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Concursul internațional de pentatlon modern 
R. P. Romîneal

Printre competițiile devenite 
tradiționale în activitatea spor
tivii din țara noastră, un loc 
de frunte îl ocupă — fără în-

A*-

doială — și întrecerile din ca
drul concursului internațional 
de pentatlon modern al 
Romîne.

Prima ediție a acestui 
curs a avut loc în anul 
ia Sibiu și a angrenat cîte 
echipe ale R.P. Romîne și R. 
Cehoslovace fiind de fapt un 
dublu meci între formațiile a- 
cestor țări. Victoria individuală 
a revenit pentatlonistului romîn 
Victor Teodorescu (4.742 p),
iar pe echipe primei formații a 
țării noastre care totalizînd 
13.547 p a întrecut cu 488,5 p 
echipa întîi a R. Cehoslovace.

Anul următor, s-a desfășurat 
la București ediția a Il-a a 
concursului internațional, concu
rente fiind echipele Uniunii So
vietice și R.P. Romîne. Com- 
porfîndu-se admirabil, sportivii 
sovietici au ocupat primele trei 
locuri ale clasamentului indivi
dual (Tarasov—4.584 p: Novi
kov—4.580 n; Deriughin—
4.560,5 p) și bine înțeles locul 
întîi în întrecerea pe echipe, cu 

'"1 p. Dintre sportivii ro- 
cel mai bine s-a clasat 

Țintea pe locul IV cu 
p. Echipa R.P.R. a tota
li. 341.5 p.
1957 tot Buciireștiul a găz- 
întrecerile ediției a IlI-a. 

Uniunii Sovietice —

R.P.

con- 
1955 
două

II 9.827 p; 6. R.P. Bulgaria 
9.486 p. Individual, victoria a 
revenit concurentului sovietic .4. 
Tarasov (4.136 p) care l-a în
trecut cu 129 p pe campionul 
mondial Konstantin Salnikov. 
Dintre reprezentanții noștri, cel 
mai bine s-a clasat D-tru Țin
tea (locul VI cit 3.562 p).

Ediția a IV-a s-a desfășurat 
anul trecut și s-a bucurat de 
prezența a șase echipe. După 
o luptă pasionantă victoria a 
fost cucerită d’e echipa Uniunii 
Sovietice (Salnikov, 
și Pohomov) care a 
o diferență destul de 
p) prima formație a
tre (Țintea, Ionescu, Roman).

Tatarinov 
întrecut cu 
mică (133 
țarii noas-
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— Alo, 11.46.48...? Aveți le
gătura cu lașul 1

— ...da, U.C.F.S. lași. La te
lefon Dănuțaou, vicepreședin
tele consiliului regional. Cu cW>e 
doriți să vorbiți?

— Chiar cu dumneavoastră. 
Vă rugăm să ne spuneți cum 
se pregătesc să întîmpine spor
tivii din regiunea Iași cea de a 
15-a ............
triei noastre.

— Sînt gata să 
mai că o să aveți 
notat.

Sărbătorirea zilei de 23 
August va cunoaște și la noi o 
amploare nemaiintîlnită. Pe 
plan sportiv consiliul nostru 
regional și-a întocmit în a- 
ceastă privință un plan special 
de acțiune.

— La ce competiții mari vor 
lua parte sportivii din regiunea 
Iași în întîmpinarea Zilei Eli
berării?

— Am initiat si noi „CUPA 
ELIBERĂRII" la disciplinele 
handbal, volei, atletism, tenis 
de masă, șah, natație, popice, 
tir și bineînțeles fotbal. Sîntem 
încredințați că această competi
ție ale cărei întreceri au și în
ceput va atrage, îndeosebi în 
etapa pe asociație, un număr 
mare de sportivi, cei mai buni

regiunea lași 
mărea{a sărbătoare

întîlnească după

DAN IONESCU, campionul 
țarii la pentatlon modern

13.581 
mini, 
D-tru 
4.060 
lizat

In 1 
duit 1 
Echipa
— campioană olimpică — a cu
cerit primul loc cu 11.561 p, 
buctirîndti-se de aportul unor. 

pentatloniști rentimiți ca Tara
sov, Novikov și Salnikov. In 
clasamentul pe echipe celelalte 
locuri au fost ocupate de: 2. 
R.P. Ungară 11.019 p; 3. R.P 
Romînă 1 10.628 p; 4. R.P. Po
lonă 10.328 p; 5. R.P. Romînă

A XI l-a ediție a competiției cicliste de fond „Cursa Scîn- 
ieij“ — organizată de ziarul „Scînteia" — se va desfășura 
între 29 iulie și 2 august. La această importantă întrecere 
de lung kilometraj vor lua parte cei mai buni rutieri din țara 
noastră. Ei se vor întrece de-a lungul a cinci etape, pe un 
traseu nou: București — Lacul Roșu — București. Itinerarul 
cursei este următorul :
Etapa I (miercuri 29 iulie) : 

București — Ploești — Buzău 
— Rîmnicu Sărat — Focșani; 
etapa a 11-a (joi 30 iulie) :

Focșani — Bacău — Roman — 
Bacău; etapa a lll-a (vineri 31 
iulie): Bacătt — Piatra Neamț 
— Bicaz — Lacul Roșu; etapa

IV-a (sîmbătă 1 august): Bi-

aniversarc a eliberării pa-

vă s-pun, nu- 
cam mult de

Scaz — Piatra Neamț — Bacău 
»— Focșani; etapa a V-a (dumb 
wnică 2 august): Focșani — Rîm- 
Snicu Sărat — Buzău — Ploești 
>2— București.

urmin<i să se 
consumarea etapelor interasocia- 
ție și pe raioane, în etapa finală 
pe regiune. O frumoasă demons
trație sportivă închinată celei de 
a 15-a aniversări va fi, fără în
doială, „Ștafeta Eliberării", care 
Va porni de la sate la comune, 
de la comune la raioane și de 
la raioane Ia centrul de regiu- 

unde va sosi în ziua de 19ne
august, prilej cu care în Piața 
Unirii (locul de primire a Șta
fetei) va avea loc o mare de
monstrație sportivă.

In raioanele Murgeai, 
Frumos, Hîrlău și în orașul lași 
vor avea loc pînă la 23 August 
interesante concursuri popu
lare de călărie, sport mult în
drăgit în anii puterii populare 
de masele de tineret. Comisia 
regională de călărie va acorda 
cu sprijinul consiliului regional 
U.C.F.S. lași distincții celor care 
vor asigura cea mai bună or
ganizare acestor concursuri.

— Ați mai prevăzut și alte 
acțiuni în cinstea Zilei Eliberă
rii ?

— Desigur, lată cîteva dintre 
ele: în orașul șj regiunea laș» 
vor avea loc pînă la 23 August 
adunări ale sportivilor, în care 
se va vorbi despre mărețele 
alizări obținute pe tărîm spor
tiv în țara noastră în cei 15 ani.

T.?.

Aceste adunări vor fi urmate 
programe artistice și sportive.. 
Pentru a face și mai bine cu
noscute succesele mișcării noas-a 
tre sportive în acest răstimp,, 
am început popularizarea lor 
prin stațiile de radioticare, pre
să, iar în centrele de raion și. 
în orașul lași vor fi amenajatei 
vitrine, grafice și expoziții ca 
trofeele cucerite de sportivii 
noștri de-a lungul anilor. Intre 
20 iulie și 20 august în regiu
nea lași va avea loc „Luna 
construcțiilor de baze sportive". 
De asemenea, consiliul regional 
U.C.F.S. la-i va îndruma direct 
asociațiile sportive în pregăti
rea celor 5000 de sportivi care 
vor defila la demonstrația din 
ziua de 23 August.

In toate aceste acțiunii ne 
bucurăm de sprijinul prețios al 
organelor și organizațiilor de 
partid, care ne indrumează în* 
deaproape.

O. GINGU

„Criteriul european" de tenis de masă la juniori
• F.R.T.M. — oferă „Cupa București"
• Loturile noastre reprezentative
• Tragerile la sorți în probele individuale

Pregătirile pentru „Criteriul juniorilor pe plan internațional, 
european" de la Constanța au 1 --i:- ■
ajuns în stadiul final. Este și 
normal să fie așa, dacă ne 
gîndim că pînă la începerea 
întrecerilor au mai rămas cinci 
zile.

• In afara concurenților 
străini. însoțiți de antrenori și

MARIANA BARASCH

conducători, vor mai veni în 
țara noastră — ca invitați ai 
Federației romîne de speciali
tate — Karl Morhard (R.F.G.) 
și Jean Robert (Luxemburg), 
președintele și secretarul co
misiei de juniori din cadrul 
Federației internaționale de 
tenis de masă.

® In dorința de a stimula 
ridicarea nivelului tehnic al

Federația romînă de tenis de 
masă oferă un trofeu, „Cupa 
București" care sc va decerna 
cu începere din acest an la fie
care ediție a întrecerilor. „Cupa 
București" este un trofeu „chal- 
lange perpetuum" și va reveni 
de fiecare dată acelei țări care 
în cadrul acestei competiții va 
acumula cel mai mare număr 
de puncte (prin adițiune) la 
toate cele șapte probe.

• Pentru probele pe echipe, 
forul nostru de resort a alcă
tuit următoarele loturi din care 
vor fi formate reprezentativele 
R.P. Romîne: băieți: Radu Ne- 
gulescu, Adalbert Rethi, Mihai 
Motancea, N-icolae Angelescu; 
fete: Mariana Barasch, Elena 
Rădu'ică, Mariana Jandrescu,

RADU NEGULESCU

■ LA 18 ȘI 19 IULIE VA AVBA 
LOC LA PHILADELPHIA întîi-

rea amicală de atletism dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A. 
Din echipa U.R.S.S. fac paite I- 
gor Ter-Ovanertan, Oleg Fedoseev, 
Vladimir Bulatov, Igor Kaskarov, 
Hebert Savlakadzc, Anatolis Mu- 
haiilov, lurii Lituev. VastU) Ru- 
denkov, Piotr Bolotnikov, Marla 
Itkina, Vera Krepkina. calina 
Popova, Birute ZaJagattite. Tai
sia Cencik, etc

■ LA GOTEBORG, IN CADRUL 
| UNUI CONCURS DE ATLETISM 
-„la care au participat și atleti a,

mertoani, s-au înregistrat rezul- 
tele; 100 m — Woodhous-e (S.U.A.)

. 10,3, 200 m — Woodhouse 20,0.
x 400 m — Karlsson (S.U.A) 40,8.
I înălțime — S.- Peiersson (Suedia) 
J 2,08, Lanski (R. Ceh.) și R. Gar- 
Țdner (S.U.A.) 2.05 m.
î g IN INTILNIREa INTERNA* 
Iționala DE HANDBAL U.R.S.S. 
-6--R.P.Ungară desfășurată ta Moși 
♦ cava victoria a revenit echipei 
♦maghiare cu scorul <Je 15—11 (&—-5).

Aurelia Radu. La probele 
dividuale, țara noastră va

(Continuare in pag. a 4-a)

f a IN URMA INSUCCESELOR ' 
Ysuferite de reprezentativa de fot- 
'țtfal a Angliei, federația engleză 
ț,de fotbal a hotărît ca echipa șe- 
„, lecționată a țării să nu sustinâ 
..anual mal mult de patru meciuri 
..In deplasare. In lunile de vară, 
-.pot întreprinde turnee pes/e ho 
-•tare numai echipele clasate P* 
-•nrim-ele patru locuri.. •

in-" B RAYMOND KOPA și-a pre • 
îi ..lungit contractul la Real Madrid 

"pînă la 1 august 1'960. După aceas.
' I tă dată el va reveni la Reims.

„Era să mă rătăcesc în București..."
ne spune L Kozak, 
sportivul cehoslovac, 
care vizitează pentru 
a patra oară capitala 

noastră

cu prilejul turneului internațio
nal de volei, a vizitat-o pentru 
a patra oară. Tocmai de aceea, 
pentru faptul că a avut prilejul 
să vadă Buciireștiul la interva
le mai lungi, l-am rugat pe Io- 
zef Kozak să ne împărtășească

nota dus. capitală. De cite ori 
am poposit in București am re
marcat munca harnică pe care 
o depun locuitorii săi pentru 
înfrumusețarea capitalei lor. A- 
cuni insă am rămas de-a drep
tul uimit. La fiecare pas se în
alță schele uriașe, incit întregul

Antrenorul echipei masculine 
de volei a R. Cehoslovace, lo- 
zef Kozak, este un vechi prie
ten al sportivilor romîni. El 
cunoștea foarte bine capitala 
patriei noastre, pe care acum,

inizației noastre $ Studenții muncesc cu entuziasm
PAG. A Ill-A: Magazin spor- >9 la siriusul recoltei

A
9

IV-a: Ultima cronică 
de 

scrisă de... partici-

PAG.
a turneului internațional 
volei este
panți

9
V-A : Activitatea in-PAG. .4 

ternațională a fotbaliștilor noștri

PAG. A VI-A: Din problemele 
actuale 
tru

PAG.
etajul 111... (Pavilionul de sport 
al expoziției U.R.S.S. de la 
Neve-York)

9
PAG. A VIII-A: Sofia in săr

bătoare (de Ia trimisul nostru 
special)

ale atletismului nos-
9

A Vll-a: „Coliseum" —

Grînele Bărăganului s-au copt. Tarlalele, pe 
care nu le puteai cuprinde cu ochii, au început 
să se micșoreze. Combinele făurite de muncitorii 
noștri înghit spicele galbene și trimit în saci 
milioane și milioane de boabe mari. Sînt roa
dele muncii unui an, roade bogate...

Undeva, lingă o pădurice, au poposit pentru 
două săptămîni 46 de studenți din anul II al 
Facultății de istorie a Universității „C. I. Par- 
hon“ din Capitală. Au venit la muncă patrio
tică. Primirea ce li s-a făcut a fost deosebit 
de călduroasă.

...Luni, de dimineață, pe valea Argovei s-a 
înălțat un drapel roșu. Tinerii brigadieri înce
puseră munca. Băieți și fete au pus mîna cu 
nădejde pe sape și au trecut la prășitu] po
rumbului. Intr-o zi s-au prășit 6 hectare. Frun
tași? Studenții Gheorahe Vasilescu, Constantin 
Caramihai. cunosctiti tofhaliști, Elena Gheorahiti, 
Valeria Matei, voleibaliste, și alții. Apoi o

nouă zi de muncă la grădina gosjxxiăriei. De 
data aceasta s-a recoltat fasole, treabă la care 

evidențiat voleibaliștii Mircca Popa și 
brigăzii consemi- 

Astfel,

s-au
Vasile Năvodarii. Jurnalul 
nează succesele din zilele următoare, 
sportivii Nicolae Isar și Korea Marin au fost 
primii care au lucrat pe combine la recoltarea 
griului.

Pe fața fiecăruia dintre cei 46 studenți bri
gadieri se poate citi de pe acum regretul că 
peste cîteva zile ei vor părăsi aceste meleaguri 
pe care muncesc cu atî.ta însuflețire, care le-aut 
devenit atît de dragi. Nu le vor părăsi însă 
înainte de a-și îndeplini angajamentul pe care 
și l-au luat, acela de a aduce gospodăriei peste 
3000 lei economii. Și privind cum își desfă
șoară munca, ești încredințat că acest angaja
ment va fi dus la bun slîrșit I

Lehliu, iulie 1950
WRELIAN AXENTE-corespon dent

Bucureștiul își schimbă necontenit înfățișarea. Apar străzi noi*-
parcuri, dar mai ales blo curi, nenumărate blocuri de locuințe.

In fotografie, un impună tor bloc de locuințe ce se construiește o® 
B-dul Magheru. (Foto : T. Roibu)

din impresiile sale în legătură 
cu transformările pe care le-a 
observat în capitala noastră. 
Iată ce ne-a declarat sportivul 
cehoslovac :

„Faptul că am putut fi in 
repetate rinduri oaspetele spor
tivilor romini m-a ajutat să-mi 
pot da seama de uriașele tran
sformări ce se petrec in minu-

oraș seamănă cu un vast șan* 
tier de construcție.

In vizitele mele anterioare, irt 
olimbările făcute prin oraș, imi 
'ixam drept puncte de reper di
ferite scuaruri, grădinițe, spații 
verzi. Ei bine, de data aceasta 
era cit pe ce să mă... rătăcesc^

(Continuare în pag. a 7-a)j
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ții și cluburi muncesc voluntar 
pentru amenajarea de baze sporti
ve'. Din multele exemple pe care 
le avem, cităm pe cele din raionul 
Vrancea (regiunea Galați) unde 
sportivii lucrează la amenajarea 
unei piste de încălzire pentru atle
tism, ia o popicărie și la alte te
renuri de sport. De asemenea, tre
buie vorbit despre sportivii din co
muna Izvorul Aneștilor (raionul 
Turnu Severin) care și-au amena
jat un teren de fotbal și unul 
de volei, pe cei din raioanele Bu
zău, Cîmpina, Suceava etc. Pe a- 
ceste. terenuri se vor desfășura în 
cinstea zilei de 23 August com- 
petilii de mur" in care vor lua 
parte numeroși sportivi.

Strîngerea cotizațiilor — cu a-

î
Î
i
■4»

t
1

Î

J

-4

raionale și orășenești, precum și 
cele a!e cluburilor si asociațiilor 
sportive sînt exemple demne de ur
mat. Punerea lor în practică pe 
o scafă cit mai largă înseamnă
realizarea unor noi succese.

In raionul Rădăuți se pregătește
in aceste zile cel de al I I-lea „1-es- 
t val cultural-sportiv sătesc".
Față de cele 12.000 participări —
cite a înregistrat 
se prevede pentru 
tere 
lejul 
nată 
țări

prima ediție — 
acest an o creș- 
la sută. Cu pri- 
competiții, inchi-

X■»

asocia- 
ajutorul 
profeso- 
al an-

4

1
Galați s-au 

August să-și 
Acest exem- 
sportivii din

Deosebirea dintre viața poporului 
nostru dinainte și de după 23 August 
este evidentă. O întîlnești mergînd 
pe stradă (peste tot se ridică blocuri 
noi), o constați vizitînd stațiunile de 
odihnă de Ia mutțte și de la mare 
(astăzi în aceste locuri de odihnă îșt 
petrec concediile oamenii muncii), o 
vezi în uzine (în locul atelierelor in
salubre s-au construit haje mari, lu
minoase, utilate cu cele mai moderne 
mașini), într-un cuvînt ea se află 
peste tot. Și în sport — ca și în ce
lelalte domenii de activitate deo
sebirea dintre trecut și prezent este 
puternică.' Despre ac.caștă deosebire 
ne-au vorbit deunăzi trei comuniști, 
trei muncitori de la uzinele metalur
gice „Vasile Roaită".

CRISTEA CONSTANTINESCU — 
lăcătuș. „Lucrez în această. fabrică 
din anul 1933. Pînă la raționalizare, 
uzina și, firește, muncitorii erau în 
stăpînirea patronului Dumitru Voinea. 
De altfel fabrica purta pe atunci nu
mele acestui capitalist. Despre sport 
nici vorbă. Ani cerut noi muncitorii 
în repetate rînduri patronului să dea 
ceva bani pentru înjghebarea unei ac
tivități sportive, dar ți-ai găsit să 
obții bani fără dobîndă de la cămă
tar I N-a vrut și pace! Am mai în
cercat noi, dar tot n-am reușit. Prin 
1940 am pus mînă de la mînă — toți 
muncitorii cărora ne plăcea sportul — 
și am încropit o echipă de fotbal. 
Din cotizațiile pe care le plăteam se 
acopereau cheltuielile- Jocurile se des
fășurau pe terenul primăriei din Co- 
lentina. Pentru a juca trebuiau însă 
alți bani. Chiria terenului era scumpă 
și nouă leafa nu ne ajungea nici 
pentru mîncare. Acesta nu însemna 
sport. 14—-15 băieți se luptau și ei 
cu nevoile, munceau pînă nu mai 
știau cum îi cheamă, și-apoi se du
ceau să bată mingea. Restul... spec
tatori.

