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Consolidarea regimului democrat~popular, 
realizările de însemnătate istorică obținute în 
dezvoltarea forțelor de producție, accelerează 
ritmul dezvoltării relațiilor de producție so* 
cialiste în țara noastră și asigură creșterea 
continuă a nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii, adevărații stăpîni ai țării 
și ai bogățiilor ei.

(Din raportul tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE J, 
prezentat la ședința plenară a C.C. al P.M.R, din 13 — 14 iulie 1959)

Mcolo unde se plămădește 
cabotierul „Hpad“,„

Cu viața sportivă din Turnu Seve
rn m-am intilnit chiar la sosirea în 
ceasta localitate. Hotelul de stat ge- 
tea de participantei la Spartachiadă, 
are forfoteau gureși in sus și in jos 
ie scări...

La Consiliul orășenesc U.C.F-S. in 
iceeași dapă-atniază se organizau pă
ru echipe de pitici. Copii din ,,Tabaci", 
'in „Tirgul săptăminal", din cartierul 
I.F.R., din ,,Ostroveni“ se înscriau, 
'.nul după altul, pentru a primi echi- 
tameint. „Vor juca urai contra celor- 
alți spre a-i selecționa. Sînt circa 120 
le copii proveniți din patru cartiere, 
ar cei mai buni vor juca spre înctira- 
are, la deschiderile de jocuri", ne-a 
ămurit tov. Dutamă Barbu, președin- 
ele U.C.F.S oraș, in timp ce unii 
li’ ' ' puștii veniți să se înscrie (doi 
r. sprincenatu, doi frați Tinică, G. 
Beian, V. Ivan, I, Dobrescu șt N. Tur
ui) rideau in jurul nostru, cu gura 
>ină la urechi, de încintare.

Dar marea surpriză, cu privire la 
fiața sportivă intensă și la afluxul de 
sportivi, am avut-o a doua zi la șan
tierul naval.

Șaniierul naval din Turnu Severin 
se întrece cu C.F.R.-ul din oraș pentru 
faima de a avea în rlndurile munci
torilor cel mai mare număr de sportivi. 
C.F-R.-ul se mîndrește cu faptul că 
tinerii săi formează scheletul principal 
al echipei de fotbal C.S. Drubeta-juni- 
orl, antrenată chiar de un ceferist, 
Richard Ludvig, ajuslor; în schimb, 
șantierul naval aduce prin sportivii 
iui o contribuție serioasă la box, atle
tism și mai ales in alcătuirea echipei 
de fotbal C.S. Drubeta-seniori.

Alături de tovarășul Aurel Nadu, 
procurorul șef al orașului și președin
te al clubului sportiv Drubeta (fost 
muncitor timplar pe șantier, sportiv 
și el) am umblat timp de citeva ore 
prin ambele sectoare ale șantierului 
situate la 5 km distanță între ele, pe 
un platou imens și înclinat cu fața 
către fluviu. Am fost in ateliere 
la strungărie, la timplărie, in hale 
de beton imense și cu zgomot a- 
surzitor. Am trecut prin centrala 
de forță și pe sub uriașe ma
carale. In fiecare colț al șantierului 
am îniîlnit sportivi. Stefan Hull, sto-

sd

per in echipa C.S. Drubeta, strunjea 
bandaje de fusuri; Gheorghe Mari
nescu, care a străbătut la Spartachi- 
adă recent 100 de metri in 12 secun
de, lucra in secția electricitate. L-am 
văzut, de asemenea, lingă un strung 
V.D.F. 768 pe G. Marincovici din e- 
chipa de handbal, străduinda-se
depășească in cinstea zilei de 23 Au
gust norma cu 10 la sută. Am cunos
cut doi membri ai clubului Drubeta, 
inovatori... Unul, Vasile Ludovic, a 
introdus in șantier un procedeu, mul
țumită căruia sîrma arsă a unui mo
tor poate fi reizolată și utilizată pen
tru rcbobinare ; celălalt, inginerul Vic
tor Teodorescu, ing. șef adjunct al șan
tierului și in același timp vicepreșe
dinte al clubului șportiv Drubeta, a 
realizat recent prin inovația sa, o econo
mie de circa 400.000 de lei, elabo- 
rind mijloacele tehnice necesare pen
tru a înlocui intuirea cusăturilor trans
versale prin sudarea lor. Această din 
urmă inovație realizează in afară 
însemnate economii de manoperă 
economii de materiale de circa 15 
ne pentru fiecare ciam (varietate 
bac cu care se transportă mărfuri) 
430 de tone construit pe itier.

