U

avea loc 
Congresul 
Balcanice, 

acest prilej delegatul Gre
va prezenta un raport a-

Joetirilor desfășurate anul

ATLETISM Azi va 
Ia Sofia 
Jocurilor

Cu 
ciei 
supra 
trecut la Atena, delegatul Turciei va 
propune organizarea crosului balca
nic, se va pune în discuție cererea 
Albaniei de a fi afiliată la Jocurile 
Balcanice și, în sfîrșit. se va pune 
în discuție cererea delegatului R.P. 
Romîne ca viitoarea ediție (1959) să 
fie organizată la București.

® A început com-
BASCHET petiția de baschet 

masculin inter-țări 
„Cupa Mairano". Iată primele rezul
tate : Ungaria — Italia 74—60. Bul
garia - 
Olanda 
57—49.

Olanda lOt—61, U.R.S.S. —
108—45, Ungaria — Bulgaria

BOX
Zilele trecute 

desfășurat mai 
întilniri între 

R.P. Bulgaria și

s-au 
multe 
repre- 
R. D. 
Erfurt 

R.P. Bulgaria

zentativefe
Germane, lată rezultatele: la
R.D. Germană (A)
(A) 16—4 și 12—8; la Sofia: ‘R.P. 
Bulgaria (B) — R.D.G. (B) 12—8și 
10—10; la Stendal: R.D.G. (juniori) — 
R.P. Bulgaria (juniori) 10—10 și 14—6.

Selecționata de tineret 
a R.P.R. a plecat în Polonia 
a Rugbiștii romîni vor juca mîine 
în compania reprezentativei ora

șului Poznan

leri dimineața a părăsit Capitala 
pe calea aerului, plecînd în Polonia, 
selecționata de tineret a țării noas
tre care — după cum se știe — 
mează i" 
prezentativele orașelor Varșovia 
Poznan, la un turneu organizat 
orașul Poznan. Au făcut deplasarea 
următorii 17 jucători: Vizitiu, Gh. 
Stanciu, Mănescu, Nagel, Nistor, Gră- 
dișteanu, Cioculescu, Al. Stanciu, Po
pescu, lonescu, Arsene, Hell, Melinte, 
Glavaski, Varta, Rusu și Blum. An
trenor: D. Manoileanu.

Primul joc al rugbiștilor romîni va 
avea loc mîine vineri în compania 
reprezentativei Poznanului, iar al doi
lea duminică. De data aceasta adver
sară va ft echipa orașului Varșovia.

Față de progresele rugbiștilor po
lonezi, care sînt dotați cu frumoase 
calități fizice și practică un rugbi 
rapid, atletic, sarcina tinerilor noștri 
rugbiști — lipsiți dc experiența jocu
rilor internaționale — apare destul 
de dificilă. Totuși, cunoscîndii-le ti
nerețea, ambiția și posibilitățile teh
nice și tactice, sîntem convinși că 
rugbiștii romîni se vor comporta la 
înălțimea încrederii acordate.

ur- 
să participe, alături de re- „ . , ,, , ■ și 

în

D. Vietnam.

Sportivii militari rotnîni vor lua par
te la toate aceste întreceri, în cursul 
cărora vor întîlni sportivi dc mare 
prestigiu în sportul mondial: Kuț,- Li
tuev, Țibulenko, Meșcerov, Bogdanov; 
Sandor Iharos, Rozsavdlgiji, Cen Sin-, 
kai, recordman mondial chinez la hak 
tere, Piatkowski —■ aruncătorul de 
disc polonez —, cehoslovacii Skobla Ș> 
Jungwirth ș.a., sau echipe renumite' 
c.uni sînt Casa Ofițerilor din Riga 
(baschet) și T.S.K.M.O, Moscova (fot
bal) Ț.Djj.A. (fotbal), Gwardia Var
șovia (fotbal) etc.

Programul manifestațiilor sportive 
din cadrul Spartachiadei a fost alcătuit 
astfel:

| ATLETISM: seriile și calificările Ia 
I 24 și 25, septembrie la Erfurt, seniifi- 
I nalele și finalele la 27 și 28 septeni- 
< brie la Leipzig.

BOX: optimile și sferturile de fi
nală la 22, 23 și 24 septembrie la 
Dessau, Dobelin și Leipzig, semifina
lele la 25 septembrie la Erfurt și Mag
deburg și finalele la 27 septembrie. Ia 
Leipzig.

BASCHET:' 21-28 s ;
Leipzig și Halle. Echipa noastră 
susține primele jocuri la Leipzig 
baschetbalișiii sovietici ("'

septembrie Ia 
1 va 
rf C” ________ _________ (21 * septem

brie), chinezi (22 septembrie) și polo
nezi (23 septembrie).