După eliberarea patriei noastre, lu
crurile s-au schimbat. Uzina a de
venit a noastră, a muncitorilor, șj noi 
i-am dat numele drag al eroului 
utecist Vasiîe Roaită. Condițiile de 
viață și de muncă s-au îmbunătățit. 
Muncitorii care fac astăzi tot mai 
multe mașini agricole, mai multe 
pompe, pot să-și satisfacă dragostea 
pentru sport. Pe bazele sportive exis
tente și pe cele care în curînd vor 
fi gata — ați auzit probabil de baza 
noastră sportivă de la lacul Tei ale 
cărei terenuri de baschet, volei, tenis 
ș.a. vor fi date peste puțin timp în 
folosința sportivilor ■—• se desfășoară 
o intensă activitate. Peste 1.000 mun
citori au participat la concursurile 
populare și numărul lor este din ce 
în ce mai mare. 23 August — căruia 
noi îi închinăm acum, la a XV-a

sărbătorire, succesele noastre în mun
că — a schimbat complet viața tutu
ror oamenilor muncii. Sportul a deve
nit și el un prieten pe care-1 iubim 
din toată inima".

ION DUMITRESCU — șeful bri
găzii de lăcătuși. „Cînd am intrat 
ucenic, în anul 1939, în fabrica lui 
Dumitru Voinea, nu se vorbea nimic 
despre sport. Patronul, un șarlatan 
ca toți ceilalți capitaliști, angaja mai 
mult ucenici. La cei 100 muncitori 
vîrstnici fabrica avea 300—400 de uce
nici. Motivul pentru care făcea’ acest 
lucru eră simfnit: copiilor le plătea de 
7-8 ori. maț puțin decît vîrstnicilor. Cînd 
aceștia ajungeau mari îi concedia. 
Era firesc ca toți acești tineri să do
rească mișcarea în aer liber, să do
rească să facă sport. ,Cum, patronul 
nu găsea de cuviință să creeze con
diții ucertitilor pentru practicarea spor
tului, ne strîngcam în pauza de la 
prînz — între 12 și 13 — și bătcâm 
mingea pe maidan. La aceasta se re
zuma... activitatea noastră sportivă. 
Acum avem echipă de rugbi în ca
tegoria B, echipă de volei-băieți 
în campionatul orășenesc și de volei- 
lete în campionatul raional, echipa 
de fotbal joacă și ea în campionatul 
raional, popicarii susțin acum bara
jul pentru calificarea în campionatul 
orășenesc, cicliștii, jucătorii de tenis 
de masă și șahiștii se întrec în dife
rite competiții oficiale și amicale. Cei 
peste 1.200 membri U.C.F.S. — toți 
cu cotizația la zi — sînt angrenați 
în diferite competiții de casă, cum sînt 
campionatele de fotbal, șah, tenis de 
masă și volei. La Spartachiade și la 
crosuri participă toți tinerii și adesea 
vin și cei vîrstnici. Salariații uzinei 
au îndrăgit sportul și-l practică cu 
plăcere. O mărturie este și faptul că 
marca lor majoritate vin cu entuziasm 
la gimnastica de producție. Tinerii 
noștri lucrează acum prin muncă vo
luntară o barcă cu pînze pe care o 
vom folosi la baza sportivă de la 
lacul Tei. Succesele de astăzi sînt 
o mărturie grăitoare a grijii 'deosebite 
pe care partidul o acordă activității 
sportive".

NICOLAE CRĂCIUN — proiectant 
(secretarul asociației sportive „Sire
na"). „Despre activitatea din trecut 
știți și dvs. că se putea rezuma în
tr-un singur cuvînt: nimic. Vreau însă 
să vorbesc despre cea de astăzi, des
pre una din inițiativele noastre care 
cunoaște un succes demn de relevat. 
Mă refer la gimnastica de producție. 
In luna martie a acestui an — cu 
sprijinul comitetului de partid și al 
organizației sindicale — am introdus, 
experimental, gimnastica în producție 
în sectorul III. Am făcut examene 
medicale tuturor muncitorilor și timp 
de o lună am verificat influența exer- 
cițiilor fizicș asupra capacității lor de 
lucru. Rezultatele bune pe 
obținut ne-au stimulat și 
la extinderea gimnasticii 
ție. Astăzi, mai bine de
din salariații uzinelor practică 
nastica în producție. In același 
am pregătit un număr suficient 
instructori voluntari care să conducă 
programul. Bilunar ne întîlnim

cci aproape 50 de instructori în șe- 
" j io 

le 
exer- 
măr- 

există

dințe de lucru. Cu acest prilej 
. și

posibilitatea să învețe noi 
Acest succes reprezintă o 
a legăturii strînse care 
muncă și activitatea sportivă.

reîmprospătăm cunoștințele 
dăm 
citii.
furie 
între
Acum, cînd se apropie sărbătorirea zi
lei de 23 August, muncitorii 
na noastră — care în marea 
joritate sînt și sportivi — 
duiesc să cinstească această 
aniversare cu noi succese în muncă. 
Sportul le este un ajutor prețios".

din uzi
lor ma

se stră
in ăreață

In citeva cuvinte...
Zilele trecute a luat sfîrșit în ora

șul Fălticeni campionatul raional de 
volei pentru juniori și junioare. Meciu
rile au avut loc pe stadionul Voința. 
Locul I la băieți a revenit echipei 
„Știința", care a dispus în finală de 
echipa asociației sportive „Tinerețea".

Negru Lazăr—corespondent.
★

Asociația sportivă „Victoria" de 
lingă intreprinderea „23 August" 
Bacău obține succese frumoase în 
țiunea de creștere a numărului 
membri U.C.F.S. De asemenea, a 
intensificată munca de încasare a 
fizațiilor. Astfel, numai în luna iunie 
s-au încasat cotizații în valoare de 
1(100 lei, față de cei 1837 lei încasați 
în primele cinci luni ale anului.

A. Arominesei—corespondent 
★

Asociația sportivă „Unirea" din co
muna Lunca (raionul Babadag), nou 
înființată, obține succese tot mai fru
moase. Cei 123 membri ai U.C.F.S. au 
cotizațiile la zi și activează intens în 
secțiile de șah, tenis de masă, vok 
și fotbal. Pentru buna desfășurare . 
activității sportive, consiliul asociației 
a luat unele măsuri care să ducă la 
consolidarea organizatorică a asocia
ției. De asemenea, au fost cumpărate 
materiale sportive și echipament în 
valoare de 4.000 lei. Sportivii din aceas
tă asociație participă cu entuziasm 
și la acțiunea de înfrumusețare a co
munei. Sub îngrijirea lor se află „Sa
tul festivalului". De asemenea, tine
rii au participat și la amenajarea ba
zei sportive din comună po care s-au 
desfășurat, nu de mult, întreceri spor
tive dotate cu „Cupa Secerișului".

N. Fucigiu—corespondent.
★

Anul acesta, în raionul Sighet au 
fost amenajate numeroase baze sporti
ve sătești. Astfel, s-au amenajat te
renuri de volei în comunele Crăciu- 
nești, Budești, Rona de Sus, Costiul 
și Sarasau, o popicărie la Bocicoitil 
Mare și terenuri de fotbal la Budești, 
Costiul și Sarasau.

Grigore Dăbală—corespondent
★

In ultimul timp, în raionul Tîrnă- 
veni s-a pus un accent deosebit pe 
organizarea de „duminici sportive". 
Asemenea manifestații au avut loc în 
orașul Blaj și comunele Mica și 
Șona, au participat peste 1700 spor
tivi.

I. Hașașiu—corespondent
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In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust — cea mat mare sărbătoare 
națională a poporului nostru — 
oamenii muncii obțin tot mai multe 
succese. In uzine' șj pe șantiere, 
în fabrici și pe ogoare se depă
șesc angaja r ’..mele, se obțin noi 
succese închinate celei de a XV-a 
"n'verșări a eliberării. Sportivii 

f.riei noastre realizează in aceste 
zile performanțe care se adaugă la 
rezultatele de valoare realizate in 
anii puterii populare. Pe stad'oane, 
p> terenurile de sport, în săli și 

bazinele de înot vin zeci și 
zeci de mii de tineri care se în
trec în minunate competiții spor
tive închinate zilei de 23’August.

Organele U.C.F.S. șj asociațiile 
sportive desfășoară o vie activitate.
Inițiativele unor consilii regionale, jutorul cărora se va putea îmbo

găți baza materială a asociațiilor 
și cluburilor sportive — este în 
centrul atenției asociațiilor sporti
ve de pe întreg cuprinsul țării. 
Sportivii din regiunea 
angajat că plnă la 23 
achite cotizațiile lă zi. 
Piu a fost urmat și de 
alte regiuni.

Programul competițional — foar
te bogat și variat — pe care l-au 
întocmit consiliile regionale, raio
nale și orășenești, precum și o 
mare parte din asociațiile și clu
burile noastre sportive trebuie să 
se desfășoare într-un cadru săr
bătoresc, să fie organizate bine și 
mai ales să fie intens popularizate. 
Este necesar să se creeze un ca
dru festiv acestor competiții care 
se desfășoară în cinstea celei mai 
mari sărbători naționale a po
porului nostru.

Activitatea organelor și organi
zațiilor sportive, numărul mare al 
participanților la întrecerile spor
tive, succesele obținute de către 
sportivi în producție și pe terenu
rile de sport, toate acestea dove
desc dragostea cu care tineretul 
patriei noastre întîmpină cea de a 
XV-a aniversare a eliberării.

*
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de peste 30 
acestei mari
zilei de 23 August, se va în- 

baza organizatorică a
ții!or sportive sătești. Cu 
instructorilor sportivi, al 
rilor de educație fizică și 
trenorilor va putea fi îmbunătă-

i "i organizarea secțiilor de atlc- 
t om, gimnastică, volei, handbal, 
jir, oină, ciclism, călărie și trîntă 
cin cadrul asociațiilor sportive. E- 
chipeie vor fi dotate cu echipa
ment cumpărat din sumele rezulta
te din cotizațiile sportive ale 
membrilor U.C.F.S. și se va face 
un program de activitate pentru 
ca secțiile să fie angrenate perio
dic în întreceri.

Sportivii din numeroase asocia-
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In cinstea zilei de 23 August, comunistul Ion Roșu — recordman mondial 
de parașutism — obține succese importante in producție.

Intrînd pe poarta atelierelor „9 Mai" te întîmpină o atmosferă 
însuflețită de muncă. Pentru întîmpinarea cu cinste a zilei de 23 August 
toate forțele s-au înzecit...

In atelierul de strungărie al sectorului mecanic se muncește cu spor. 
Șeful sectorului, ing. Tr. Munteanu, îți recomandă printre fruntași pe comu
nistul Ion Roșu, care realizează la strungul său depășiri de aproape 20 la 
sută. Ion Roșu ? Parcă ne este cunoscut acest nume. Da 1 Ion Roșu se 
afla de curînd pe ultima listă a F.A.I. care îi omologase recordul mondial 
de parașutism la proba de 1.000 m cu deschidere întîrziată și aterizare la 
punct fix. Muntele de piese din fața sa reprezenta poate și el un nou 

record, de data aceasta în producție. Aceștia sînt sportivii de astăzi ai pa
triei noastre : fruntași în muncă, fruntași în sport.

Dar activitatea asociației sportive „Avîntul Cotroceni" nu se rezumă 
la performanțele recordmcnuiui mondial. Pe stadionul construit anul acesta 
se desfășoară numeroase competiții. Cei peste 330 membri U.C.F.S. (toți 
cu cotizația la zi) participă la activitatea secțiilor de fotbal, tir, șah, 
tenis de masă, vînătoare și pescuit, la campionatele de casă, la întirecerilo 
Sp’artachiaddi. Stadionul este înconjurat de o pistă de 400 m. cu patru 
culcare, care permite amatorilor de atletism să concureze la probele de 
alergări, iar la sectoarele de aruncări se organizează deseori întreceri între cei 
ni.și puternici. In cinstea zilei de 23 August asociația sportivă „Avîntul 
Cotroceni" (președinte Gh. Burnescu) va organiza meciuri de fotbal intor- 
•asocmții, întîlnire de șah cu echipa „Electra" și competiții de tir in- 
terscctoare.

Totul — în muncă și în sport — pentru 23 August l

De citeva zile, unu dintre cei mai 
buni învățători care predau educația 
fizică la școlile elementare de la sate 
participă la cursurile de perfecțio
nare a cunoștințelor în domeniul cul
turii fizice, cursuri inițiate de Consi
liul general U.C.F.S. în colaborare cu 
Ministerul învățământului și Culturii.

Se știe că aceste cursuri, organi
zate pentru prima oară anul trecut, 
au dat roade cît se poate de bune, 
învățătorii — mulți dintre ei avînd

Fază dintr-unul din meciurile ami
cale susținute de echipa de țotbal 
„Avîntul Cotroceni".

Una dintre 
organizată ~ ___
echipă (in fotografie) activează cu succes in campionatul raional

cele mai active secții ale asociației sportive „Avirdul Cotroceni" 
pe lingă atelierele „9 Mai", este cea de fotbal a cărei primă

și munci de răspundere în consiliile 
asociațiilor sportive sătești —. s-au 
întors în satele lor cu cunoștințe te
meinice și au aplicat în practică cele 
învățate. Putem cita multe asemenea 
exemple. Vasile Davidescu, învățător 
la școala elementară și președinte al 
asociației sportive din comuna Șoca- 
riciu (raionul Fetești) s-a -preocupat 
foarte mult, după absolvirea cursu
lui, de organizarea unor acțiuni re- 
creativ-distra-cti-ve pentru tineret: „du
minici sportive", întreceri de călă
rie etc. De asemenea, el a pus un 
accent deosebit pe concursurile din 
cadrul Spartachia-dei. Aportul său ca
lificat la munca de organizare a di
verselor competiții sportive reflectă 
temeinicele cunoștințe în domeniul 
educației fizice, a jocurilor sportive, 
cunoștințe căpătate cu prilejul frec
ventării cursurilor.

Ținîndu-se seama de experiența po
zitivă a anului trecut, învățătorii care 
predau educația fizică la sate au 
fost chemați din nou la cursurile de 
perfecționare. Alți entuziaști activiști'' ' , - - ------ • . -. :]jaj

teh- 
zel 
în 
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devenit 
pentru 20 de zile. In curînd 

vor 
acti-

sportivi dornici să cunoască cît 
mult din metodica predării, din 
nica jocurilor sportive, învață cu 
pentru însușirea cunoștințe tor
acest domeniu. In cinci orașe 
țării — Roman, Alba Itilia, Blaj, 
și Tîrgoviște învățătorii au 
„elevi" 
asociațiile sportive de 
primi sprijinul acestor 
viști pe tărîm sportiv.

la sate 
inimoși

R. c.



Un meci
fotbal american/ 
cu neputință să

de fotbal american *’
Fotografia cu temă sportivă, 

în plin progres
La Galeriile de Artă ale Fondului Plastic din str. Lipscani 

nr. 20 din Capitală s-a deschis, de curînd, Expoziția de foto
grafii artistice a tineretului organizată în cinstea Festivalului 
de la Viena. In expoziție, printre multiplele și variatele su
biecte, sînt prezentate și o 

domeniul sportului.
Autorii fotografiilor sportive 

au dovedit cu acest prilej pro
gresul realizat în arta fotogra
fiei, preocuparea d» a prinde 
pe peliculă lucruri noi, pline de 
viață, din activitatea sportivă.

Lucrarea intitulată „Duel" în 
care Ion Mihăică reușește să

serie de icrări lotogralice din

loare artistică. In ambele ca
zuri se remarcă grija cu care 
s-a ales subiectul, unghiul și 
răbdarea pentru prinderea pe 
peliculă a unor asemenea mo
mente pline de conținut, semni
ficative.

Pentru fotografia noastră

„Duel"

Un meci de 
Este aproape 
descrii fotbalul american: tre
buie să-l vezi. Regulile jocului 
sini simple, dar nu jocul im
portă. Pe terenul liniat ca un 
caiet de școlar, cu dungi albe, 
apar cele două echipe. Toți ju
cătorii poartă căști și au umeri 
aplicați din masă plastică, atit 
de largi, incit sportivii seamănă 
mai degrabă cu niște scafandri. 
Arbitrul aruncă in centrul tere
nului o minge de piele, bine um
plută cu păr, de forma unui pe
pene galben șl care sare prost, 
ducătorii se năpustesc grămadă 
asupra mingii șt caută s-o smul
gă unii de la alții. Cind cineva 
izbutește să facă lucrul acesta, 
stringe pepenele de piele la piept 
și, ferindu-se de apărătorii ad- 
verși, aleargă spre poarta opu
să, în țipetele, urletele și fluie
răturile spectatorilor-

Dar treaba aceasta nu e toc
mai ușoară, deoarece chiar de la 
primul sau de la al doilea pas 
jucătorul care a pus mina pe 
minge este de obicei trintit la 
pămint. In acest joc totul este 
permis: poți să-l apuci pe ad
versar de orice parte a corpului, 
să-l dai peste cap, să-i pui pie
dică. De aceea jocul constă din
tr-un șir de încăierări înverșu
nate, datorită cărora în jurul 
mingii se formează tot mereu 
„meleuri". Atunci arbitrul opreș
te jocul, care se reia 
runcarea mingii de 
cânți din locul unde 
atins pentru ultima 
mlntul. Cînd unul 
izbutește totuși să 
pînă dincolo de 
echipa respectivă
puncte. Iar dacă după aceea ba
lonul este aruncat în poartă, e- 
chipa capătă șapte puncte. Cam 
asta e tot.

Această succintă descriere 
însă, chiar dacă ar face-o Vă
dim Siniavski (Nota traducăto
rului : cunoscut radiocomentator 
sportiv sovietic) in persoană, nu 
izbutește să ne dea nici o ima
gine despre fotbalul american. 
Repet că el trebuie văzut. In 
timpul jocului domenește o gă-

Boris Polevoi

că zecile de mii de 
din tribune se corn- 
și cum fiecare din ei 
un jucător de rezervă

(Fotografie de Ion Mihăică)
redea, folosind cu ingeniozitate 
luminile artificiale, momentul 
hotărîtor dintr-un asalt la scri
mă cît și fotografia „Hai bă
ieți !“, aparținînd tînărului 
Boris Ciobanii (care surprinde 
cu gingășie un grup de pionieri 
în aripa unui stadion, încura- 
jîndu-și din toată inima echipa), 
sînt fotografii de o reală va-

sportivă, această expoziție este 
o adevărată revelație. Cu lu
crarea „Prin apă", Gheorghe 
Ștefănescu reușește să obțină un 
meritat premiu III, dovedind 
calități deosebite în căutarea 
noului în arta fotografică cu 
temă sportivă. 1

T. ROIBU

apoi cu a- 
către ata- 
balonul a 
oară pă-

diti jucători 
ducă mingea 
ultima linie, 
obține șase

lăgie atit de mare, de parcă în
treg stadionul „Dinamou, arhi
plin, s-ar manifesta așa cum se 
manifestă de obicei spectatorii 
din Tribuna de est.