Cea mai interesantă intilnire am
out-o insă lingă un cabotier. Acolo am

de
și 

io- 
de 
de

a-

MARIA IRlMfF:

(Continuare în pag. a 4-a)

La citeva minute după ciștigarea probei de dublu fete, Mariana Ba- 
rasch și Neiole Ramanauskaite schimbă primele impresii.

tirile ziici
• ATLETELE GISELA BIRKENMAYER $1 

BARBEL MAYER (ambele din R.D.G.) au ob
ținut rezultate excelente pe 100 m. plat în 
cadrul campionatelor feminine ale „Mare
lui Berlin". Prima a alergat distanta în 
11,5 iar a doua în 11,7.
• CU PRILEJUL UNUI CONCURS DE 

NATAȚIE disputat la Utrecht, înotâtoarea o- 
landeză Corrie Schmmel, în vîrstâ de 18 
ani, a stabilit un nou record al Europei 
în proba de 400 m. liber cu timpul de 
4:58,1. Vechiul record era de 4:58,5. In 
cursul acestei luni Schmmel a bătut re
cordurile europene și în probele de 800 și 
1500 m. liber.
• DUPĂ PRIMA ZI a meciului de tenis

dintre 
„Cupa 
prima 
dispus „ .. __
de Palafox. Cunoscutul 
Llamas l-a întrecut cu 6-4, 
ver.
• LA CAMPIONATELE DE ATLETISM ale

Angliei s-au înregistrat mai puține rezul
tate bune decît la celelalte ediții, lată cb 
teva rezultate : 440 yarzi : Wrigton 47,5,
880 yarzi : Hewson 1:52,0, o mila : Wood 
4:08,1, 3 mile : Tulloh 13:31,2, 6 mile : El
don 28:12,4, 440 yarzi garduri : Goudge 
52,7, 3000 m. obstacole : Herriott 8:52,8,
lungime : White 7,23, greutate : Rowe 17,95 
m, disc : Lindsay 53,54. sulița ; Schmith 
69,91 m, cicctan : Ellis 61,27 m.

echipele Mexicului și Australiei din 
Davis" scorul este egal : 1-1. In

partida Neal Fraser (Australia) a 
foarte gjeu cu 8-6, 6-0, 2-6, 4-6, 6-3 

jucător mexican 
6-3, 6-3 pe La-

nevul Constantinescu lies dm clasa a 11-a a Școlii de muzică nr. 1 
este un pasionat discobol. Iată-1‘ la un antrenament, arunclnd discul

In primele zile
de la apariția Hotărîrii...

Fotbalistul 'etiarei C

au fost angajamentele 
către sportivii uzinelor de 
„Ernst T hă Imanii" din Ora- 
Printre numeroșii muncitori 
luat parte la adunările 
sectoare au fost și spor- 

ai asociației „Tracto- 
.... , au dfsdutat cu entuziasm
pe marginea Hotărîrii, luîr.'du-și nume
roase angajamente.