FOTBAL: jocurile în serii între 
20—23 septembrie. C.C.A. va juca la 
20 septembrie cu fotbaliștii din R.D. 
Vietnam și la 21 cu cei din R.P Al
bania (ambele meciuri au loc la Mag
deburg). Sferturile^ de finală: 23 sep
tembrie la Dessau, Halle, Riesa și 
Bohlen, semifinalele la 25 septembrie 
la Berlin și Leipzir. jocurile pent' 
locurile 5—12 la 27 septembrie 
Di’belin. Cottbus. Leipzig și Altem- 
berg, finala la 28 septembrie la Leip
zig-HALTERE: între 26—28 septembrie 
la Leipzig.

LUPTE: între 22—25 septembrie Ia 
L elina.

NATAȚIE: între 22—25 septembrie 
la Leipzig.

PENTATLON MODERN: între 21— 
26 septembrie la Grimma și Leipzig.

TIR : între 21—27 septembrie l« 
Leipzig.

POLIATLON, MILITAR: 21—22 și 
26—27 septembrie la Leipzig.

In „Cupa Campionilor^Europeni'*

Petrolul învins cu 4*2 de Wisintit
Karl Marx*Sia<lt

Berlin 17 (prin telefon). In fața a 
13.090 spectatori, s-a desfășurat azi 
la Aue meciul dintre Wismut Karl 
Marx-Stadt și Petrolul Ploești. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu victoria echipei 
gazdă cu 4—2 (2—1). Echipa 
mut a desfășurat un joc bun.

Petrolul, în ciuda 
fost învins, a lăsat o impresie 
în special în primele 25 de minute 
cînd a condus cu 1—0 prin golul 
marcat de Dridea în min. 7. Treptat, 
oaspeții slăbesc alura și permit echi
pei Wismut o puternică revenire. 
Troger egalează în mill. 25, iar în 
min. 37 Viertel stabilește scorul re-

fapluhii

Wis-

a
bună,
că

prizei. După reluare, tot gazdele sînt 
în atac. Prin combinații subtile lo
calnicii mat înscriu două puncte prin 
Viertel (min. 68) și S. Kaiser (79). 
La 4—1, Petrolul revine, domină pînă 
la sfîrșit, dar nu reușește să înscrie 
decît un gol prin Dridea (min. 82).

Arbitrul Rudnicka (R. Cehoslovacă) 
a condus formațiile WISMUT: Seu
bert — Gross, Mfiller, Wagner — 
Seifert, S. Wolf — Viertel, K. Wolf, 
Trbger, M. Kaiser, S. Kaiser.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonfu, 
Marinescu, Topșa — Fronea, Neacșu 
— Zaharia, Tabarcea, Dridea, Ba- 
bone, Bădulescu.

In campionatul bul
gar s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 

Lokomotiv—Levski 2—i, Ț.D.N.A.— 
Stara Zagora 2—1, Spartak Plovdiv— 
Botev Varna 4—1, Dunav Ruse — 
Slavia Sofia 0—0, Minior Dimitrovo— 
Spartak. Pleven 1—0, Spartak Varna- 
Botev Plovdiv 1—1. In clasament 
conduce Ț.D.N.A. cu 10 p. din cinci 
meciuri. Marți seara .echipa Ț.D.N.A. 
a învins Steaua Roșie Belgrad cu 
2—1. Din minutul 35, cînd oaspeții 
conduceau cu 1—0, Steaua Roșie a 
jucat în zece oameni.

• La 14 septembrie s-a desfășurat 
la Pekin primul joc de fotbal la lu
mina reflectoarelor. Noua instalație 
electrică cuprinde 264 de reflectoare 
amenajate pe 4 stîlpi înalți de 40 m 
și așezați la colțurile stadionului. In- 
tîlnirea inaugurală a opus echipa o- 
rașului 
cnndă.
6—1.

® Duminică

FOTBAL

cu reprezentativaPekin
Prima echipă a cîș’tigat

la Bratislava va avea

loc meciul din cadrul „Cupei Euro
pei" dintre echipele Cehoslovaciei și 
Elveției.

t» Meciul dintre echipele Ungariei 
și Iugoslaviei va avea loc la Za
greb, la 5 octombrie și va fi con
dus de italianul Liverani.

V. STOGOV DIN NOU CAMPION 
MONDIAL

• I.a Stockholm au 
început campionatele 
mondiale de haltere. 
In cadrul categorici 

celei mai ușoare victoria a revenit 
sportivului sovietic V. Stogov care 
a totalizat 342,5 kg. (105 -ț- 107,5 + 
130) întrecînd cu 15 kg. pe 
americanul Charles Vinci. Pe locul 
3 s-a clasat 
312,5 .kg

HALTERE

LUPTE

iranianul Somboli cu

Selecționata de lupte 
clasice a regiunii Ti
mișoara se află în 
Bulgaria. Ea a întîinit 

trei ori selecționata re
prima întîluîre luută- 

5—3, a doua

turneu în R.P. 
pină acum dc 
giunii Sofia. In 
torit romîni au învins cit 
reuniune s-a terminat cu același scot 
în favoarea echipei gazdă, iar a treia 
a luat sfîrșit cu rezultatul egal: 4-4,
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