In ziua aceasta jucau echipa 
locală a Universității din Stan
ford și echipa Universității din 
San-Jose. Cei din Stanford pur
tau culorile alb și roșu, iar ad
versarii lor, tricouri galbene. Și 
cu țoale 
spectatori 
portau ca 
ar fi fost
și și-ar fi așteptat riadul să dea 
fuga pe teren, îmi face totuși 
impresia că nu disputa însăși 
avea cea mai mare însemnătate, 
ci ceea ce se petrecea în jurul 
ei. locul se desfășura în atmos
fera unui spectacol de operă- A 
început cu apariția solemnă a 
fanfarelor celor două universi
tăți. Trîmbițașii și toboșarii, îm
brăcat, i in vestoane de culori co
respunzătoare echipamentului 

sportiv, au ieșit pe teren in pas 
de balet. Alămurile sclipeau. To
boșarii aruncau cu dibăcie în aer 
bețele. In fruntea celor din Stan
ford țopăia un tinăr, îmbrăcat 
pompos ca un indian — emble
ma universității. Coloana celor 
din San-Jose era precedată de 
un ostaș roman. De la cele două 
tribune din dreapta și din stingă 
s-au desprins apoi, dănțuind cu 
dezinvoltură, două cîrduri de 
studente, care au prezentat la 
marginea terenului de joc două 
balete-pantomimă, cu scopul de 
a atrage atenția și simpatiile 
publicului de partea echipei res
pective. Printre rindurile de 
spectatori alergau încoace și în
colo suporteri pasionați, oferind 
publicului mict megafoane de 
carton și chiar oglinjoare pentru 
a îndrepta lumina soarelui in 
ochii adversarilor.

Apoi, cînd jucătorii își luară 
locurile și se auzi fluierul arbi
trului, cele două fanfare, postate 
una in fața alteia in dreptul tri
bunelor, se apucară să marcheze 
cu marșuri vijelioase, cu sunete j 
asurzitoare de trompete și cu ți-

A leu (ie.
Așadar, în primul tur al Cu

pei Campionilor Europeni la fot
bal, echipa noastră campioană 
Petrolul va întîlni, în dublu 
meci, pe Wiener Sport Club, 
campioana Austriei.

Wiener Sport Club se anunță 
un adversar redutabil pentru 
ploeșteni. Anul acesta echipa 
vieneză a reușit o performanță 
deosebită: a terminat neînvinsă 
campionatul. Din 26 de meciuri,

în Tribuna de

pete sălbatice, fiecare succes al 
jucătorilor respectivi. O seamă 
de tineri in uniforme sportive de 
culori corespunzătoare alergau 
de colo-colo de-a lungul barie
rei care despărțea terenul de tri
bune, poftindu-i pe spectatori să 
le susțină jucătorii și indemnin- 
du-i să-și exprime cu și mai 
multă ardoare emoțiile pe care 
le încercau.

Noi ședeam
Sud, chiar sub bariera lojii pre
sei și simțeam in spatele nostru 
un clocot ca al unui vulcan gata 
să erupă. Se auzeau vocile su
rescitate ale radioului și teleco- 
mentatorilor, țăcăneau mașinile- 
Oamenii oftau, icneau și ge
meau. Cînd un reporter, cind 
altul săreau din loc și se repe- 
zeau la cabina telefonică. Era o 
zarvă de parcă nu s-ar fi dis
putat un meci intre două echipe 
de mina a doua, ci ar fi avut 
loc o conferință internațională 
care hotăra destinele războiului 
și păcii. Reporterii sportivi, oa
meni veseli și prietenoși, au in
trat repede in legătură cu noi, 
traiindu-ne cu sandvișuri și 
coca-cola și punîndu-ne mereu 
ceeași invariabilă întrebare:

— Cum vă place fotbalul 
merican ?
*) Fragment din volumul „Im

presii din America", apărut în 
Editura Tineretului.

cu 
a-

a-

...prima reuniune de bocs 
Ia Aloscova a fost organizații 
în 1914 ? Organizatorii au treji 
buit să învingă multe obstacole), 
printre care și legea de inters- 
zicere a luptei cu pumijii, pro* 
mulgată de țarul Nfcolae I citi 
aproape un secol în urmă.

i ... marele savant sovietic. 
' Pavlov a fost un strălucit: 
exemplu de longevitate spor— 

j tivă ? La vîrsta de 86 ani, eK 
juca gorodki, crichet și practica, 
totodată și ciclismul.

...în R.P. Mongolă se bucurăl 
de o mare popularitate, un joc; 
asemănător șahului numit „șa-t 
tren" ? Campionul de „șatrenț* 
al țării este sportivul Balandorț

... trăgătorul maghiar Takacs 
Karoly a fost campion mondiali 
de pistol viteză în anul 1939?» 
El și-a pierdut brațul în răizboiț. 
dar dînd dovadă de voință al 
început să tragă cu mînaj 
stingă, devenind în 1948 cam» 
pion olimpic la aceeași probă1*

... într-un recent meci da 
tenis în care Trabert l-a învins 
pe Sedgman cu 8-6 28-26, cel 
de al doilea set a durat 2 or® 
și 27 minute ? Dacă în istoriat 
tenisului s-au înregistrat seturi 
cu și mai multe jocuri, ca drff 
rată sîntem însă, fără în+ 
doială, în fața unui... recordl

Ce să citim

de I» KLEȘCEV și O. CEHOV
ln aceste zile, mii de școlari își 

roasele tabere școlare de pe intreg 
mul lor, un loc de seamă îl ocupă 
și sport, iar printre disciplinele sportive fără îndoială că un 
loc de seamă il ocupă 
echipamentului ușor de 
care le necesită.

petrcc vacanța tn nume-- 
cuprinsul țării. In progra- 
și orele de educație fizică

voleiul, datorită regulilor lui simple, 
confecționat și amenajărilor reduse pe

fizicăProfesorilor de educație 
și instructorilor din aceste ta
bere li se adresează recenta lu
crare apărută în Editura Tine
retului — Cultură fizică și sport 
și intitulată JOCUL DE VOLEI 
ÎN ȘCOALĂ. Autorii, I. Kleș- 
cev și O. Cehov, expun în pagi
nile volumului bazele metodicii 
învățării tehnicii și tacticii jo
cului de volei, precum și meto
dica predării lecțiilor. împărțind 
pe elevi în grupe de vîrstă 
(11—12 ani, 13—14 ani și 15— 
16 ani), lucrarea este destinată

etrolul!

BARBU PETRA, CLU.I. — 
lj)Atletul polonez Edmund 
(Piatkowski, noul recordman 
mondial la aruncarea discului 
(59,91’ m, vechiul record : 59,28 
■Fortune Gordien) are 23 ani. 
înălțimea : 1,83 m. Greutatea : 
95 kg. — 2) In cele 4 ediții 
de pînă acum a-Ie „Cupei Cam
pionilor Europeni'* la fotbal, 
Real Madrid a obținut în finale 
următoarele rezultate: 1955, cu
Reims 4—3 (după ce Reims 
condusese cu 2—0), 1956; cu 
Fiorentina 2—0, 1957: cu Mi
lan 3—2 (după prelungiri), 
1958: cu Reims: 2—0 (finala 
s-a disputat în mai 1959).

GHEORGHE ALBUȚ, FOC
ȘANI. — E greu de dat un 
răspuns care se referă la o pe
rioadă de... 25—30 de ani și 
la zeci și zeci de jucători care 
au evoluat în postul de „sto- 
per“. Personal, optez pentru E- 
merich Vogi (pe vremea cînd 
juca la Chinezul, deci între anii 
1922—1927) și pentru Alexan
dru Apolzan (după 1944 și mai 
ales în perioada 1950—1954).

f ANTON PLEȘA, ZIMNIC'EA. 
— 1) Joe Louis a deținut tit
lul de campion mondial de box

profesionist la toate categoriile 
timp de 12 ani : din 1937 pînă 
în 1949. — 2) Iată locurile pe 
care le-a ocupat Petrolul Plo- 
ești în ultimele 10 ediții ale 
campionatului categoriei A.: 
1948—1949: locul VII, 1950: 
locul X, 1951 : locul V, 1952: 
locul XI (a retrogradat în ca
tegoria B.), 1953: locul I în

cat. B., 1954: locul VII, 1955: 
locul II, 1956: locul V, 1957— 
19.58: locul I, 1958—1959: lo
cul I. — 3) Tiberiu Bone are 
30 de ani. El face parte din 
fonmația C.C.A. din 1950. îna
inte jucase la Jiul Petroșani.

ȚOALA BEC111, BUCUREȘTI. 
— 1) Profesiunea voleibalistului 
Marcel Rusescu : inginer. — 2) 
V-a-m răspuns detailat prin 
scrisoare.

ATANASE RAUREANU, 
PLOEȘTI. — Di n moment ce 
jucătorul respectiv se afla în 
acel moment înapoia mingii, nu 
poate fi vorba de o poziție dc 
ofsaid, indiferent -de locul unde 
se găsea apărarea adversă. De 
pildă dacă un jucător centrea
ză de pe linia de fund, adică 
de pe cea mai înaintată poziție 
în teren, nici un coechipier al 
său nu poate fi socotit în acel 
moment în „ofsaid", chiar dacă 
în viteză au depășit apărarea 
adversă și n-au în față decît 
pe portar... sau nici pe acesta.

PETRE GOSU. — 1) Iată 
rezultatele celor două meciuri 
dintre Dinamo Moscova și Vas
co de Gama, la fotbal : 1957: 
la Moscova: 3—1 pentru Di
namo, 1957: la Rio de Janeiro: 
1 — 1. — 2) La Turku, în 1952, 
fn cadrul Jocurilor Olimpice, 
reprezentativa de fotbal a 
R.P.R. a pierdut la mare lup
tă, 1—2, în fața selecționatei 
R.P. Ungare, socotită la ora 
aceea de toți specialiștii cea 
mai puternică echipă din lume. 
— 3) Ați ...pierdut: Ungaria a 
învins Anglia cu 6—3 la Lon
dra și cu 7—1 (nu 7—2 cum 
ați ținut dv. rămășag) la Bu
dapesta.

ION POȘTAȘUL

20 le-a cîștigat și 6 le-a ter
minat la egalitate, mareînd 104 
goluri (în medie 4- goluri de 
joc) și primind 351 Wiener 
Sport Club a terminat cu două 
puncte înaintea celei de a doua 
clasate, Rapid (46 față de 44) 
și la... 14 puncte distanță de a 
treia olasată (First 
32 puncte) I

Cu
care 
tare 
serie
wald, Hasenkopf, 
Oslansky, Barschandt, 
Knoll, Hof, Hammerl și Skerlan.

Unii boxeri, din cauza slabei pregătiri, evită lupta.

Vienna

alte cuvinte, 
cedează greu 
foarte eficace, 
de internaționali:

o apărare 
și o înain- 
In plus, o 

Szan-
Bullwatsch, 

Horak,

Înaintarea Horak — Knoll — 
Hof — Hammerl — Skerlan 
nu este alta deep-. linia de a- 
tac a Austriei, folosită în ulti
mele jocuri internaționale (1—0 
cu Norvegia, 2—0 și 4—2 cu 
Belgia) I

Wiener 
pentru a 
în Cupa

instructorilor care se ocupă de 
fiecare din aceste categorii. Fie
care lecție conține material con
cret pentru efectuarea exerciți- 
ilor. In același timp lecțiile cu
prind cîte o scurtă descriere a 
procedeelor tehnice și indicații 

metodice pentru exercițiile res
pective. Dc asemenea, se arată 
cum trebuie organizate compe
tițiile școlare de volei. In a- 
nexe sînt prezentate exerciții de 
dezvoltare generală, exerciții 
pregătitoare speciale; de aseme
nea se faf,n o s.-rta descriere 
a procedeelor tehnice și a exer- 
cițiilor de tehnică si tactică a 
jocului etc.

Folosind bogatul material a! 
cărții, profesorii de educație fi
zică, antrenorii și instructorii 
din tabere ca și, în timpul a* 
nului, din secțiile sportive șco
lare, vor putea să-și lărgească 
în mod considerabil mijloacele 
de instruire, contribuind la dez
voltarea voleiului în rîndul șco
larilor.

consecutiv
Sport Club participă 
doua oară 
Campionilor Europeni.

In ediția 1958—59 a reușit
zultatele : 1—3 și 7—0 cu 
ventus Torino, 3—1 
Dukla Praga, 0—0 
Real Madrid. Deci, 
trolul, la W.S.C. 1

re- 
Ju- 
cu 
cil

și 0—1 
și 1—7 
atenție Pe-

— Crede-mă, îți vreau binele II... Nu te apropia prea mult 'de 
mine că... am guturai t ;

(Desen de b. Novac)

Inior
Nu se potrivesc...

Doi sportivi din Verona, alefS 
gători de demifond, s-au îndră
gostit de aceeași fată și au ce-' 
rut-o în căsătorie. Alegerea nu 
era ușoară. Ambii tineri erau 
înalți și bine făcuți, cîntau fru
mos la chitară. La început fatu 
a spus că-1 va lua pe cel carie 
are cel mai bun rezultat spor-1 
tiv. Afurisită coincidență, per4 
formanțele alergătorilor erau 
identice. Atunci, ingenioasa ita-4 
liancă a propus pretendențiloir 
săi o altă „întrecere" : cine va 
mînca mai mult.

Dar, după ce „adversarii** 
mîncaseră cîte un cocoș fript» 
zece ouă și trei porții dc spa-, 
ghete, fata i-a anunțat că <» 
de prisos să mai continue între
cerea, deoarece nu-1 va accepta 
nici pe unul nici pe celălalt, 
pentru că a înțeles că amîndoi 
sînt mari mîncăcioși și că fațlf 
de prețurile alimentelor din lta.„ 
lia îi va fi foarte greu să bră< 
nească un astfel de *oț-;



Ultima cronică a turneului internațional 
este scrisă de... participant

de la festivitatea 
și piuă la urările de 
am

Au început Mele campionatelor republicane
pe patinoa-de închidere, desfășurată

„drum bun", adresate de pe aero- 
avut prilejul să stăm de vorbă cu mulți dintre cei 

au răspuns cu drag invitației Federației romîne de volei, luând 
închinat celei de a XV-a aniversări

r Tn răstimpul 
irtii „23 August", 
portul Băneasa, 
care < 
parte la marele turneu internațional 
a eliberării patriei noastre.

r Din noianul dc declarații, de im
presii care ne-au fost împărtășite se 
desprinde aprecierea unanim favora
bilă la adresa organizării competiției, 
satisfacția de a fi luat parte la unul 
dintre cele mai importante evenimente 
yoleibalistice ale sezonului, bucuria 
oaspeților de a petrece cîteva zile în 
capitala Republicii Populare Romîne.

APRECIERILE UNOR VECHI 
CUNOȘTINȚE

Pasionații voleiului au recunoscut 
în persoana arbitrului sovietic Cinilin 
pe antrenorul care, cu aproape nouă 
ani în urmă, a „dirijat" neuitata de
monstrație din sala Floreasca făcută 
de echipele. U.R.S.S., la prima vizită 
în capitală. Cu atît mai prețioase 
sînt cuvintele sale de laudă la adresa, 
jucătorilor noștri: „Echipa romînă
este în plină ascensiune, mai aproape 
ca oricînd de primul loc în ierarhia 
mondială. Turneul de la București a 
arătat însă că șl alte formații — mă 
refer în special la cea a Poloniei — 
aspiră la titlul suprem. Viitoarele 
confruntări internaționale, premergă
toare campionatelor mondiale se a- 
nunță, de aceea, foarte interesante".

O altă veche cunoștință a iubito
rilor noștri de volei, căpitanul echipei 
cehoslovace, Karel Laznicka, a denu
mit turneul de la București „repe
tiția generată" înaintea „Cupei con
tinentelor" din septembrie, de la Pa
ris. Nu ne-am putut abține de a-i 
cere un pronostic privind viitoarea 
confruntare voleibalistică din capitala 
Franței. Răspunsul a sosit prompt: 
„Dacă rom'nii vor juca tot atît de 
bine ca în meciul de marți cu noi, nu 
văd cum ar pierde primul loc. Mă 
bucură că din echipa dvs., în deo-

sebită formă s-au dovedit, printre al
ții, bunii mei prieteni Ștefan Roman 
și Horațiu Nicolau. Este pentru a 
șasea oară cînd mă aflu aci și con
stat că publicul bucureștean a rămas 
la fel de entuziast, la fel de pasio
nat după volei. îmi voi aminti în
totdeauna cu plăcere de București, 
orașul în care am cunoscut în 1955, 
la „europene", unul dintre cele mai 
frumoase succese din cariera mea 
sportivă. Ar fi bine dacă am putea 
păstra numai asemenea amintiri.Dar 
din păcate sînt și unele mai puțin plă
cute, ca de pildă evoluția noastră 
din acest turneu, desigur, sub aștep
tările publicului dvs. Mă simt dator 
cu o explicație. Echipa R. Ceho
slovace nu este încă perfect pregătită. 
Ne aflăm la jumătatea campionatului 
și nu am făcut antrenamente speciale. 
Multă lume ne-a întrebat de ce n-au 
venit oameni de bază ca Tesar, Mu
șii, Mali, Paldus. Primul trece printr-o 
eclipsă de formă, ceilalți sînt ușor 
accidentați. Și, iată-ne, am ajuns pe 
locul IV, pentru prima oară după 
mulți ani. Față de nivelul arătat de 
celelalte echipe, nu puteam pretinde 
un loc mai bun. Oricum, turneul a 
fost plin de învățăminte pentru noi 
în perspectiva mondialelor de la Rio 
de Janeiro.

„AM ASISTAT LA UN MOMENT 
ÎNSEMNAT DIN ISTORIA 

VOLEIULUI..."

—

—

—

HORAȚIU NICOLAU
văzut de Stocnescu

chinezi, deosebit de spectaculoși. 
asistat în aceste zile la minți- 
întreceri, desfășurate intr-o at- 

la

lorii
Am 
nate 
mașteră de adevărată prietenie, 
dispute foarte interesante și semni
ficative. care se vor 
îndoială, ca un moment 
istoria voleiului".

înscrie, fără 
însemnat din

M. M.

Doi buni prieteni, căpitanii de echi- 
(pit Gabriel Cherebețiu (R.P. Romînă— 
tineret) și Rarei Laznicka (R. Ceho
slovacă) jac tradiționalul schimb de 
fanioane înaintea începerii meciului.

Campionatul Capitalei 
la tenis pe echipe

’ 'A patra etapă a campionatului 
Tor mai bune < 
•.teais (contînd 
campionatului 
.afiș întîlnirea 
Este cunoscut 
ponența celor 
serie de tenismeni cunoscuți ca Gh. 
iViziru, M. Viziru, C. Năstase, Ecate- 
rina Ilorșa, Saiti, Kiselef, Horvath 
!(C.C.A.), Zacopceanu, Cristea, Cara- 
■Julis, Slapciu, Julicta Namian, Eva 
'Stăncescu, Rodica Andriescu, Trepcea, 
IMărmureanu (Progresul). Dc data a- 
•ceasta însă cele două echipe nu vor 
putea prezenta efectivele complete, de- 
«oarece s-au ivit unele indisponibilități. 
JAstfel campionul republican Gheorghe 
jViziru pleacă astăzi la Budapesta pen
tru a participa la campionatele inter- 
inaționale ale R.P. Ungare, Marin Vi- 
tziru este bolnav și deci este proble
matică prezența lui în întîlnirea care 
'începe azi. De asemenea, Eugen Cris- 
•Xea nu este pus 
ttrenamentul.
i Celelalte două 
tfoarele: Dinamo 
lin ța — Constructorul.

echipe bucureștene 
și ca fază pe

ce
de

oraș a 
republican) are cap de
C.C.A. I — Progresul, 
doar faptul că în com- 
două formații intră o

încă la punct

întîlniri sînt
— C.C.A. II

cu an-

urma
și s»ti-

SPORTUL POPULAR
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ORAȘUL STALIN, 10 (prin tele
fon). Finalele campionatelor repu
blicane individuale de lupte clasice 
au început astăzi în sala Uzinelor de 
tractoare ,,Ernst Thâllman". La între
ceri iau parte 111 luptători reprezen- 
tînd 13 regiuni și orașul București. 
De remarcat prezența, pentru prima 
oară la finalele unor campionate, a 
luptătorilor din regiunea Bacău și 
București. După întrecerile primelor 
două ture, singura categorie în care 
se poate prevede de pe acum purtăto
rul tricoului de campion este cate
goria 52 kg, unde Gh. Szabad (Din. 
Buc.) a învins la pt. pe fostul campion 
C. Ofiterescti. In cadrul celorlalte 
categorii, după primele meciuri, cele 
mai mari șanse pentru cucerirea ti
tlului le au : 1. Cernea (57 kg.), M. 
Șultz (62 kg.), 
V. Bularca (73 
kg), V. Onoiu 
povici (grea).