La secția motoare, citirea Hotărîrii 
a fost făcută de către sportivul Nica- 
lae. Mânu, regior, fruntaș în produc
ție. După citirea Hotărîrii, comunistul 
Nicolae Mânu și-a exprimat satisfac
ția pentru mărețele realizări ale regi
mului nostru democrat-popular. El 
ne-a declarat:

„Colectivului de muncitori ai uzine
lor noastre i s-a înmînat, de curînd, 
drapelul de producție al Consiliului de 
Miniștri. Cu acest prilej cu toții ne-am 
angajat să obținem în cinstea zilei de 
23 August o economie de 1.500.000

Entuziaste 
luate de 
tractoare 
șid Stalin, 
care au 
ținute pe 
tivi fruntași 
rul“, care

lei. In ce mă privește, mă angajez să 
fac economii de materiale în sumă de 
lei 5000, să dau piese de bună calitate, 
iar ca sportiv să sprijin 
„Tractorul", pentru ca 
U.G.F.S. din secția mea 
zația plătită la zi“.

Aceeași bucurie și-a 
lăcătușul mecanic Alexandru Stanciu, 
component al lotului echipei de volei 
/Tractorul", care activează în catego
ria A. Uteuiistul Al. Stanciu s-a an
gajat să obțină economii în valoare de 
[iesle 1200 lei și să colecteze 
drul acțiunilor patriotice 500 
fier vechi.

La aceleași uzine lucrează și 
gard Thiess din echipa de h. 
(categoria A), care și-a 
marea ei mulțumire față de măsurile 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c. Utemista Thiess a realizat

asociația 
toți membrii 
să aibă coti-

exprimat-o și

în c.a- 
kg de

Z/z/de- 
landbal 

manifestat

(Continuare în pag. a 3-a)

— Eleonora Gogilea a repurtat

patru puncte 
față de unul 
și a cincia

a cincia victorie consecutivă

o surprinzătoare tișurinkowska cu
ța, aproape fără efort. Gogîlea, după 
ce a dominat tot timpul partida, a 
trecut-o intr-un final de turnuri și 
pioni net avantajos. Tot într-un final 
de turnuri a învins-o Iliescu pe Lit- 
manowicz. Maria Pogorevici a pres-

In runda a V-a încă 
pentru echipa noastră, 
singur al polonezelor, 
victorie consecutivă a Eleonorei Go
gîlea, care pare că vrea să egaleze 
(sau poate chiar să întreacă) per
formanța de anul trecut a Elisabetei 
Polihroniade: 7’/2 p. din 8. In orice tat același joc solid din rundele an-
caz, tinăra noastră șanistă evoluează terioare în partida cu Samolewiczi
excelent, desfășoară un joc admira- Maestra internațională a dezlănțuit
bil. Ieri, ea a cîștigat la Konar- l>n atac la capătul căruia poziția al-r

belor era total compromisă. In com
plicațiile survenite pe tabla la care 

' > jucau Mălină și Polihroniade, șahista 
noastră a știut să manevreze mai 

,bine capturînd în cele din urmă 
‘ idama albă. Spakowska a repurtat a 

treia victorie
< ,1a Nicola.

1 Trei partide 
nai de turnuri

■ 'am însemnat

I
Sigalas. Teodorescu are un pion în 
plus, la Litwinska, iar Rodica Rei- 
cher (care a înlocuit-o pe Perevosș- 
nic) o piesă în plus 
naiul mai este însă 
plicat.

După cinci runde 
mărit diferența de 

’ ’puncte. Ea conduce 
01/ ’

consecutivă cîștigînd

s-au întrerupt. Un fi- 
și pioni sensibil egal 
în întîlnirea Holuj—-

Complexul Tinerelului din Capitali a găzduit duminică dimineață ul
timele întreceri din cadrul fazei regionale a campionatului republican 
pentru juniori. In fotografie: startul juniorilor in !>roba de 100 m liber.

la Iurcinska. Fi4 
destul de com*

echipa R.P.R. it 
scor la 20 de) 
acum cu 2875— 

8V2, trei partide fiind întrerupte. 11 
, Astăzi, începînd de la ora 17, seț 
joacă runda a Vl-a. Mîine de la oral 

>16 meciul continuă cu reluarea par> 
Itidelor neterminate. ’
> V. CtfjțI
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Vechiul Maramureș era vestit în istoria sa prin 
faptul că de aci a plecat Dragoș Vodă cînd a descăle
cat în Moldova.