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: Cat. 62 kg: M. Șultz (Din 
Buc.) bate la pt. pe Falco (B. Mare); 
Cat. 57 kg: I. Cernea (Din. Buc.) 
bate prin tuș pe Szabo (Constanța) 
și Horvath (Din. Buc.); Cat. 67 kg: 
Gh. Dumitru (Din. Buc.) bate prin 
tuș pe Hagiu (Gal.) și R. Pește (Si
naia); Cat. 73 kg: V. Bularca (St. r.

Or. Stalin) bate prin tuș pe Hasler. 
(Buc.) și S. Stanciu (Met. MIG); 
Cat. 79 kg: M. Belușica (Din. Buc.) 
bate prin tuș pe Vumberliitg (Arad) 
și Gliga (Huned.).

V. GODESCU i

★

G. Dumitru (67 kg), 
kg.), M. Belușica (79 
(87 kg.) și Gh. Po-

TG. MUREȘ 10 (prin telefon). Azi 
dimineață, în orașul Tg. Mureș au 
început întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane de lupte li
bere seniori pe anul 1959. 97 concu- 
renți au ținut să-și dispute șansele 
pentru cucerirea titluri'or de campioni. 
Un fapt îmbucurător este participarea 
a 16 luptători la categoria grea, lată 
cîteva rezultate tehnice înregistrate 
vineri :

52 kg: O. Coroban (Constructorul 
Cluj) b. tuș m. 9 G. Virtaci (UTA) ; 
62 kg: I. Zentai (Voința Tg. Mureș)! 
b. tuș m. 4 I. Mocerneac (Minerul' 
Baia Mare) ; 67 kg: I. Pintea (C.C.A.) 
b.p. S. Covaci (Dinamo București) ; 
73 kg: A. Rosonczi (Voința Tg. Mu
reș) b. tuș m. 10 A. Berinde (Mine
rul Lupeni) ; 79 kg: Gh. Marinescu 
(C.C.A.) b.p. I. Torok (Constructorul 
Cluj) ; cat grea : Șt. 
(Metalul Bocșa Romînă) 
Ad. Mathe (Șc. sportivă

OTTO

Zimmerman 
b. tuș m. 8 
Petroșani).

BENKO

înainte de plecare, lotul sportivilor 
polonezi a mai făcut o plimbare pc 
aleile ce înconjoară Herăstrăul, unde 
petrecuseră multe clipe de răgaz din
tre meciuri.

— Vă invidiem pentru amenajările 
din București destinate sportului și 
odihnei. La Varșovia s-au făcut multe 
lucruri în această direcție, dar încă 
nu ne putem compara cu realizările 
de la dvs., ne spunea ing. Eugeniusz 
Krotkievski, vicepreședintele Fede
rației poloneze de volei.

— Dar competiția, cum o
— Foarte reușită. Felicit 

romînă pentru inițiativa sa. 
vedea la lucru aproape tot ce are mai 
bun voleiul mondial.

— Și ce ați constatat ?
— La fete, sportivele sovietice își 

mențin supremația, urmate îndeaproape 
de jucătoarele poloneze și cehoslovace. 
Echipa noastră s-ar fi prezentat desi
gur mai bine dacă nu-i lipseau cîte
va jucătoare de bază, temporar in
disponibile. Impresionant este progre
sul realizat de jucătoarele din R.P. 
Chineză, in comparație cu valoarea 
arătată la „mondialele" din 1956. în
trecerea masculină a fost, după păre
rea mea, și mai reușită. Ea a fost 
dominată de echipele Romîniei și 
Poloniei care, indiferent de ordinea 
clasamentului au, cred, merite egale 
în situarea competiției la un nivel 
înalt. O impresie bună mi-a lăsat 
și echipa orașului Moscova, în sensi
bil progres. Asupra echipei cehoslo
vace îmi este greu să mă pronunț. 
Prefer să aștept întrecerile de la 
Paris. In schimb, constat cu bucu
rie saltul calitativ înregistrat de jucă-

I’ede-

apreciați? 
Federația 

Am putut

Vă prezentăm echipa campioană la handbal 
a țării noastre: Dinamo București

Echipa masculină de handbal Dinamo 
București poate fi socotită in momen
tul de față — pe drept cuvint — cea 
mai valoroasă formație a țării noastre. 
I)e ce ? In primul rînd pentru că de o 
bună bucată de timp domină cu auto
ritate întrecerile de handbal în 7, reu
șind performanțe valoroase chiar și pe 
plan internațional, iar în al doilea 
rînd, pentru că acum cîteva zile a de
venit campioană a țării și la handbal 
in II. Este clar, deci! Pregătindu-se 

. cu sirguință, perseverind pe drumul ri
dicării măiestriei sportive, dinamoviștii 
bucureșteni au realizai o performanță 
cu care mi se poate minări încă nici 
una din echipele noastre.

Valoarea acestei performanțe este cu 
atît mai ridicată cu cit in handbalul în 
11 dinamoviștii bucureșteni erau aproa
pe necunoscuți, promovînd în campio- 
natul categoriei A in ediția 1958—1959 
pe care au și ciștigat-o I Rezultatele 
bune obținute de echipa Dinamo in a- 
ceastă întrecere se datorase in pri
mul rînd jocului excelent pe care il 
prestează in apărare. Folosind foarte 
bine sistemul „om la om" dinamoviș
tii au putut să facă față unor adver
sari puternici și să depășească mo
mentele critice prin care au trecut une
ori de-a lungul campionatului. In atac, 
tehnica individuală a unor jucători a 
fost armonios împletită cu forța de șut 
a altora, intr-o mare variatate de sche
me tactice.

mU n mare merit 
revine, antrenorului Vlase Oprea, 
are satisfacția de a constata că munca 
lui neobosită de cițiva ani a dat roade 
frumoase.

In fotografia noastră vă prezen/am 
pe proaspeții campioni: de Ia stingă 
la dreapta (in picioare): Vlase Oprea, 
antrenorul echipei, Ion lonescu, I.ucian 
Popescu, Mihai Rcdl, Kurt Zickeli, 
Horst Niemesch, Gheorghe Bădulescu, 
Gheorghe Covaci, Kurt Camili; (jos) Ion 
Marinescu, Ion Iliescu, Alexandru /lie, 
Petre Ivănescu, Teodor Risioiu, Cons
tantin Tănăsescu, Silviii Blaga.

această privință
care C.S.M.

Criteriul european" de tenis de masă la juniori
(Urmare din pag. 1)

Reșița și Constructorul
Timișoara vor participa anul viitor 

la campionatul feminin de handbal 
categoria A

PLOEȘTI 10 (prin telefon). — Joi 
după-amiază s-a încheiat în locali
tate turneul de baraj pentru califi
carea în ediția 1959—1960 a campio
natului feminin de handbal de cate
goria A. Cele două meciuri disputate 
cu acest prilej aveau un caracter de
cisiv și situația a putut fi lămurită 
mimai cu 15 secunde înainte de ter
minarea celei’ de a doua partide.

Primul joc s-a încheiat cu victo
ria echipei C.S.M. Reșița, care a în
vins cu 6-3 (3-1) formația Record 
Mediaș. Reșițencele au jucat în acea
stă partidă mai legat, au acționat 
decis în atac. Victoria lor a fost pe 
deplin meritată. Punctele au fost 
marcate de Eremia (2), Adam (2), 
Vereș și Polecla pentru C.S.M. Re
șița și de Ziegler (2) și Zintz pen
tru Record. Datorită acestui rezultat 
C.S.M. Reșița și-a asigurat califica
rea în campionatul categoriei A. Ră- 
mînea însă deschisă problema celei 
de a doua echipe, deoarece Record 
Mediaș avea 3 puncte, iar Construc
torul Timișoara doar 2 puncte. Ti- 
mișorencelor le era necesară o vic^ 
torie în întîlnirea cu Textila Buhuși.

In acest joc, care a fost extrem de 
disputat, la scorul de 1-1 în prima 
repriza portarul echipei din Buhuși, 
Lucretia Georgescu, a 
tură de la 14 m. Abia cu 15 secunde 
înainte de terminare 
Timisoara a

Motancea (R.P.R.)—X, Ju-
(R.P.R.)—R.P.B. 1, Ness

(Grecia), 
gănaru
(R.F.G.)—Vrînceanu (R.P.R ), Turcia 
1—Luchian (R.P.R.), Przeslakowski 
(R.P.P.)—Băcioiu (R.P.R.), lancso 
(R.P.U.)—X.

reprezentată- de un lot mai lărgit cu- 
prinzînd peste 30 de juniori și ju
nioare din care și cîteva elemente 
foarte tinere (11—12 ani) deosebit 
de talentate.

• Iată acum tablourile cu trage
rile la sorți la probele individuale:

Simplu băieți: turul I: Negulescu 
(R.P.R.)—X, Turcia 2—Bătrînescu
(R.P.R.), Bronislaw (R.P.P.)—Gheor
ghiu (R.P.R.), Marton (R.P.R.)— 
Schuller (Austria), Ferlemis (Grecia) 
—Hidveghi (R.P.R.), R.P.B. 2—Anto
nescu (R.P.R.), Fahazy (R.P.U.)—Ti
torov (R.P.R.), C. lonescu (R.P.R.) — 
Rutz (R.F.G.), Biro (R.P.U.) — X, 
Păun (R.P.R.)—Truppel (R.P.R.), Ma- 
nolakakis (Grecia)—I. Covaci (R.P.R.), 
Tăios (R.P.R.)—Hesse (R.D.G.), Dop- 
pelreiter (Austria)—Opran (R.P.R.), 
Indolean (R.P.R.)—Iulian I (R.P.R.), 
Scigay (R.P.P,)—Bernutz
Averin (U.R.S.S.)—X, Rethi 
—X, Sentivani (R.P.R.)—Ganszczyk
(R.P.P.), Apostol (R.P.R.)— R.P.B. 3, 
Hasz (R.P.R.)—Zezula (Austria), Tur
cia 3—S, Dumitriu (R.P.R.), Ange- 
lescu (R.P.R.)—Tudor (R.P.R.), Les
kovicz (R.D.G.) — Kohahri (R.P.R.), 
Rozsas (R.P.U.)—X, Moslein (R.DiG.) ■ -'-R.PlB 3 l'.ilricescii.

Simplu fete: turul I : Barasch 
(R.P.R.)—X, Turcia 2—Javorski
(R.D.G.), R.P.B. 1—A. Radu (R.P.R.), 
Halmos (R.P.U.)—X, Krause (R.D.G.) 

" ' ‘ (R.F.G)—Mihalca
(R.P.R.)—Grigassi 

Wanek (Austria)—X, Ra- 
manaskaitc (U.R.S.S.)—X, 
(R.P.R.)—Hausleitner 
Max (R.P.R.)—R.P.B.
(R.F.G.)—X. Bannach (R.D.G.)—X, 
Turcia 1—Răduică (R.P.R.), M. Jan
drescu (R.P.R.)—lako (R.P.R.), Fri
senhahn (R.P.U.)—X

—X, Gordeș
(R.P.R.), Krejer
(R.P.U.), ”•

Crinteanu 
(Austria), Ii. 
2, Iihebrecht

Dublu băieți: turul 1: Negulescu—
Rethi—X, Tăios—Băcioiu—Turcia 1, 
R.P.B. 1—Marton—Titorov, Opran— 
I lasz—Moslein— Leskovicz, Doppelrei- 
ter — Zezula=Bărbulescu—Gheorghiu, 
Bcrnutz -rKohalmi—Bronislaw —Gan- 
szczyk, Ferlemisi—Luchian—Apostol—r 
Antonescu, lancso— Fah >zy=X. Averin, 
—Judi lean X, C. lonescu—.lumânării 

. . , __  ____ I: lt,’iari-i
—X, BârbufeScu (R.P»R.)—Naratzis S. Dumitriu=Scluiller—Turcia 3, Tu-

(R.F.G.),
(R.P.R.)

dor — Păun=Motancea — Angclescu, 
Rutz—Ness=Truppe!—1.Covaci, Ma- 
nolakakis — Naratzis—Sentivani—Hid- 

veghi, Scigay—Przeslakowski=I Icsse— 
Vrînceanu, Rozsas—Biro=X.

Dublu mixt: turul I: Barasch—Negu- 
lescu=X, A. Radu—Bărbulescu = 
Bannach—Leskovicz, Hausleitner—Ze- 
zula—Mi halca—Przeslakowski, R.P.B. 
1—X, Halmos—Rozsas—X, Crinteanu 
— Manolakakis—Gordess — Brnuz, 
Turcia 1=M. Jandrescu—Angclescu, 
Wanek—Doppelreiter—X, Frisenhahn— 
lancso- X, Max—Gheorghiu = Krause- 
Hesse. Răduică—Retbi—Turcia 2, 
Ehenbrecht—Ness=X, Javorski—Mos- 
lein = X, R.P.B. 2—Krejer—Motancea, 
Grigassi—Biro—lako—Scigay, Rama- 
naskaite—Avcrin = X.

Dublu fete: turul 1: Barasch—Ra- 
manaskaite —X, M. Jandrescu—Mihal- 
ca=Turcia I, Javorski—Krejer—R.P.B. 
1, Frisenhahn—Halmos=X, Ehebrecht 
—G6rdess=X, A. Ra
Wanek—Hausleitner, Is
gassi=Crinteanu—lako, 
Kreusse—X.

Indicarea jocurilor s-a 
diriea de sus în jos a 
Semhtil X înseamnă fără 
primul tur.

făcut în pr- 
tablourilor. 

adversar in

apărat o lovi-

Constructorul 
realizat golul victoriei 

prin Zamfirache. Scor final: 2-t 
(l-l) pentru Constructorul, care și-a 
asigurat astfel calificarea.

CLASAMENT :
C.S.M. Reșijci
Constructorul Timișoara 
Record Mediaș 
Textila Buhuși

1.
2.
3.
4.

2 1
1 2
1 1
0 0

0
0
1
3

3
3
3
3

M. BEDROS1AN 
corespondent



Activitatea internațională a fotbaliștilor noștri
DE VORBA CU HADI ABAS — CON-

DUCĂTORUL LOTULUI FOTBALIȘ-

TILOR IRAKIENI

L’-am găsit în timpul micului de
jun. Hadi Abas, președintele Federa
ției de fotbal din Irak nu s-a lăsat 

deranjat.
Două secunde mai așteptați, 
să gust ceaiul băieților — 

spus zîinbind simpaticul condu- 
al lotului fotbaliștilor irakieni.

După ce gustă lichidul turnat în 
ceașca din fața lui, se întoarse că
tre noi : „Acum vă stau la dispoziție. 
Tăria ceaiului e potrivită..."

Un mic gest, care reflectă însă fi
del grija părintească a lui 
Abas față de jucători.

Hadi Abas ne-a dat multe 
în legătură cu fotbalul din 
Ne-a spus, printre altele, că 
donata Bagdad este 
Aceasta e prima ei

însă

d<>ar
tic-a 
:ător

Hadi

detalii 
Irak, 
selec- 

foarte tînâră. 
deplasare peste 

lotare. In echipă nu sînt incluși ju- 
:ătorii cluburilor militare. De altfel 
nilitarii au campionatul 
Celelalte cluburi sînt 
îouă divizii.

lor aparte, 
împărțite în

AZI, IN
©IONUL

BACĂU

PE STA-NOCTURNA
REPUBLICII: DINAMO
— SELECȚIONATA 

BAGDAD

începere de la ora 
desfășura în nocturnă

20 
pe 
a-

Azi, cu 
se va 
Stadionul Republicii întîlnirea 
micală de fotbal Dinamo Bacău— 
Selecționata Bagdad.

sensi-
dintre

dv. în

— Cel mai bun jucător dir. echipă?
— Jucătorii, au o pregătire 

egală. Totuși se remarcă
•t Joperul luci Gorgis.
— Condițiile de pregătire la 

ară?
— S-au îmbunătățit simțitor față 

!e trecut. Regimul vechi nu a spri- 
init de loc sportul, înainte vreme, 
a cluburi s-a dat importanță 'doar 
icurilor de... noroc. Guvernul revo- 
uționar de azi acordă un sprijin deo- 
cbit sportului. S-a propus ca să se

R.P. Romînă

ORADEA 10 (Prin telefon de la 
-imisul nostru). Primul joc interțări 
isputat între selecționatele R.P. Ro
bie și R.P. Chineze a stirnit un 
~-te mare interes, exprimat printr-un 

d de asistență. Peste 14.000 de 
>ectatori au umplut pînă la refuz 
ibunele și peluzele stadionului Libcr- 
itea. Trebuie să știți că joi a fost 
■ima zi cu adevărat de vară, cu căl
iră toridă. Din această pricină echi- 
ile au avut perioade de căderi, mai 
tîi a oaspeților apoi a noastră.
Pentru reprezentativa noastră, care 

: pregătește in vederea meciului cu 
.R.S.S. de la 19 iulie, partida de 
ri, ultima cu un adversar mai pu- 
rnic, a fost foarte utilă. Intîlnind 
formație rapidă și perseverentă, cu

R.P.R.—R.P. Chineză 2-1 (2-1)
Au marcat: Cian llun-cin 

(min. 5), Constantin (min. 15), 
V. Anghel (min. 16).

R.P.R.: Todor — Popa, Călinoiu, 
Macri — AL.
WEILER — V.
STANTIN, Ene (Alexandrescu din 
min. 46; Ene din min. 67), Alexan
drescu (Babone 
Babone (R. Lazăr

R.P. CHINEZA: 
lun-s (Van Su-jen 
Li Han-i; VAN

VASILE, NUN- 
ANGHEL, CON-

din min. 
din min.

Si Fu-sin ; 
din min.
Cl-PIN (Sun 

ui-min din min. 46), SUN PAO- 
iUN, len Pin ; Tun Tze-i, 
'.IAN T1N-TEN. CIAN HUN-CIN, 
ilAN TI-SUNG (lan Ve-s din 
Tiin. 46), Sian Cui-fu (Fan len-cio 
lin min. 46).

A arbitrat Al. Toth (Oradea).

ts), 
46). 
Cao 
70),

ÎNSEMNĂRI
construiască in fiecare oraș un sta
dion, iar la Bagdad două 'Stadioane 
mari. Tinerelul a început să ia dru
mul stadioanelor. Trebuie să remarc 
că acum, tind in statul nostru au 
început mari prefaceri, firește că și 
sportul este in reorganizare. Aștep
tării cu interes evoluția jucătorilor, 
noștri in 
cău și a 
ne-a 'spus 
nostru.

OIOSESCU (Matei), NICULESCU,. 
Moroianu (Firică, Zinculescu).

SPARTAK: STACHO — Kalek, 
PSENKO, SLĂNINĂ — Tibenski 
(Ulifievici), SZLEZAK — Bednank, 
Horvath, GALBICKA, Tepko, ADA- 
MEK,

compania echipei din Ba- 
selecționatei timișorene — 
în încheiere interlocutorul

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI AU 

LASAT O FRUMOASA IMPRESIE

LA CONSTANTA

Farul — Spartak Trnava 1—1 (1—0)

CONSTANTA 10 (prin telefon). — 
Partida a plăcut mult spectatorilor 
(printre care mulți turiști ceho
slovaci aflați în stațiunile de pe li
toral) și s-a încheiat cu un rezultat 
cu care constănțenii pot fi mulțu
miți. Pentru că de-a lungul meciu
lui inițiativa a aparținut mai mult 
oaspeților, care în repriza a doua 
au asaltat pur și simplu poarta foarte 
bine apărată de Ghibănescu. N-au 
învins pentru că mingea a întîlnit 
de patru ori bara, iar alte ori por
tarul constănțean a salvat goluri 
gata făcute. Spectatorii au reținut 
de ia oaspeți jocul lor atletic, tehni
ca avansată a unora dintre jucători 
(Galbicka, Adamek, Stacho), ca și 
cursivitatea acțiunilor ofensive.

Farul, care dă tot rnai multe sem
ne de oboseală, a avut comportări 
diferite. Mai omogenă a fost for
mula din prima parte, cînd echipa a 
arătat mai multă siguranță, iar apă
rarea și în special Brînzei, a fost 
mult mai calmă. Slab s-a comportat 
însă Moroianu. Cele două goluri au 
fost marcate de Sever (min. 1) și 
Galbicka (min. 61). Matei (Farul) 
a ratat un 11 metri în min. 13.

Arbitrul Zaharia Drăghici 
formațiile :

FARUL : GHIBĂNESCU 
ton, BRINZEI (Cittncan), 
CU (Lepădatu)—Corneanu, 
Matei (Aloroianu), Sever

a condus

— Stra- 
FLORES- 
DATCU— 

(Firică),

R.P.Chinezâ
(2-0

de 14 ale oaspe- 
conducătorul de- 
chinezi, tov. Ke

ale calități tehnice și tactice echipa 
astră. și-a putut verifica î.i mare 
isură gradul de pregătire și ceea 
nyu este de făcut pînă la plecarea 
Moscova.

Se poate spune că apărarea a co- 
ipuns, subliniind în mod special 
ia de mijloc Al. Vasile—Nunweiler, 
:e a participat efectiv și la acțiu- 
e ofensive. Linia de atac a des- 
urat -corect jocul în cimi (uneori 
ă a exagerrt în pase lat rale) și mirii 
tras destul de mult la poartă

(32 de șuturi față 
ților). După meci, 
legației sportivilor 
Lun sublinia că rominii au tras cu 
ușurință și puternic la poartă și că în 
aceasta a constat diferența între 
cele două înaintări. In ciuda acestui 
fapt însă, din atac nu a satisfăcut 
decît aripa dreaptă Constantin—V. 
Anghel, care a reușit numeroase faze 
de mare spectaculozitate. Ceilalți nu 
s-au ridicat la nivelul așteptat. 
Aceasta a făcut ca linia de înaintare 
să nu dea randamentul scontat, să 
nit se poată descurca în fața unei 
apărări supranumerice cum au jucat 
oaspeții încă din repriza întîia, cu 
stoperul dublat și un inter retras. 
Formulele posibile de aripă stînga 
încercate nu au dat rezultat. Postu
rile de inter și extrem stînga consti
tuie un semn de întrebare. Ene I și 
Alexandrescu au făcut un joc static, 
fără nerv, fără preocupare pentru 
conlucrare. Cu alte cuvinte atacul 
reprezentativei în acest moment con
stituie problema echipei în care pre
zența lui Dinulescu ar fi asigurat mai 
multă legătură și combativitate. Pe 
de altă parte întîlnirea de joi a 
arătat că jucătorii trebuie să 
lucreze Ia capitolul rezistență, 
a lăsat de dorit spre sfîrșitul 
ciului. De asemenea trebuie să 
acorde mai multă importanță măririi 
ritmului și a vitezei în execuții, 
precum și orientării jocului pe atacuri 
frontale și nu laterale. Aceste lucruri 
se mai pot realiza în bună 
la antrenamentele viitoare 
care un meci la Ghiorac cu 
Oradea și altul la București 
chipa Combinatului Poligrafic.

Fotbaliștii chinezi ue-ati lăsat și 
joi aceeași impresie frumoasă ca și 
duminică la București. Execuțiile lor 
tehnice, jocul elastic, mișcarea rapidă 
pe teren și schimburile de locuri au 
impresionat plăcut pe orădeni, care 
le-au răsplătit cu vii aplauze acțiu
nile spectaculoase. In fața unui ad
versar mai puternic, mai rutinat însă 
s-a văzut că au o echipă prei 
„ușoară" sub raportul forței, cu prea 
puțină experiență a jocurilor interna
ționale. Au in fața însă perspective

mai 
mai 

care
me

se

măsură
printre 
Rapid 
cu e-

PETRE GAȚU

la ușă și prezentîndu-se la valoarea 
aceasta, Taromul nu va putea face 
fa{ă în disputa celor mai bune echipe 
ale țării.

Despre oaspeți numai cuvinte de 
laudă. Jocul lor simplu, eficace, des
fășurat pe aripi, cu o finalizare ra
pidă a atacurilor, a fost mult apreciat 
de spectatori. In persoana lui Bas- 
kiewi.cz, Szarzynski II, Hahorek și 
„bătrînul" Maruszkiewicz am văzut 
jucători de mare valoare. Autorii go
lurilor: Hahorek (3), Baskiewicz (2), 
Szarzynski II și Maruszkievicz (din 
11 m). Arbitrul C. Mitran a condus 
formațiile: TAROM: Ojoc — Radules
cu (Arieșanu). Cristescu, Alexe — 
Popescu, Dragomirescu (Apostolache)

de pe teren. In întîlnirea de joi jucă- ' — Călin, Lazăr, Leahevici, 
torii bucureșteni s-au comportat sub 
orice critică. Apărarea echipei a fost 
ușor penetrabilă (în plus, aproape 
fiecare acțiune a înaintării adverse

FOTBALISTICE

PETRE ENACHE
, coresp. reg.

GWARDIA VARȘOVIA A Ci ȘTI GAT

UȘOR ÎNTÎLNIREA CU TAROM

BUCUREȘTI

Scorul sever — 7—O (2—0) — cu care 
s-a încheiat partida Gwardia Varșo 
via—Tarom ne scutește de prea multe 
comentarii. El reflectă just situația

Mihai
Sto

Pio-
Le-

(lonescu), Milea. GWARDIA: 
fanistyn (Drewniak) — Wojniak (Jur- 
czak), Maruszkievicz, 
trowski, Szanyski —

Hodyra — 
Gavornski,

încă o ocazie ratată! Deși scăpase de sub supravegherea adversarului direct, 
totuși Călin a tras afară. (Pază

terminată cu șut la poartă s-a soldat 
cu gol), linia de mijlocași a fost ca 
și inexistentă, iar atacul a dat do
vadă de o ineficacitate rar întîlnită 
pe terenurile de fotbal (min. 21 La
zăr de la 3 m trage peste poartă: 
min. 45 Mihai singur în fața porții 
trage alături; min. 51 Călin șutează 
în bara transversală o lovitură de pe
deapsă etc. etc.). Dacă este explica
bil că jucătorii de la Tarom au fost 
întrecuți la capitolul tehnică de niște 
jucători mai experimentați și pot fi 
scuzați că, tot din lipsă de experien
ță, au 
tactică, 
trecută 
față de
Majoritatea duelurilor 
gate de jucătorii adverși. Cei de la 
Tarom s-au încîlcit în propriile lor 
combinații, nu au găsit „omul liber" 
căruia să-i paseze mingea și au fost 
ușor între’cuți la toate sprinturile. 
Conducerea secției de fotbal de la 
Tarom va trebui să analizeze cauzele 
acestei comportări nesatisfăcătoare din 
toate punctele de vedere și să ia măsuri 
grabnice, deoarece campionatul bate

din meciul Gwardia—Tarom 7—0) 
(Foto Gh. Dumitru) 

wandowski, Hahorek, Szarzynski 
Baskiewicz.

II,

AL. INOVAN

S K.V.O. LWOW A SOSIT 301 LA

s

arătat o mai slabă orientare 
în nici un caz nu le poate fi 
cu vederea lipsa de interes 
joc, lipșa de combativitate.

au fost cîști-

IAȘI 10 (prin telefon). — Joi di
mineață a sosit în localitate echipa 
sovietică de fotbal S.K.V.O. Lwow 
care va întîlni duminică pe Unirea 
Iași. Oaspeții au deplasat-o formație 
deosebit de puternică din 
parte șase maeștri ai 
S.K-V.O. este antrenată de 
Nikanorov, maestru emerit 
tu lu i.

S.K-V.O. va alinia duminică — 
probabil — următoarea formație : 
Susla — Slastin, Vîsotski, Mîslovskin 
— Jurikov, Araksin — Morozov, Se- 
vaniuk, Kostiuk, Belilov, Fileaev. 
Rezerve: Pantei (portar), Golupkov, 
Kubîlev, Kabanov, Rîbok, Gurcevenkov. 
Echipa UNIREA IAȘI va juca în ur
mătoarea formație: Popa — Hess, 
Cernea, Dumitrasciuc — Fonea, loa- 
novici — Cărunta, Măriuță, Cojocaru, 
Creangă, Ciurugă. Rezerve : Cristescu 
(portar), Harasim, Atanasiu, Babac.

care fac 
snortiilui. 
Vladimir 
al spor

PETRE CODREA — coresp. regional

ezonul internațional de vară 
este bogat în jocuri, iar fot
baliștii noștri desfășoară o act 

tivitate rodnică. In 15 zile ei 
au susținut 12 meciuri din cele 30 
programate în 40 de zile (25 idnie-t 
2 august) în țara și în străinătate.. 
Pînă acum, echipele noastre au re
purtat 6 victorii, au făcut 4 meciuri 
nule și au pierdut două

★
ictoria categorică obținută de 
Dinamo București în meciul cu 
Alessandria a avut, cum se spu

ne, „presă bună" peste hotare. Zia
rul italian de specialitate „La Gaz- 
zetta dello S-port" din Milano publică 
o cronică amplă, care cuprinde apre
cieri măgulitoare la adresa dinamo- 
vișttlor buciMrșteni.........la afîrșitid
unei magnilice acțiuni a hn-'e: 
tac, gazdele au marcat primul gol" ; 
„Alessandria nu a reușit să străpungă 
inteligenta apărare locală..." ; „La 
reluare, rominii insistă în atac și do
mină net teritorial" ; „Uliiiniil sfert 
de oră a văzut pe gazde dominînd 
clar situația" sînt cîteva spscu’ri din 
aprecierile corespondentului ziarului 
italian asupra echipei Dinamo, an e- 
cieri care se resfrîng și asupra fot
balului nostru.

★
otul de tineret se află în preaj
ma pecarii într-un turneu îrt 
R.P. Polonă, unde va evolua

sub numele de selecționata București. 
Lotul, completat cu Țîrcovnicu, ur
mează să părăsească țara la 13 iulie. 
Primul său joc — din cadrul unui 
turneu al se'ecționatelor de orașe — 
îl va susține la 16 iulie la Wroclav, 
cu Bratislava.

Turneul se anunță destul de difi
cil, prin valoarea ecliipe'or partici
pante. De pildă, după informațiile priJ 
mite, Budapesta va alinia de fant 
echipa maghiară olimpică, în rîiidui 
rile căreia activează jucători cunos- 
cuți ca Cordes, Szovjak, Albert, Pa- 
Irosi, Hajos, Taligci, speranțe ale 
fotbalului din R.P. Ungară. Tinerii 
noștri -fotbaliști trebuie să privească 
deci jocurile cu toată seriozitatea și 
să facă tiz de toate calitățile și posi
bilitățile lor.

★
ltimele întîlniri din cadrul „Cu

pei Orașelor" la juniori au avut, 
în general, o desfășurare corec

tă, disciplinată. Maloritatea echipelor 
s-au comportat bine în această privin
ță. Din păcate însă, s-au găsit si :tt- 
niori care să umbrească etapa d“ du
minica trecută. Faptul, deși izolat, to
tuși trebuie să atragă atenția cen
tru că este vorba de tineri jucrtorî 
în plină dezvoltare, de a căror edu
care antrenorii trebuie să se înnr’. 
jească îndeaoroape. In orice caz, 
faptul că unii jucători ca Raias si 
Dinu (București I) si Moldoveami 
(Ploești) au fost eliminați pentru mtc 
dur, sau Coroian și Chioreanu (Cluj), 
pentru atitudine nesportivă atît fată 
de spectatori cît și față de arbitru, 
dovedește lipsuri serloas0. Fie con
stituie un semnal de alarmă pentru 
echipele și antrenorii jucătorilor vino- 
vați. Se cuvine o atenție egală și 
pregătirii tehnico-sportive și educMiei 
juniorilor. Unele echipe și unii antre
nori cam uită însă dubla lor mi
siune. (p.g.)

din 
mai 

A-
Ș' 

din 
tre-

Concursul Pronosport nr. 28 
12 iulie este, fără îndoială, cel 
avantajos concurs din acest an. 
ceasta pentru că meciurile VII 
VIII primesc pronostic gratuit 
oficiu, astfel că participanții nu
buie să indice decît 10 pronosticuri 
exacte. Pe bună dreptate unii vor 
spune că este un concurs 
ușor. Lucrul acesta nu este 
întrncît cele 10 meciuri sînt 
de dificile, cu atît mai mult 
la 
pronosticurile la pauză, ceea 
cum s-a dovedit, reprezintă 
vărată piatră de încercare 
participanți.

Un alt fapt care face ca 
paulii la Pronosport să aprecieze in 
mod deosebit concursul de duminică, 
este acela că se acordă pentru fie
care variantă posibilitatea obținerii 
premiilor I, II, III sau IV cu 12, II, 
10 și respectiv 9 rezultate, precum 
și a premiilor pentru variantele cu 
„0“ rezultate: un premiu de 10.000 
lei, un premiu de 5.000 lei, un pre
miu de 3.000 lei și 25 premii con- 
stînd din 2 bilete de concediu prin 
O.N.T. Carpați la munte sau la 
mare. Premiile pentru 9 și „0" rezul
tate se acordă dintr-un fond special.

In legătură cu aceste bilete de o- 
dihnă, socotim util să facem cîteva 
precizări : ele pot fi obținute la d' ta 
pe care o va indica premiatul, in- 
tr-una din următoarele localități:

foarte 
exact 

destul 
cu cit 

3 dintre ele trebuie indicate și 
ce, așa 
o ade- 
pentru

partici-

Atamaia, Eforie, Sinaia (Cota 1400), 
Poiana Stalin, Păltiniș sau Lacul 
Roșu.

In cazul în care participantul care 
a obținut două bilete de odihnă nu 
le poate folosi, din diferite motive, 
el le poate da oricui dorește. Nu
mărul premiilor pe care le poate ob
ține un participant, este nelimitat, 
ceea ce înseamnă că dacă cinevâ are 
mai multe variante cu „0“ rezultate 
poate obține prin tragere din urnă 
pe fiecare variantă cîte un premiu.

Participanții care poseda variante 
cu „0" rezultate trebuie să depună la 
agențiile Loto—Pronosport declarații 
pînă la închiderea concursului următor 
celui la care au obținut variantele res
pective.

Declarațiile pentru „0“ rezultate tre
buie să cuprindă numele, pronumele și 
adresa participantului, precum și nu
mărul concursului, al buletinului, al 
borderoului și al agenției la care a fost 
depus buletinul, iar pe verso localita
tea pe care o alege pentru biletele de 
concediu.

RECTIF1CARE

Din‘r-o
ziiltatete
8 iulie, la prima extragere (premii

greșeală de tipar, la re- 
conciirsului Proneexpres din

în bani) la numerele de rezervă a 
apărut 38 în loc de 30. Facem cu
venita rectificare.

*

Iată care este programul con
cursului Pronosport nr. 29 din 19 
iulie :

I. U.R.S.S.—R.P.R. (prop, la pau
ză) — prelim, turneul Olimpic.

II. U.R.S.S.—R.P.R. (pronostic fi
nal) — prel m. turneul Olimpic.

HI. Dinamo Bacău—S.K.V.O. Ros
tov (U.R.S.S.) (pron. la pauză).

IV. Dinamo Bacău—S.K.V.O. Ros
tov (UR.S.S.) (pron. final).

V. C.S.M. Baia Mare—S.K.V.O. 
Lwow (U.R.S.S.) (pron. la pauză).

VI. C.S.M. Baia Mare—S.K.V.O. 
Lwow (U.R.S.S.) (pron. final).

VIL Szegedi V.S.E,—Csepel Auto 
(Cupa de Vară a R.P.U.).

VIII. Jaszberenyi Vasas — Oros- 
zlanyi Banyasz (Cupa de Vară 
R.P.U.).

IX. Szăllitok — Szolnoki M.A.V; 
(Cupa de Vară R.P.U.).

X. Salgotarjan K.S.E. — Kistext 
(Cupa de Vară R.P.U.).

XL Vaci Petofi—Budai Spartacus 
(Cupa de Vară R.P.U.).

XII Borsodi Banyasz — Egyetertes 
(Cupa de Vară R.P.U.).

Rubrică redactată de l.S. Loto-, 
Pronosport.

kiewi.cz


AZI 
In Capitală

NATAȚIE. Complexul sportiv al 
tineretului, de la ora 17,30: etapa a 
11-a a concursului prin coresponden
ță; concursul de verificare a, înotă
torilor fruntași din Capitală.

BOX. Uzinele Semănătoarea, de la 
ora 19: reuniune amicală.

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
20: Dinamo Bacău—Selecționata Bag
dad.

TENIS. Ora 15,30 teren Progresul 
Progresul—C.C.A. I; teren Dinamo : 
Dinamo—C.C.A. II : teren Știința (la 
cui Herăstrău) ; Știința—Constructo
rul.

— REPARTIZAREA ANTRENORILOR
IN ȚARA POATE Fi MAI BUNA —

MÎINE
NATAȚIE. Complexul sportiv al tine

retului, de la ora 10: concursul de 
verificare al înotătorilor fruntași din 
Caoitală.
CICLISM. Ora 8: start festiv în „Cupa 

poștașului" (din fața Palatului Tele
foanelor); Velodromul Dinamo, de la 
ora 16,30: ultima zi a campionatelor 
remiblicane de ciclism ne pistă.

TENIS: Ora 8,30 și ora 15,30: tere
nurile Progresul, Dinamo și Știința 
(lacul Herăstrău) continuarea meciu
rilor de sîmbătă.

IHIH
ALERGĂRILE

Azi după amiază 
reuniune de trap.
teni, în care participă 7 cai cu record 
: :: 1’25 și anume: Zvon II, Ticău,
Omar, Eronin, Zăduf, Singurei și Pogo-

5 concu- 
Hermina,

plutoane

este re-

DE AZI
se organizează

Alergarea principală este premiul Buș-

o

1’24 ’— 1’25 și*-anume: Zvon II, Ticău, 
C___ , X ~
rîsi.