Maramureșul mai era vestit și prin faptul că între 
hotarele sale se aflau Țara Oașului, munții Rodnei și 
munții Gutinului, locuri de o neasemuită frumusețe. 
Tot în Maramureș se află satul Mecențiu, în care 
s-a născut poetul maghiar Ady Endre, precum și sa
tul Coltău, in care Sa'ndor Petofi a scris unele din 
cele mai frumoase poezii ale sale. Dar, tot în Ma
ramureș se mai aflau muncitorii mineri și muncitorii 
forestieri a căror viață mizeră era de asemenea ves
tită.

După 23 August 1944, tabloul regiunii s-a schimbat 
complet. Zorii vieții noi apăruseră și in îndepărtatele 
așezări ale Maramureșului. In orașele regiunii Baia

★

In Țara

l iieri și azi
Mare au început să se înalțe fabrici și întreprinderi, S 
cartiere de locuințe |>entru oamenii muncii, numeroase & 
instituții culturale, baze sportive moderne. De la o zi « 
la alta, regiunea Baia Mare devine mai frumoasă, S 
mai bogată. S-a schimbat complet și viața oamenilor. 5) 
Muncitorii au acum asigurate condiții normale de a 
muncă și de trai, iar la sate, în locul vieții de iobag 
de pe vremea guvernanților burghezi, pulsează astăzi 
viața liberă și fericită pe care și-a făurit-o țărănimea £< 
noastră muncitoare. Minerii nu mai sînt ’ victimele 
silicozei, iar țăranii muncitori nu mai sînt la che- fa 
remul moșierilor și vătafilor lor. Ca și toate cele- g 
lalte regiuni ale țării, Baia Mare își trăiește viața fa 
nouă creată prin grija Partidului și Guvernului în 
cei 15 ani care au trecut de Ia eliberarea țării noas- 
tre.

Ene Tigu, maistru miner, voleibali; 
la C.S.M. Baia Mare, pe fotbaliști 
Vasile Hidekuti, maistru miner, p 
minerul A Moldovan, jucător de tem 
de masă, pe popicarul Pompei Muri 
șan, miner fruntaș sau pe tehnicism

bucură de traiul îmbelșugat pe 
duc ei și copiii lor. Minerii au 
condiții de muncă și de viață ome. 
In mină, lucrul prin perforaj 
evită praful și deci silicoza, iar

ceea a fost greu, la început, ca oșenii 
să se obișnuiască să iasă pe stadion, 
să alerge, să se întreacă în diferite 
discipline sportive. Acum însă, datori
tă muncii de popularizare a educației 
fizice și a foloaselor ei, precum și da
torită sprijinului material dat prin 
crearea de numeroase baze sportive, 
oșenii au îndrăgit sportul și-l prac
tică în număr din ce în ce mai mare.
Cele mai populare sporturi din Țara 

Oașului sînt fotbalul și voleiul. Volei
baliștii au ajuns de altfel să practice 
un joc destul de valoros. Performanța 
voleibaliștilor din satul Rogoz, care 
au cucerit locul doi la faza regională 
a Spartachiadei de vară a tineretului 
este elocventă. De altfel, întreg tine
retul din Țara Oașului participă cu 
multă însuflețire atît la întrecerile 
Spartachiadei de vară, cît și la dispu
tele sportive organizate în cadrul fes-' 
fivalurilor raionale, al duminicilor ] 
sportive precum și al altor numeroase 
concursuri sportive.

Acesta este un aspect din viața
nouă a oșenilor. Ei se bucură astăzi. Atare, pe șahistul Al. Șandor, șeful 
din plin de traiul luminos și fericit unei echipe care în primul semestru 
creat de regimul democrat-popular, a îndeplint planul cu 112—150%,

Excursii în munții Rodnei și ai Gutinului
Minunate sînt locurile pe care le 

vizitează, la sfîrșit de săptămină, lo
cuitorii 
Rodnei 
tați in 
mii de 
țară.