In premiuj Slănic aleargă 
renți ai Derbiului, alături de 
Rosa și Hamefal.

Celelalte alergări prezintă 
numeroase, de cîte 8—9 cai.

Pentru conducătorii 
zervat premiul Sinaia.

mîine alergări

Mîine după amiază 
Băneasa, o reuniune de galop.

In fruntea programului stă premiul 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii 
în care Pardubice și Sincer, clasați în 
primele două Jocuri de Derbi, își vor 
măsura forțele pe distanța de 2300 me
tri, cu fruntașii cailor adulți: Stoc,
Gal, Văduva.

Vor alerga următorii cai: Stoc Șl
(Cîmpeanu), Văduva 59 (Crișan), Gal 59 
(Stoian P), Cazac 54 (Stoian Gh.), Co- 
vasna 54 (Spătaru), Lăstun 55 (Lazăr), 
Pardubice 53 (HuțuJeag) și Sincer 50 
(Pi cui).

Altă atracție o constituie alergările 
de garduri. Se vor disputa două alergări 
de garduri pe distanța de 2400 m., fie
care cu cîte 7 concurenți.

Programul se complectează cu alte 6 
alergări, dintre care două cu cîte 11 
concurenți și una cu 10.

In afară de alergările de garduri, se 
vor mai disputa 3 alergări pe pista 
nouă, iar 3 pentru mînji pe linia dreapta

Printre caii de doi ani figurează Vi
for Rozica, Siracuza, Galop, cricov și 
Faraon, clasați printre primii 10 în ge
nerația lor.

Dat fiind că sînt 9 alergări, reuniunea 
Va începe la ora 15.

amatori

DE GALOP
va avea loc, la

Convorbirea noastră cu dr. Eugen 
Ramonțian, vicepreședintele comisiei 
regionale de atletism Cluj, a avut loc 
în timpul desfășurării întrecerilor 
pentru „Cupa orașului București". Iată 
de ce o parte din discuții s-au purtat 
chiar pe marginea constatărilor pri
lejuite de desfășurarea acestei compe
tiții. Dr. Ramonțian, cercetător la fi
liala Cluj a Institutului de cercetări 
chimico-farmaceutice, este un mare iu
bitor al atletismului, deși n-a. practicat 
niciodată acest sport. „Acum 35 de 
ani, pe cînd eram elev — mărturisește 
el—activitatea sportivă din școală se 
reducea la orele de gimnastică. Atle
tismul ne era cu totul necunoscut". 
Abia mai tîrziu a urmărit adevărate 
întreceri atletice și de atunci s-a în
drăgostit de acest sport. Cu 10 ani în 
urmă dr. Ramonțian a devenit activist 
voluntar în comisia clujeană de atle
tism. De atunci își închină' cu drag 
o bună parte din timpul liber proble
melor atletismului nostru. Acelorași 
probleme le-a fost dedicată și convor
birea pe care am avut-o pe stadio
nul Republicii. O primă chestiune a- 
dusă în discuție a fost aceea a an
trenorilor.

„Avem antrenori destul de multi 
și bine pregătiți, spune dr. Ramon
țian, dar cred că repartizarea lor în 
țară nu este cea mai bună. In gene
ral, antrenorii sînt grupați în centrele 
mari : București, Cluj, Timișoara, Ora
șul Stalin, Oradea, iar în multe alte 
localități, în raioane, nu se găsește 
nici un antrenor, nici un profesor de 
educație fizică cu specializarea atle
tism. Ce exemplu mai grăitor decît 
acel din regiunea noastră, unde avem 
28 de antrenori și profesori cu spe
cializare la Cluj, unul la Cîmpia Tur- 
zii și... atît. In cele 14 raioane ale re
giunii nu activează cadre tehnice în 
atletism. Pentru remedierea acestei 
stări de lucruri am de făcut urmă
toarea propunere: absolvenții l.C.F. 
cu specializarea atletism să fie repar
tizați îci acele centre în care nu 
există cadre care să asigure instrui
rea în atletism a tineretului, să lucre
ze o periodă în aceste centre. Așa 
cum, de pildă, colegii lor medicinișfi 
pleacă după terminarea studiilor pen
tru a efectua stagiul la țară, tot ast-

fel icefiștii ar putea să aibă o perioa
dă de stagiu în care, în mod obliga
toriu, să activeze în orașele și comu
nele fără cadre tehnice. In acest fel 
cred că s-ar descoperi multe talente 
din rîndurile tineretului, ar fi atrase 
spre atletism contingente noi de ti
neri".

L-am rugat pc dr. Ramonțian să ne 
vorbească despre activitatea comisiei 
de atletism a regiunii Cluj.

acest sprijin se face simțit. Se întîm- 
plă însă ca alteori Federația să pu 
consulte comisia în probleme care 
privesc direct atletismul din Cluj, a- 
jungîndu-se la situații nedorite. Iată, 
nu mai departe decît la acest concurs, 
Federația a invitat, fără a ne întreba 
și pe noi, printre alți atleți din Cluj 
și pe Alexandra Sicoe și pe Ion Ger- 
gely. Nici unul, nici altul nu justificau 
cu forma

CREȚU, unul dintre cei mai buni

0 iuitrtuiă comoeiitie pentru reprezentativele 
ite baschet ele regiunlinr: „Cupa Eliberării"

CAMPIONATUL CATEGORIEI B

u

ni afara campionatelor republicane 
pentru juniori și junioare și a cam
pionatului feminin de calificare, bas- 
chetbaliștii vor mai participa în lunile 
iulie și august la o importantă com
petiție organizată de F.R. Baschet în 
cinstea aniversării a 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre de sub ju
gul fascistRiEste vorba de „Cupa Eli
berării" la^faare vor lua parte repre
zentativele--feminine și masculine ale 
regiunilor -țării noastre.

„Cupa Eliberării" se va disputa în 
patru etape, .^lim'inatorii. Iu prima 
etapă (26 ijîlie) va avea loc un sin
gur meci, |ntre reprezentativele ora
șului și regiunii București (la Giur
giu). învingătoarele se califică pen
tru etapa a ll-a, programată pentru 
ziua de 2 august. Conform tragerii 
la sorți în această zi vor avea loc 
următoarele meciuri: MASCULIN : 
zona I: Suceava—Iași, Bacău—Ga
lați ; zona a II-a: Pitești—Craiova, 
Constanța—București ; zona a IlI-a: 
Hunedoara—reg. Stalin, Ploești— 
•R.A.M. ; zona a IV-a : Oradea—Timi
șoara, Baia Mare—Cluj; FEMININ : 
zona I: Iași—Suceava, Galați—Ba
cău : zona a II-a: Pitești—Craiova, 
Constanța—București; zona a IlI-a: 
Hunedoara—reg. Stalin. Ploești— 
R.A.M. ; zona a IV-a: Timișoara — 
Oradea, Cluj—Baia Mare.

Cele două echipe învingătoare în 
fiecare zonă se întilnesc la 9 august, 
pentru a desemna cîștigătoarele celor 
patru zone. Apoi, la 16 august, cele 
patru cîștigătoare de zone se întîl- 
nesc în semi-finalele competiției, iar 
la 23 August au loc finalele. Primele 
clasate la băieți și la fete primesc 
„Cupa Eliberării".

Fără îndoială că cele trei etape care 
au mai rămas pînă ia încheierea cam
pionatului categoriei B vor fi folosite 
de către echipe pentru ocuparea unui 
loc cît mai bun în clasament. O lup
tă pasionanta se dă pentru evitarea 
retrogradării în ambele serii și pen
tru desemnarea cîștigătoarei primului 
loc în seria a II-a. In etapa a XVI-a, 
programată pentru mîine, au loc ur
mătoarele meciuri: seria I: Știința 
Craiova—Voința Rm. Vîlcea, Farul 
Constanța—Petrolul Ploești, Politeh

nica Orașul Stalin—Sănătatea Roșiori 
de. Vede, CSA Bacău—CSM Rădăuți, 
Steagul roșu Orașul Stalin—Medicina 
Iași; seria a II-a: Voința Oradea— 
Voința Satn Mare, Mureșul Deva— 
Strungul Arad, Luceafărul Sibiu — 
Constructorul Cluj, Medicina Timișoa
ra—Progresul București, Voința Tg. 
Mureș—Rapid Clui.

CONSTANTIN ......_____ _____ ....
atleți clujeni. El a fost campion republican în 
1956 și 1957.

„După cum s-a văzut, comisia este 
mai mult a orașului decît a regiunii. 
In general, ne străduim să coordonăm 
în bune condițiuni activitatea atletică 
clujeană. Dar, dacă am obținut unele 
rezultate în ceea ce privește compe
tițiile și controlul antrenamentelor, 
stăm slab cu formarea de secții de 
atletism. In momentul de față există 
în regiune prea puține secții cu acti
vitate: 4 la Cluj (Știința, C.F.R., Ra
pid și Clubul școlar) și una la Cîmpia 
Turzii. Nu este o situație de loc bună 
pentru un centru cu veche tradiție 
atletică, cum este Clujul. Asociațiile 
sportive nu acordă atenția cuvenită 
atletismului. Avem în Cluj cadre teh
nice care ar putea fi mai bine folo
site dacă în asociațiile sportive s-ar 
înființa secții de atletism. Nu sîntem 
mulțumiți nici de felul cum este dez
voltat atletismul în școlile și în fa
cultățile clujene. De altfel, rezultatele 
de la campionatele republicane șco
lare au arătat că Clujul a rămas în 
urmă în ceea ce privește atletismul 
școlar, față de București, Orașul Sta
lin, Oradea și alte centre. Cauza rezi
dă, după părerea mea, în lipsa de 
preocupare a profesorilor de educație 
fizică pentru atragerea elevilor spre 
atletism. Cu toate că Știința are cea 
mai puternică secție din oraș, nu se 
poate încă vorbi despre o activitate 
atletică studențească la Cluj. Studen
ții care fac atletism la club obțin re
zultate bune, dar numărul lor este 
prea mic față de posibilitățile atletis-- 
mului universitar clujean. In legătură 
cu activitatea comisiei noastre regio
nale, aș mai avea ceva de spus. Este 
vorba de sprijinul pe care-1 primim din 
partea Federației. In multe acțiuni,

lor actuală — sau mai 
bine-zis cu lipsa lor de 
formă, această invitație. 
Dac-am fi fost întrebați 
am fi spus-o. N-am fost 
și iată că s-au irosit 
locuri ce puteau fi ocu
pate de atleți 
Cluj sau din 
te".

Printre alte probleme 
discutate a fost și aceea 
a calendarului conipeti- 
țional. „Consider că Fe
derația a procedat cu 
superficialitate atunci cînd 
a întocmit calendarul com
petițiilor interne pe a- 
cest an, spune dr. Ra- 
monțian. De la începu
tul sezonului și pînă 
acum nu s-au desfășurat 
decît 
mari: 
Cupa orașului 
E prea puțin, 
pentru atleții 
viincie. Concursurile lo
cale sînt, firește, bineve
nite, dar ele nu permit 
întotdeauna realizarea ce
lor mai bune performan
țe. Se impune deci ca, 
în lipsa diviziei de atle
tism, să se organizeze 
mai multe concursuri cu 
caracter republican și nu 
numai în București, ci 
și în centrele din țară".

Atenția cu care dr. Ramonțian ș-a 
aplecat asupra problemelor discutate 
arată că, la jubileul celor 10 ani de 
activitate obștească în atletism, vice
președintele comisiei regionale Cluj 
a rămas același entuziast susținător 
al sportului atletic.

ATLETISMUL MEDIEȘAN IN PLINA 
DEZVOLTARE, DAR..

tineri din 
altă par

iivTii«io<i iniaods

două
■Cupa

concursuri 
Victoriei și 
București, 
în special 

din pro-

După mai multi ani de stagnare,

de o bună bucată de timp, în orașt 
Mediaș, activitatea atletică se află 'i 
plină dezvoltare. Datorită strădaniile 
unor tehnicieni •— Șt. Stoian, E. Rî: 
noveanu, A. Salruc, Petre Popescu 
alții — în prezent, în acest oraș : 
organizează numeroase concursuri atl 
tice, desfășurindu-se in același tin. 
o susținută activitate iii cadrul tmoi 
dintre asociațiile sportive.

Spre exemplu. — așa cum ne reh 
tează corespondentul nostru D. Vini 
lă — la ultimul concurs, organizat c 
comisia orășenească, au participi 
concurettți din asociațiile sportive - 
vuitul, Rapid, Ciaz Metan și altei 
mulți dintre ei realizînd performan 
promițătoare. Iată citeva dintre eli 
H. Koel (în vîrstă de 18 ani) și 1 
Mureșanu (16 ani I) au realizai 11 
sec. pe 100 m., iar tlnărul Ion Pord< 
(18 ani) a reușit să sară 6,39 m 
lungime. Ceea ce este însă îmbucur 
tor este faptul că atletismul cuccreș 
din ce în ce mai rapid masele de 1 
neri muncitori și elevi din acest orc 
In momentul de față sînt angrenați 
secțiile de 
sportivi.

Cu toate 
activitatea
se manifestă însă o serie de lipse 
care frinează dezvoltarea în ritm m 
rapid a acestui sport. Astfel, comis 
orășenească nu se sprijină decît pe 
portul a trei dintre membrii ei, iar a 
trenorii, deși muncesc cu conștiinci 
zt-tate in cadrul asociațiilor sporii, 
respective, nu se întilnesc cu regulai 
tate pentru a analiza felul în care d 
curge activitatea lor. Toate aceste li 
suri se datoresc și faptului că eoni 
liul orășenesc U.C.F.S. nu s-a preac, 
oat deloc de felul în care mu 
comisia de atletism. De foarte mul 
vreme munca acestei comisii nu a m 
fost 
zare 
zent 
bine 
liul
munca comisiei de atletism și, mobi. 
zind toți tehnicienii, să pășească sp 
întărirea bazei de mase a atletism 
lui medieșan.

atletism aproape 200 <

aceste frumoase succese, 
atletică din orașul Medi.

analizată, iar proiectata reorgat 
a comisiei a rămas piuă in pr 
un simplu... proiect. Este foar 
ca în cel mai scurt timp com 

orășenesc U.C.F.S. să analize.

Noi locuri de odihnă și pescuit 
pentru pescarii sportivi

In dorința de a da [ " "7
pescarilor sportivi din întreaga țară 
ca în timpul concediilor de odihnă 
să poată practica sportul cu undița 
în locuri pitorești și bogate în pește, 
Asociația Generală a 
Pescarilor Sportivi, cu 
nisterului 
Consum, 
trei tabere de vară.

Două din aceste tabere, compuse 
din cite două corturi cu o capacitate 
de 10 paturi (pentru fiecare cort), 
au fost instalate î.n Delta Dunării, în 
comuna Crișan (pe canalul Sulina) 
și la punctul Uzlina (pe brațul Sf. 
Gheorghe).

Cea de a treia tabără — cu ace
eași capacitate — este situată în a- 
propierea lacurilor literale Siutghiol 
și Tăbăcărie (Constanța).

Aceste tabere îndeplinesc toate 
condițiile pentru cazare," fiind dotate 
cu veselă și mijloace de pregătire a 
hranei, precum și cit bărci pentru 
pescuit. 

' ’ Cazarea pescarilor sportivi în ta
bere se poate face pe o perioadă dc 
10 zile sau mai puțin, în schimbul 
unei taxe de 5 lei pe zi. Reținerea lo
curilor se face telefonic prin filiala 
A.G.V.P.S.-Tulcea (pentru taberele

Industriei 
a organizat

posibilitate

Vânătorilor și 
sprijinul Mi- 

Bunurilor 
în acest

de 
an

din Delta Dunării) șj prin 
A.G.V.P.S.-Constanța (pentru 
de pe litoral). *

Iată, așadar, noi locuri de 
și pescuit pentru amatorii spo' 
unditului. Și nu ne îriSoim că , . 
carii noștri sportivi vor aprecia, ac 
cum se cuvine, aceste măsuri meni 
să le creeze condiții excepționa 
pentru recreare și practicarea spart 
iui lor favorit.

odihi

Din toate sporturi!

COMUNICAT

Federația romînă de hochei 
■patinaj comunică pe această ca 
cluburilor și asociațiilor sporii’ 
cu secții de hochei pe gheață 
patinaj că termenul de transferă 
pentru aceste sporturi a fost fix: 
între datele de 15 august și 15 se| 
tembrie 1959.

REUNIUNE PUGILISTICA 
LA SEMANATOAREA

incinta u; 
s pugilisti 

înființarea u: 
, urm

Din carnetul corespondentului
Noi baze sportive în Valea Jiului

Zilele trecute a fost dată în folo
sință o nouă bază sportivă compusă 
din terenuri de baschet și handbal re
dus- Ea a fost amenajată de elevii 
școlii medii mixte nr. 1 din Petroșani, 
în orele lor libere. De asenienea, aso
ciația sportivă „Minerul" Petrila și-a 
inaugurat recent terenurile de tenis de 
cîmp și volei.

Cu prilejul festivității de inaugurare 
a celor două baze, au avut loc între
ceri la care au participat și sportivi 
de la asociațiile din împrejurimi.

Sport în stațiunile 
de odihnă

oamenii muncii veniți 
concediul de odihnă în

N. Sbuchea și S. Băloi

Pentru 
petreacă 
țiunea de pe malul mării, Vasile Roai
tă, se vor organiza în actualul sezon 
concursuri de volei, baschet, tenis de 
cîmp, șah și tenis de masă. In afară 
de aceste întreceri sportive, în primele 
șase zile ale fiecărei serii se vor ține 
cursuri de învățare a înotului, sub su
pravegherea unor tehnicieni. De ase
menea, vor avea loc întîlniri între 
sportivii fruntași și muncitorii veniți 
la odihnă și se vor ține o serie de con
ferințe cu caracter sportiv.

să-și 
sta-

cei 
vor

Trebuie să menționăm că 
veniți la odihnă la Vasile Roaită 
continua să facă gimnastica de pro
ducție pe care o executau la locurile 
lor de muncă- Astfel, în fiecare dimi
neață se transmit prin difuzoarele in
stalate pe plajă, exercițiile de gimnas
tică pe care cei prezenți aici, pe lito
ralul mării, le execută cu aceeași în
suflețire ca și la locul lor de pro
ducție.

Pentru buna desfășurare a activită
ții sportive în stațiunea Vasile Roaită 
s-au amenajat pentru oamenii munci: 
terenuri de baschet, de volei și de te
nis de cîmp.

E. Petre

Astă-seară va avea loc în i 
nelor Semănătoarea o reuniune ,.. 
închinată aniversării a 15 ani de 7a E 
berare și a 10 ani de la î„ 
nei. Se vor disputa, printre altele, ___
toarele meciuri : Șt. Dumitrache (Sportar 
Șț. Mihăjlescu (Dinamo), M. —
vija Roșie)—Ad. Rosnovschi 
M. Goanjă (Grivifa 
(Spartac), Marin Ion UU„UIJ
Gheorghe (Mogoșoaia), I. Low (Semănătc 
rea)-T. Crîngașu (Grivita Roșie), D. “ 
dafir (CFR-ICI)-Șt. Comănescu (C.B.). 
uniunea va începe la ora 10

„CUPA POȘTAȘULUI” LA CICLISM

Duminică 12 iulie, comitetul de într 
prindere al Dir. P.T.T.R. a Capitali 
în colaborare cu asociația sporti' 
P.T.T., organizează în cinstea zilei ■ 
23 August cea de a vi-a ediție 
„Cupei poștașului' Ia ciclism. Plecar 
festivă se va da la ora 8 din fa 
Palatului Telefoanelor, iar starturi 
tehnice vor avea Ioc pe șoseaua Buc 
reștl—Pitești (km 8) cu începere de 
ora 9.

MOTOCICLISM

Din motive tehnioe, faza a treia 
campionatului republicam de moto, 
clism viteză pe circuit, care trebuia 
se desfășoare mîine Ia Cîmpina, se 
mină pentru o dată ce se va amin 
ulterior.

Mirea (G 
(Constructorii 

Roșie)-D. Fiere 
(Cetatea BucurJ-

D.” Trc



in Albania populară „COLISEUM" ETAJUL III...
sportul înflorește zi de zi

volei, tir, cros și turism. Această 
activitate de masă a adus o simțitoa
re îmbunătățire în ceea ce privește ca
litatea sportului. Sute de tineri și ti
nere au cîștigat diferite probe și au 
îmbunătățit zeci de recorduri națio
nale.

Perioada a doua a Spartachiadei se 
desfășoară, de asemenea, cu succes. 
Ea constituie — de fapt — o repe
tare a primei perioade, cu scopul de

ga steagul și premiile Consiliului de 
Miniștri la atletism, gimnastică, bas
chet, volei, box, lupte, tir etc. Se pre
vede ca la finale să participe și echi
pe sportive din celelalte țări socialiste.

Întrecerile finale ale Spartachiadei 
vor deschide marea manifestație spor
tivă la care vor lua parte 10.000 de 
sportivi din capitala, țării, din cîteva 
raioane principale și din cadrul For
țelor Armate. Aceasta va fi cea mai

și premiile Consiliului de

—-------- 1 |

Pavilionul de sport al expoziției > 
la New YorkU» Ra Sa Sa SlC

de fotbal 
noiembrie 

rînduri va 
eveniment

Fără îndoială că cititorii „Sportului 
K>pular“, sportivii romîni, au citit și 
tu auzit multe despre sportul din 
Țara vulturilor". Mulți dintre sportivi 
iii avut ocazia să cunoască sportul 
lin Albania chiar la fața locului, în 
Stîlnirile cu echipele noastre, întîlniri 
are au început în anul 1946, cînd au 
■yut loc Jocurile Balcanice la Tirana.

In aceste rînduri nu voi vorbi însă 
espre aceste întîlniri, sau despre ma
gie ajutor pe care prietenii noștri, 
portivii romîni, l-au acordat, de pildă, 
oleibaliștilor albanezi în ridicarea 
lăiestrici lor. De asemenea nu voi 
orbi nici despre călduroasele urări 
e carq recordmana mondială lolanda 
lalaș le-a adresat sportivilor noștri 
u prilejul anului nou și nici despre 
courile ultimelor parlide 
>mîho-albaneze, din luna

anului trecut. In aceste 
vorba despre un mare

i istoria sportului albanez — prima 
partachiadă națională, închinată ce- 
>i de a XV-a aniversări a eliberării 
atrieL
Prima Spartachiadă noi o conside- 

im ca un mare eveniment pentru că 
• astfel de acțiune largă pe tărîmul 
ilturii fizice și sportului nu a avut 
O niciodată în țara noastră, imediat 
ipă reorganizarea mișcării dp cultu- 
i fiică și sport într-o singură orga- 
izație — Uniunea de Cultură Fizică 

Sport din Albania (B.F.S.S.H.) — 
ire a avut loc anul trecut, în întrea- 
i țară a început să se desfășoare o 
rgă mișcare sportivă de masă. Pen- 
i aceasță mișcare să cuprindă 
ase.e cele mai largi de tineret de la 
așe și sate și să se ridice pe o 
eaptă mai înaltă măiestria sportivă, 
trtidul și guvernul au hotărît ca în 
nstea celei de a XV-a aniversări a 
iberării Albaniei, care se va săr
itori la 29 noiembrie 1959, să se or- 
rnizeze prima Spartachiadă națio- 
tilă în anii 1958-1959.
In prima perioadă a Spartachiadei, 
iul trecut, în loc de 600 de colecti- 

sportive de bază, cîte erau prevă- 
ite să-și desfășoare activitatea în 
od regulat în cadrul Spartachiadei, 
i participat 775 din cele 880 care 
istau. La diferitele întreceri și me- 
iri au luat parte 76.500 d.e tineri și 
iere, muncitori, țărani și funcționari, 
ră a socoti în acest număr și pe 
;vi, studenți și militari, participant 

asemenea la Spartachiadă.
ia perioadă a fost împărțită în 

îi iraze: pe colective, inter-colective 
inter-raională. Aceasta a făcut ca 

rte colectivele participante să aibă 
activitate continuă de-a lungul în- 
tgului an. Întrecerile principale 
re s-au desfășurat în această perioa- 

au fost acelea de atletism, fotbal,

marea sărbătoarePregătiri pentru
a se acorda mai multă atenție dezvol
tării mai departe a mișcării de cultu
ră fizică și sport și măiestriei sporti
ve. In prima fază a acestei perioade 
s-a văzut clar cotitura începută de 
anul trecut. 1116 colective sportive au 
continuat întrecerile Spartachiadei, cu 
78.392 de participanți. De aici rezultă 
că Spartachiada a jucat un rol deose
bit și în mărirea numărului de colec
tive sportive și de membri B.F.S.S.H. 
Au fost construite sute de baze spor
tive și au fost pregătite zeci de noi 
cadre pentru activitatea pe tărîmul 
sportiv. Atleții, halterofilii, trăgătorii 
etc au realizat 16 noi recorduri.

Acum, în toată țara continuă cu 
succes faza a doua a acestei perioade 
a Spartachiadei, deschizind largi pers
pective. Mărirea participării tinerilor 
și tinerelor cu 30% în comparație cu 
anul 1957 și creșterea calității cu 30% 
pentru categoriile superioare de spor
tivi și cu 40% pentru categoriile infe
rioare, cifre care sînt prevăzute să 
fie obținute pînă la sfîrșitul Sparta
chiadei vor fi îndeplinite și depășite. 
In același timp, echipele reprezentati
ve raionale continuă pregătirile pen
tru finalele 
avea loc între 
rana.

In finalele
"raionale se vor întrece pentru a cîști-

Spartachiadei, care vor
4 si 11 octombrie la Ti

Spartachiadei, echipele

mare și cea mai frumoasă manifes
tație sportivă din cîte s-au organizat 
pînă acum în țara noastră. Pregătirile 
au început încă de anul trecut. Pen
tru aceasta au muncit și continuă să 
muncească cei mai buni specialiști ai 
noștri, precum și compozitorii, pictorii 
și sculptorii fruntași. Exercițiile expri
mă diferite teme din viața și munca ti
neretului, a oamenilor muncii din țara 
noastră. Frumoasele exerciții de gim
nastică, muzica populară și costumele 
sportive și naționale vor alcătui un 
grandios tablou.

Acum, prima noastră Spartachiadă 
a intrat în viața sportivă ca o sărbă
toare a puterii, sănătății și frumuse
ții tineretului nostru.

In acest fel, sportivii albanezi vor 
sărbători cea de a XV-a aniversare a 
eliberării Patriei, cu noi succese și vor 
prezenta în fața partidului, guvernului 
și poporului marile realizări obținute 
în acești 15 ani în domeniul culturii 
fizice și sportului în R. P. Albania. 
El își vor exprima recunoștința față 
de partid și guvern pentru marea 
grijă pentru educarea tineretului, 
luptător hotărît pentru construirea 
socialismului și menținerea păcii.

OSMAN PALUSHI
redactor șef al ziarului „Sporti

Popltllor"—Tirana

Faimoasa clădire de 20 de etaje a 
,,Coliseum“-ului din centrul New 
York-ului, gazda marilor expoziții, se 
află acum în centrul atenției locuito
rilor imensului oraș american. La eta
jele 2 și 3 ale „Coliseurn“-ului a fost 
deschisă la 29 iunie Expoziția de ști
ință, tehnică și cultură a Uniunii So
vietice. 300.00.0 de americani au vizi
tat în 10 zile expoziția sovietică, au 
putut vedea cu proprii lor ochi uria
șele realizări obținute în toate dome
niile de activitate de bravii construc
tori ai comunismului. După cum de
clară «xperții americani, numărul do
ritorilor de a vizita expoziția sovietică 
este de trei ori mai mare decît al ce
lor înregistrați la orice altă expoziție 
găzduită de Coliseum.

Primul lucru care îl întimpină pe 
vizitator încă din vestibul este o uri
așă sculptură în bronz a maestrului 
sovietic Vucetici, imaginînd un mun
citor c<fre baie cu ciocanul pe nico
vală un paloș, „Să facem din paloșe 
pluguri" — șa punem geniul creator 
al omlildi în slujba muncii pașrtice și 
nu a creării armelor de distrugere — 
aceasta este ideea de bază a expozi
ției, susținută de fiecare din cele 
10.000 de piese ale sale.

Pavilionul sportiv se află la etajul 
3. De la început îți atrage atenția 
uriașa machetă a Marelui Stadion 
Central „V. I. Lenin" din Lttjniki, 
care se întinde pe o suprafață de 
peste 80 metri pătrată.

„Sportul sovietic este sportul mi
lioanelor" — scrie pe panoul central- 
Nenumăratele fotografii și piese ale 
pavilionului sportiv dovedesc grăitor 
aceasta.

„22.000.000 de oameni silit membri 
ai asociațiilor sportive, la fiecare 10 
locuitori ai țării imul este sportiv /" 
Sînt fapte reale despre care vorbește 
expoziția. La dispoziția fotbaliștilor 
sovietici se află 30.000 terenuri, îno
tătorii pot practica disciplina lor pre
ferată în 540 bazine artificiale. „Spor
tul a pătruns temeinic in fabrici, uzi
ne, în viața satului". Acestei teme îi 
este consacrat un imens panou, de pe 
care fotografiile și graficele demon
strează amploarea activității de cul
tură fizică și sport. Pînă la Revoluție 
cluburile sportive ale Rusiei reuneau 
doar 50.000 de membri, în cea mai 
mare parte reprezentanți ai claselor 
avute. Astăzi, numai în mediul sătesc, 
există 4.000.000 de sportivi.

Pe americani i-a impresionat mai 
cu seamă faptul că în 70 000 de co
lective sportive școlare activează peste 
8.000.000 de tineri. Și cum să nu-i 
impresioneze cînd nu de mult presa 
americană . scria că „în S.U.A. tinăra 
generație nu are posibilități de dez
voltare fizică normală", iar președin
tele C.I.O., Avery Brundage, spunea 
că „jumătate din copiii americani sînt 
debili și bolnăvicioși."

Specialiștii sportivi se opresc înde
lung în fața vitrinelor în care sînt 
expuse mostre ale inventarului și ma
terialului sportiv produs în U.R.S.S- 
Articolele sovietice în acest domeniu

cunosc o apreciere unanimă în arena 
internațională.

Multe materiale vorbesc despre 
maeștrii sportului sovietic, despre cam
pionii și recordmanii tă u. A treia 
parte din recordurile oficiale ale lumii 
înregistrate aparțin sportivilor în tri
couri .purpurii și avînd pe piept cele 
4 litere: C.C.C.P- (U.R.S.S.). Sute 
de medalii de aur, de la felurite com
petiții mondiale, olimpice, europene, 
vorbesc despre aceste grandioase suc- , 
cese. Spectatorul american află aici 
că recordmanii sovietici sînt oameni 
de diferite profesii, care îmbină cu 
succes mutici rodnică pentru binele 
patriei cu activitatea de pe stadion. 
Campionul lumii la șah, Mihail Bot- 
vinik, este doctor în științe' ■ tehnice, 
campioana mondială absolută de gim
nastică, Larisa Latînina, — student:, 
multiplul campion și recordman al 
lumii la haltere Arkadii Vorobiav. este 
un reputat medic chirurg, campiohul 
olimpie Leonid Spirin este muncitor.

Pavilionul sportiv se încheie cu 
standul' „In prietenie cu sportivii tu
turor celor cinci continente". Acolo se 
arată că sportivii sovietici se întîlnesc 
cu sportivi din 59 de țări în 34 dis
cipline. In mari fotografii sînt sur
prinse momente interesante ale întîl- 
nirilor amicale cu sportivii americani 
și canadieni la atletism, haltere, lup
te, baschet, canotaj, hochei. Au fost 
întreceri aprige și totdeauna princi
palul învingător al acestor întîlniri a 
fost prietenia. Tocmai spre această 
prietenie, a sportivilor din toate con
tinentele, cheamă pavilionul de sport 
al Expoziției sovietice din New York...

JJ Era să mă rătăcesc 
in București1 «

Cinci proverbe și tîîcui lor
„Hc that woul . eat the fruit must 
mb the tree" — au exclamat pro
bii cu ușurare participanții la se- 
>nea Comitetului Olimpic Interna- 
nal, care hot arise 
olimpiada albă" 
uaw Valley în 
glezesc, care într-o traducere liberă 

suna „Vrei să mănînci fructe, os- 
tește-te să le culegi" preciza cum 
se poate mai bine glodurile men

tor C.I.O. dar și problemele ce se 
icati 
are 
cutii 
uaw

să organizeze 
a anului 1960 la 
S.U.A. Proverbul

R.P. Un-
viza

în fața Comitetului de orga- 
a J. O. de iarnă. Pentru că 
si îndoieli au fost multe, iar 
Valley — o vale din Calif or- 
a fost ales ca loc al. Olimpia- 
o majoritate de numai... un67Z .

. Ceilalți opinaseră pentru . locali
za austriacă Insbruck. Orașul ame- 
in a fost preferat mai cu seamă 
orită reclamei făcute în presă pre- 
t și a numeroaselor asigurări cum 
acolo va fi creat un veritabil „rai" 
tru olimpici.
Să culeagă fructele" a fost însă 

greu pentru organizatori decît 
capete cinstea de a găzdui „Olim- 
da albă". încă la cea de a 53-a 
iune C.I.O. din 1957 a trebuii din 
t să se vorbească despre Squaw 
'ley. Și nu numai din cauza lipsei 
experiență a S.U.A. în materie de 

aiuzare a unei competiții sportive 
asemenea amploare ci mai cu sea- 
din pricina unor atitudini cu to

tul străine sportului de care a dat 
dovadă Departamentul de Stat al 
S.U.A.

Patinatorii artistici din 
gară, de pildă, nu au primit
de intrare in Statele Unite la cam
pionatul mondial: hocheiștii americani 
nu au fost lăsați să plece in U.R.S.S.; 
pentru participanții la întrecerile spor
tive organizate în S.U.A. nu s-a a- 
brogat oficial legea prin care se cere 
luarea amprentelor digitale etc. Toate 
acestea au provocat îngrijorare și 
proteste. C.I.O. începuse să se gîn- 
dească la schimbarea locului Olimpia
dei de iarnă și numai asigurările fer
me că in S.U.A. vor putea veni spor
tivii tuturor țărilor, fără nici o discri
minare, l-au determinat să nu 
aceasta.

A mai trecut un an. Ritmul în 
se ridicau construcțiile sportive 
Squaw Valley era nepermis

tacă

care 
la 

Squaw Valley era nepermis de în
cet. Se căuta locul pentru pîrtia de 
bob (care figura in machetă) și din- 
tr-o dată s-a anunțat că... nu va fi 
plrtie. C.I.O. a trebuit să scoată bo
bul din programul întrecerilor. Pentru 
prima dată, din 1928 încoace, amato
rii acestei discipline nu se vor putea 
alinia ia startul Olimpiadei. In a- 
semenea condiții cum să nu-ți amin
tești proverbul englezesc care grăiește: 
„Be slow to promise and quick to 
perform" (Nu te grăbi la promisiuni 
griibește-te la fapte).

...Iarna anului 1959. In munții Sier

ra Nevada se desfășoară întreceri in
ternaționale preolimpice. Dintre par
ticipând lipsesc reprezentanții R.U.tl. 
De ce? Li s-au refuzat, vizele. Mo
tivul ? Agenția americană Associated 
Press a comunicat că ~ 
tul Departamentului de 
că 8 membri ai echipei 
germane sînt comuniști 
primi viza de intrare în 
zați dar cum rămîne ou asigurările 
ferme? Au fost uitate oare?

Hotărlrea C.I.O. de a exclude din 
rindurile sale pe impostorii ciankai
șiști a fost primită cu satisfacție în 
întreaga lume. Opinia publică a a- 
preciat această /întărire ca o victorie 
a bunului simț, ca o măsură îndrep
tată pentru dezvoltarea colaborării 
sportive. Altfel au reacționat însă 
unele personalități politice din S.U.A. 
Au început atacuri violente împotriva 
C.I-O. și a conducătorilor săi prin
tre care președintele comitetului, 
Brundage. Congresmanul J. Delaney, 
membru al partidului democrat, a 
mers pînă acolo Incit a afirmat că 
„Excluderea ciankaișiștilor din C-LQ. 
ca reprezentanți ai Chinei reprezintă 
o insultă de neiertat". Dar la urma 
urmei cine se simte insultat ? Celor 
care vor să ridice In picioare cadav
rul politic din Taivqn nu este rău 
să le amintim un alt proverb en
glezesc: „To flog a dead horse" (de 
pomană dai bice unui cal mort). De
parte n-o să ajungi ca el...

„Reprezentan- 
Stat declară 
de schi est- 
si nu pot 

S.U.A.". Seu-

Cel de al doilea refuz al Comitetu
lui Olimpic Internațional, de a primi 
pe ciankaișiști in C.I.O'.... sub o altă 
denumire a provocat un nou val de 
furie în rindurile politicienilor ameri
cani. Iii au hotărît să tragă ultimul... 
„atu". Precum se știe, senatul ame
rican trebuia să aprobe fonduri In 
valoare de 400.000 dolari pentru a- 
menajările de la Squaw Valley. Ci
neva dintre membrii congresului a 
propus ca aceste credite să fie blocate 
ca... represalii pentru excluderea cian- 
kaișiștilor din C.I.O. Cu alte cuvinte, 
să fie periclitată însăși desfășurarea 
Olimpiadei de iarnă! Mai mult chiar, 
unii congresman! propun o lege care 
să interzică sportivilor americani 
participarea la cea de a XVII-a Olim
piadă. lată o metodă de-a dreptul ciu
dată de a ridica prestigiul sportului 
american.
vorbește 
house to 
foc casei tale să scapi de un șoarece).

In orice caz este nedemn să se în
cerce un tîrg politic pe socoteala 
Jocurilor Olimpice. In privința comi
tetului american de organizare a 
„Olimpiadei albe", opinia publică îi 
va judeca activitatea după faptele 
sale. Căci „Handsome is as handsome 
does". („Frumos este acela care pro
cedează frumos").

(Urmare din pag. 1)
Multe dintre ele au dispărut iar locul 
lor a fost luat de blocuri și clădiri 
imense. A trebuit să mă opresc, să stau 
și să-mi amintesc bine străzile pe unde 
treceam. Am aflat că Bucureștiul îm
plinește o jumătate de mileniu de exis
tență. Și, totuși, niciodată capitala dv. 
nu' mi s-a părut atît de tinără. Fără 
îndoială, într-o vizită viitoare voi găsi 
și mai frumos, fri. nosul București

Nu voi spune prea multe 
despre echipa dv. masculină 
locul I cucerit intr-un turneu 
menea anvergură vorbește de 
Sportivii romîni sînt, fără 
virtuoși ai voleiului. Victoria 
reprezentativei noastre, campioana lu
mii, a fost clară, categorică, pe deplin 
meritată. Am remarcat în special o 
îmbunătățire considerabilă în jocul la 
fileu. Toți componența echipei au o 
foarte bună pregătire fizică, dau do
vadă de multă maturitate în concepția 
lor tactică.