Munții Rodnei, unde se află cabana ielor republicane. La Borșa vin mii 
Puzdra și frumosul complex Borșa, d ' '
sînt printre cei mai frumoși din (ară. crea,

In urmă cu 15 ani, în satul Valea 
Borcutului, la fiecare zece case capul 
familiei zăcea cu plămînii jnîncați de 
silicoză sau murea în mizerie; în ab
solut fiecare familie era imposibil ca 
unul din membrii ei să nu fie suferind 
de plămîni. Minele din Săsar erau 
vestite prin faptul că dădeau cel mai 
mare procentaj de tuberculoși.Lucrul 
în mină, prin perforaj uscat, producea 
acel praf ucigător care niăcina sănă
tatea muncitorilor. Despre activitatea 
culturală sau sportivă nici nu putea 
fi vorba. După 10—12 ore de muncă 
istovitoare nimănui nu-i mai ardea de 
sport.

Acum însă, muncitorii întreprinderii 
minere „Petre Gheorghe“-Săsar tră
iesc o viață liberă și fericită. Astăzi 
ei se 
care-1 
acum 
nești. 
umed
ventilatoarele puternice, echipamentul 
de protecție modern, transportul mi
nereului cu locomotive electrice, reduc 
la zero pericolul silicozei. In plus: 
staționar medical, casă de odihnă la 
Usturoi (lingă Săsar) și terenuri de 
sport. O arenă de fotbal pentru jocuri 
oficiale și una pentru antrenamente, 
o popicărie cu două piste, un club cu 
o sală pentru tenis de masă și una 
pentru șah, teren de volei, iată baze 
sportive care te invită ca după-amia- 
ză să te recreezi, să faci mișcare, să te 
bucuri de viață. Acum, minerii din 
Săsar lucrează cu dragoste și cu 
spor, obținînd succese și în producție 
și în sport, lată-i, de pildă, pe munci
torul miner Moise Cseke, component 
al echipei de lupte a C.S.M. Baia

Gheorghefruntaș
unei echipe care își depă

Locuitorii Țării Oașului nu visau niciodată să facă spori. Mizeria 
cruntă in care trăiau, starea de totală înapoiere in care erau ținuți ii făcea 
să nu cunoască nici măcar noțiunea de spori. Acum, sportul are tot mai 
mulți prieteni și în rindurile oșenilor. In fotografie, țăranul colectivist loan 
Hoțea, intr-un pitoresc costum, aruncă sulița folosind un stil pe cit 

I frumos, pe at it de corect.
Literații burghezi ptezentau Țara 

Oașului drept una din cele mai pito
rești regiuni ale țării, în care portul 
și obiceiurile patriarhale erau ridi
cate în slăvi. Este drept, portul și o- 
biceiufile oșenilor au fost și sînt încă 
printre cele mai frumoase din țara 
inoastră. Dar, aceiași literați burghezi 
omiteau să amintească de starea de 
Totală înapoiere, de exploatarea nemiloa- 
,să, de faptul că peste 80% din oșeni 
erau analfabeți, iar sifilisul și tuber
culoza făceau ravagii, producînd în 
Țara Oașului cel mai mare procentaj 
de victime, comparativ cu celelalte 
colțuri ale țării.

de

eli-
ex-

înlăturarea orînduirii burgheze, 
berarea poporului romîn de sub 
ploatarea de secole a moșierilor, gro
filor, a patronilor nemiloși, a adus 
lumină și în țara Oașului, această 
splendidă parte a țării noastre. Și e 
de ajuns să-ți arunci o privire asu
pra satelor din Țara Oașului, pentru / 
a constata că regimul democrat-popu
lar a transformat radical condițiile 
de viață ale oșenilor. Școli, case de 
cultură, spitale au răsărit peste tot, 
adticînd lumină și sănătate. Iar spor
tul șj-a cucerit și el un loc de seamă 
într-o regiune în care conducătorii 
burghezi nu lăsaseră să pătrundă nici 
măcar ideea de sport. Poate și de a-

Fabrica Unio Satu Mare: în 1944 
o ruină, acum mîndria orașului!