Fără i.doială că toate acestea se 
datoresc condițiilor minunate create 
dezvoltării mișcării sportive de către 
partid și guvern. Nu voi fi surprins 
dacă la viitoarea ediție a campionate
lor mondiale titlul suprem va reveni 
echipei Romîniei.

Poporul dv. se află acum in preai- 
ina . marii șale sărbători naționale: se 
împlinesc 15 ani de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist. Permiteți-mi să 
transmit cu acest prilej un cald salut 
poporului și sportivilor romîni, urîn- 
du-le noi succese în muncă și sport".

lucruri 
deoarece 
de ase- 
la sine, 

îndoială.
asupra

iulie în capitala 
face deplasarea:
Vicol, Eugenia 
Orb-Lazăr, lu-

Probabil despre aceasta 
proverbul „Burn not your 

rid it of the mouse" (Nu da

Scrimerii noștri pleacă miine 
la campionatele mondiale 

de la Budapesta
Mîine pleacă ’.a Budapesta scrime

rii noștri fruntași, care vor participa 
la campionatele mondiale ce se des
fășoară între 14—26 
R. P. Ungare. Vor 
Olga Orban, Maria 
Tărăngoiu, Ecaterina
dith Kabdebo, — floretă femei — 
Iosif Zilahy, Sorin Poenaru, — flo
retă bărbați — Dumitru M :stață, 
Cornel Pelmuș, Ladislau Rohony, Ion 
Szantay — sabie — Constantin Ste- 
lian, Adalbert Gurath, Ștefan Hau- 
klcr și Oscar Theimcincr — spadă. 
Lotul scrimerilor romîni este condus 
de tov. Iacobini — secretarul Fede
rației romînc de scrim:..

SPORTUL POPULA?
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Tovarășului îumjaaghiin Țedenbal Prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mong-sl și Preșe dintele Consiliului de Miniș’ri al Repu
blicii Populare Mongole

Tovarășului Jamsaranghtin Sambu Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
ai Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Să fie eliberat eroul poporului grec 
MANOLIS GLEZOS!

Dragi tovarăși.

In numele Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romin, al Consiliului de Miniștri și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, vă transmitem dv și întregu
lui popor mongol un cald salut tovărășesc și cele mai 
cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a revoluției populare mongole.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu deosebit 
interes succesele pe care poporul mongol le obține pe dru-

mul dezvoltării con'inue a patriei sale, pe drumul con
struirii socialismului în R. P. Mongolă.

In anii puterii populare, prietenia dintre popoarele romin 
și mongol, relațiile de colaborare dintre țările noastre 
s-au dezvoltat, contribuind astfel ta confnua întărire a 
unității indestructibile a lagărului socialist în frunte cu 
marea noastră prietenă Uni.mea Sovietică.

In această zi de mare sărbătoare urăm din toată inima 
poporu ui mongol prieten noi victorii în munca și activi
tatea sa dedicate construirii socialismului în patria sa și 
cauzei apărării păcii.

Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne

, Manolis Glezos, erou al poporu- 
i lui grec și al întregii lumi progre- 
. sistc, este judecat în aceste zile 

de către un tribunal militar, sub 
acuzarea de „spionaj".

Autorii odioasei înscenări au dez
gropat cu acest prilej o lege fas
cistă din timpul dictaturii lui Me
taxas, ca să-i ajute la realizarea 
acestei crime, o lege pe baza că
reia au fost trimiși în fata plutoa
nelor de execuție mii de patrioți 
luptători pentru pacea poporului 
grec, pentru pacea tuturor popoare
lor. Autorii procesului vor să in
timideze pe acei care luptă pentru 
pace, pentru destindere internațio
nală, care doresc să împiedice pre-

facerea Greciei într-o bază de lan
sare a rachetelor, într-un teritoriu 
al morții.

Mă alătur tuturor oamenilor cin
stiți din lume care se ridică îm
potriva judecării lui Manolis Gle
zos, pentru respingerea calomnioa
sei acuzații care i s-a adus.

Expritnîndu-mi indignarea împo
triva acestei monstruozități politice 
și judiciare urzite de cercurile re
acționare din Grecia, cer eliberarea 
neîntîrziată a 
poporului grec

Prof.
antrenor

eminentului fiu al 
— Manolis Glezos!
OCTAV DIMITRItl 
federal de baschet

<

Chivu Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P Romine

Gheorghe Gheorghiu-Dej, piim-se-
cretar al C.C al P M.R

<’ampionațele_de ciclism pe pistă ale R. P. W
Libertate lui Manolis Glezos!

procesul înscenat lui Manolis Glezos

Dinamo 1 a cîștigat proba de urmărire pe echipe 
nou record republicancu un

Campionatele republicane de ciclism 
pe pista au continuat vineri după- 
amiază pe velodromul Dinamo cu pro
bele de urmărire echipe (10 ture) și 
1000 m. cu st ut de pe loc (juniori 
și senioare). Eliminatoriile în proba 
de urmărire au fost deosebit de atrac
tive, cele 6 echipe pretendente la.titlu 
luptînd din toate puterile pentru a 
se califica în turul următor. In se
mifinală însă, echipele Dinamo 1 — 
Dinamo II și C-.C.A. I — C.P.B. s-au 
menajat pentru finala probei care a 
fost extrem de disputată și spectacu
loasă. Pentru primele două locuri au 
luptat protagonistele competiției Di
namo I și C.C.A. I, a căror întrecere 
dinamică s-a încheiat cu victoria netă 
* dinamoviștilor. Echipa Dinamo 1 
(formată din Gabriel Mpiceanu, Gh.. 
Calcișcă, ton Cosma și Aurel Șelapu)

a înregistrat timpul de 4’ 50”9. care 
reprezintă un nou record R.P.R. (ve
chiul record 4’55”3).

•In proba de 1000 ni. cu start de pe 
loc și-au disputat întî:etatea 8 juniori, 
toți de 
sament 
care a 
zer vată
maestrei sportului Hermina Popescu 
(Dinamo) cu timpul de 1’27”2. între
cerile continuă mîine după-amiază.

In afara programului zilei, dinamo-

vistul Petre Tache a realizat pe ul
timii 200 m. dintr-o probă de viteză 
timpul de I'” ° -ea mai bună perfor- 

>nță a sezonului.
TR. I.

■

In prezent se judecă la Atena 
de către autoritățile grecești.

Soarta acestui înflăcărat erou 
îngrijorează adine opinia publică 
tate, deoarece Manolis Glezos nu 
un ilustru exponent ai luptătorilor antifasciști de pretutindeni, al luptă
torilor pentru libertate, pentru o viață fericită.

îmi unesc glasul cu acel al tuturor oamenilor cinstiți de pe glob și 
cer punerea în libertate a eroului care prin viața și lupta lui cinstește 
noțiunea de om.

GHEORGHE VIZIRU 
maestru al sportului, 

campion republican la tenis

al poporului grec aflat în primejdie 
din întreaga lume. Și pe bună drep- 
aparține numai poporului său. El este

1

4

Echipa de polo a R, P. Romîne
invingstoare la Tbilisi

ln primul meci al turneului inter
național de polo pe apă de la Tbilisi, 
echipa R.P. Romîne a întrecut cu 
scorul de 6—5 (2—2) reprezentativa 
R.S.S. Azerbaidjeană. După meci, an
trenorul echipei R.S.S. Griiziriă, Cia- 
ciaba, — fost internațional — a de
clarat că echipa romîhă este bine pre
gătită, are o bună tactică de ioc și 
toți sînt excelenți înotători- Din echi
pa romină s-au remarcat Bădiță, Za- 
han și Szabo.

Aseară, în cea de a doua partidă, 
echipa R.P. Romîne a întrecut echipa 
secundă a R.S.S. Gruzine cu scorul 
de 4-2 (2-2). Punctele echipei noas
tre au fost înscrise de Grințescu, Za- 
han (2) și Blajek.

la Dinamo. Primul loc în cla- 
a fost ocupat de Eugen Sima 
realizat 1'19”6. In proba re- 
senioarelor, victoria a revenit

SOFIA

Concursul internațional 
de p ntatlon modern 

al R. P.
(Ur.nare din

(de la trimisul nostru special)

Romine
pag. 1)

s-au clasat :
11.432 p; 4.

5. R.P. Romînă

e locuri
Ungară

9.701 p;
Echipa Bulgariei, descom- 
contat în clasament.

Pe celelalt
3. R. P. 
R.P.' Polona 
II 9.057 p. 
pletată, n-a

Individual, primul loc a fost ocu
pat de excelentul sportiv sovietic Kon
stantin Salnikov' cu 4.382 p, la capă
tul unei dîrze întreceri cu reprezen
tantul nostru Dumitru Țintea care a 
totalizat 4.253 p.

Insfîrșit, ediția a V-a se va desfă
șura la Cluj, începînd de mîine, după 
următorul program: DUMINICA: ca
loria (pe terenul Institutului Agrono
mic): LUNI : spada (sala Armatei): 
MARȚI : tirul (poligonul din parcul 
V. Babeș: MIERCURI: înotul (bazi
nul din parcul V. Babeș) și JOI : 
crosul (în pădurea de pe dealul Hoia). 
Așa cum am mai anunțat la întrece
rile din acest an iau parte echipele 
reprezentative ale: Austriei, R.P. Bul
garia, R.D. Germane, R.P. Polone, 
R.P- Ungare și R.P. Romîne (cu 2 
formații).

Spartachiada Republicană și Festi
valul tineretului bulgar continuă...

Pe stadioanele „Vasii Levski", „9 
Septembrie", „Spartak", „Slavia" și 
altele, pe estradele special amenajate 
în parcuri și piețe publice, tineretul 
bulgar tntîmpină sărbătorește, prin 
cîntece, jocuri și competiții sportive 
cea de a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei. Pînă seara tîrziu stadioa
nele și parcurile sînt înțesate de lu
mea venită să asiste la întrecerile 
sportive și la spectacolele oferite dc 
delegațiile prezente la Festival,

Am avut ocazia să urmăresc în a- 
ceste zile la Sofia manifestări cultu
ral-sportive de o mare măiestrie, de 
o înaltă valoare artistică, de un bo
gat conținut. Am auzit minunate me
lodii ale folclorului bulgar, am admi
rat dansuri îneîntătoare, am ascultat 
cele mai frumoase cîntece revoluționa
re închinate luptei poporului bulgar, 
condus de Partidul Comunist, pentru 
eliberarea patriei.

Nespus de măiestrite ar trebui să 
fie cuvintele ca să redea întreaga 
măreție a acestor spectacole pregă
tite cu minuțiozitate. Ele dovedesc 
marele talent al harnicului tineret bul
gar prieten. Și pe bună dreptate pu
blicul spectator, contopindu-se cu ti
neretul, aplaudă la scenă deschisă, 
cere ca dansurile, cîntecele să fie re
petate.

. Poporul bulgor a pus totul la dis
poziția tineretului. Minunate costume 
naționale, echipament sportiv, scene, 
stadioane, într-un cuvînt tot ce era 
necesar pentru Festivalul care sărbă-

torește aniversarea etiberării. Iar ti
neretul, recunoscător pentru grija pă
rintească a partidului, guvernului și 
poporului, nu precupețește nici un e- 
fort pentru a se afla la înălțime, pen
tru a răspunde cum se cuvine minu
natelor condiții create manifestărilor 
culturale, artistice, sportive...

Se repetă festivitatea de 
deschidere...

la

neva uriașa floare a prieteniei, 
a înflorit pe stadion, făcută din 
purile tinere ale sportivilor? In potiru 
ei scria „U.R.S.S.—R.P.B.", în timp ci 
pe fundal a apărut lozinca „Prieteni* 
veșnică".

însuflețite întreceri sportive

ill flUHiAROL DE uini: primele întrebări die cedrul concursului 
„știți sport?“ organizat iu cinstea zilei de 23 AU6UST

Am usistat pentru a doua oară 
grandioasa demonstrație a forței, fru
museții și măiestriei sportive de pe 
stadionul „Vasii Levski". Mărturisesc 
că aș dori să revăd de nenumărate 
ori spectacolul magnific oferit de ti
neretul sportiv bulgar.

La începutul festivității, crainicul a 
anunțat rezultatul întrecerii dintre co
lectivele participante la demonstrația 
de masă. Locul I a fost conferit spor
tivilor de la Ț.D.N.A. și celor de la 
Varna-Burgas. Deși am văzut de două 
ori demonstrația, mi-ar fi greu să 
alcătuiesc un clasament. Toate colec
tivele au fost la marc înălțime, iar 
fiecare repriză era neasemuit de fru
moasă. Nu greșesc spunîncl că locul 1, 
consemnînd un mare succes, revine 
întregului tineret bulgar crescut și e- 
ducat de partid în spiritul tradițiilor 
revoluționare ale poporului frate bul
gar, in spiritul dragostei față de pa
trie, al internaționalismului prpletar, 
fată de tot ce e bun, frumos si no
bil.

Cu ocazia celui de at doilea spec
tacol extraordinar (la figurat și la 
propriu) sportivii s-au întrecut pe el 
înșiși.

Poate oare uita cineva momentul 
cînd trompețil au vestit deschiderea 
festivă și cînd în sunetele Imnului ăte 
Stat și ale Imnului 
un semnal, fundalul 
și întreg stadionul 
într-o imensă mare
tivii, delegații la Festival șl 
au dăruit flori albe și roșii 
Prietenie) spectatorilor’’

Au fost clipe emoționante
amintire nu o va putea Șterge tre
cerea timpului. Pe cer nu Știai ce 
să privești întîi. tocul multicolor al 
jerbelor de artificii sau balonașele care 
se ridicau în văzduh purtlnd sleg-ale- 
țele cluburilor sportive; porumbeii albi 
în zborul lor lin, sau uriașele baloane 
cu drapelele de stat ale țărilor lagă
rului socialismului.

Uratele spectatorilor s-au transfor
mat în nesfîrșite ovații cînd sportivii 
au executat repriza (wind ca temă 
„De două ori slavă eliberatorilor". Pe 
fundal au fost formate cifrele 1878 și 
1944. Prin aceasta se aducea omagiu 
poporului rus și sovietic, eliberator 
al poporului bulgar de sub jugul oto
man și cel fascist. Sau poate uita ci-

In cinstea marii sărbători a elibe
rării, pe toate stadioanele au loc în
semnate competiții sportive. Nici ni 
știi cum să te împărți. Pe stadionu. 
„Spartak" se întrec baschetbalist», pi 
stadionul „Rokosooski" — boxerii, pi 
stadionul „Slavia" jucătorii de volei 
Intr-una din zile am optat pentru box

In țara vecină și prietenă sport» 
cu mănuși se bucură de o mare i opn 
laritate. Tribunele sînt neîncăpăloari 
față de numărul celor dornici să ur
mărească competițiile. Preliminariii 
de box din cadrul Spartachiadei ai 
scos la iveală nenumărate talente, ti 
neri ale căror nume — astăzi necu 
noscute — vor figura poate mîine p 
listele campionilor republicani, curo 
peni, olimpici. Nu rareori acești 
au dat replici excelente boxerilor -m 
sacrați, purundu-i în dificultate. Pîm 
acum cei mai buni se arată a fi pu 
giliștii din Varna șl Plovdiv. Am ad 
mirat măiastră evoluție a unor b xer 
renumiti cum ar fi S. Alexandra ■ 4
Mițev. Gh. MalezanOv și alții. In în 
tilnirile cu cei tineri aceștia n-au cău 
ta-t numai victoria, ci au dorit să dei 
posibilitate mai puțin experimentatilo; 
lor 
că

adversari să învețe, să dobîndeas 
experiență:

Carnavalul tineretului...

După cum am anunțat, în cinstea zilei de 23 Au- 
; gust, ziarul „SPORTUL POPULAR", in colaborare cu 

revista „Sport", organizează un concurs de cunoștințe 
sportive intitulat „ȘTIȚI SPORT?" Concursul are ca 

; scop să popularizeze in masele cititorilor noștri reali
zările pe care le-a obținut, sub conducerea partidului, 
mișcarea de cultură fizică și sport din tara noastră, 
în cei 15 ani de la eliberare, atit în domeniul sportu
lui de masă cit și în domeniul sportului de perfor
manță, precum și cunoștințele de tehnică sportivă în 

' diverse discipline și regulamentele concursurilor și 
competițiilor.

' Concursul se organizează între 13 iulie și 20 august. 
(Deci în ziarul nostru de luni va apare prima serie

• de întrebări).
i in acest interval, în coloanele ziarului „SPORTUL 

POPULAR" vor apare în fiecare număr cîte trei im 
; trebări de grade de dificultate diferită, care vor fi 

punctate cu 5, 10 și 15 puncte. O dată cu întrebările 
J va apare in fiecare număr de ziar și cîte un cupon 

de participare.
Participanții la concurs vor trimite răspunsurile la 

întrebări toate odată, după publicarea ultimelor în- 
■ trebări in ziarul din ziua de 20 august. Răspunsurile 

vor fi însoțite în mod obligatoriu de toate cupoanele 
de participare. Lip'sa răspunsurilor la unele între-

Redacția << administrația:
XXX

bări nu atrage decît pierderea punctelor acordate la 
întrebările respective; lipsa unor cupoane de partici
pare atrage însă pierderea dreptului de a concura 
ia premii.

Primirea răspunsurilor la redacție se va face 
pînă la 1 septembrie (data poștei).

Atit participanții din țară, cît și cei din București, 
vor trimite plicurile cu răspunsuri și cupoane de 
participare numai prin postă, pe adresa ziarului 
„SPORTUL POPULAR" București, str. Vasile Conta 
16 (raionul Stalin), cu mențiunea pe plic „PENTRU 
CONCURSUL „ȘTIȚI SPORT?".

După 1 septembrie se va face trierea răspunsurilor, 
iar in jurul datei de 15 septembrie vom publica re
zultatele. Stabilirea ciștigătorilor se va face prin adu
narea punctelor obținute pe baza răspunsurilor. Pen
tru răspunsurile greșite nu se dau penalizări. In caz 
de egalitate de puncte, cîștigătorii vor fi desemnați 
prin tragere la sorți.

lată premiile ce vor fi acordate:
PREMIUL I: o excursie în străinătate prin O.N.T. 

Carpați.
DOUA PREMII II: cîte un aparat de radio.
CINCI PREMII III: obiecte în valoare de circa 

300 lei pentru fiecare premiu.

Partidului, ca la 
tribunei a doua 

s-au transformat 
roșie, cînd spor- 

pionierii 
(Parte și

a căror

de tineri au petrecut o nca.ptt 
basme. Pe estrade au evolua, 
culturale, sportive, formații ar 
In parc te așteptau la fiecari

Minunatul parc „llrislov Smirnenschi" 
amenajat prin grija partidului și i 
guvernului în 1957, a găzduit aseari 
carnavalul dat în cinstea participa», 
ților la Festival și la Spartachiadă.

Mii 
ca în 
echipe 
tistice.
colț standuri de distracții, bufete, fe 
lurite amenajări. „Roata risului" 
pe care nimeni nu reușea să se men 
țină în picioare, sau „Camera oglin 
zilor" — în care te vedeai cînd pitic 
cînd uriaș, cînd slab, cînd gras, — 
au fost cele mai căutate. Bucuria ș 
entuziasmul erau generale.

★

Tineretul bulgar aniversează prir. 
sport, cîntec și dans măreața sârbă 
toare a celei de a XV-a aniversări 
împreună cu întreg poporul el aduci 
omagiul său de caldă recunoștințe 
partidului și guvernului care i-a asi 
garat o viață fericită, un viitor In 
minos, minunat.
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