După retragerea trupelor hitleriste, 
din fabrica Unio Satu Mare rămă
sese un morman de moloz. Za
darnică le-a 
tea. Fabrică 
a renăscut în 
crat-popul ar șl 
o continuă dezvoltare. A crescut nu
mărul halelor și atelierelor, a sporit 
capacitatea mașinilor. In jurul fabri
cii au apărut cabinetul medical, crcșa 
pentru copii, clubul muncitorilor și, 
bineînțeles, terenuri de sport. Vred
nicii constructori de utilaj minier, de 
vagoane de căi ferate industriale, fo
restiere și miniere au acum la dispo
ziție tot ce le este necesar pentru 
p face sport.

In această fabrică, cea mai impor
tantă din Satu Mare, muncesc cu 
multă rîvnă și spor o serie de spor
tivi cunoscufi și iubiți de localnici 
și chiar de întreaga țară. 
Elena Samșuddcmtt-Ferencz 
•apreciată controloare de calitate, 
șahistul Iuliti Szabo este un inginer

moloz, 
insă jerocita- 
Satii Mare

fost
Unio
anii regimului demo- 
actualmente cunoaște

Scrimera 
este o 

iar

chimist stimat de muncitori pentru 
succesele obținute pe 'plan profesio
nal. Fotbaliștii Ștefan Dorogi, lăcă
tuș la secția vagonaj, E. Kuki, con
trolor tehnic, I. Mihalcea, sculer, po
picarul Francisc llles, rabotor și alții 
împletesc armonios activitatea profe
sională cu cea sportivă, obținind 
frumoase succese in ambele domenii.

Minerul 
■este șeful 
șește cu regularitate angajamentele 
Totodată el este un bun jucător 
fotbal. Pentru meritele deosebite 
producție și în sport, el a fost 
■consiliul asociației sportive a 
lor de la întreprinderea „Petre 
ghe“ Sășar,
Pavel Horja, jucător în echipa
bal C.S.M. Baia Mare.

Astăzi, sportul poate fi practicat <k 
toți minerii din Săsar. Iar procentu 
de 90% de participanți — din totalu 
salariaților — la întrecerile Sparta 
chiadei de vară a tineretului este edi 
ficator...

rf. 
îi 

ales ii 
miruri 
Gheor

de fot

Pe

deAci se țin numeroase concursuri 
schi, unele chiar Cu caracter repu
blican. T rambulina de sărituri de la 
Borșa este cea mai mare și cea mtff 
modernă bază sportivă de acest gen

regiunii Baia Mare. Munții 
și munții Gutinului sînt vizi- 
timpul iernii, ca și vara, de 
turiști, veniți din întreaga * de la noi și pe ea sînt programate 

cu regularitate întrecerile campiona-

de oameni ai muncii pentru a se re- 
, pentru a face excursii in mi-

Muncitorii uzinelor 
întimpina

de iubit este sportul la u- 
chimico-metalurgice „Gh.

Cît 
zinele 
Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare reiese 
din faptul că la crosul organizat în 
cinstea zilei de 1 Mai, în fruntea 
numeroșilor concurenți se aflau di
rectorul uzinelor, ing. Gheza Uisegyi 
și inginerul șef Dumitru Leana. De 
altfel, peste 1.400 de muncitori sînt 
membri ai U.C.F.S. și mai mult de 
700 sînt membri susținători, ai Clu
bului Sportiv Muncitoresc Baia Mare. 
Bazele sportive ale uzinelor (trei te
renuri de tenis, pistă G.M.A., popi- 
cărie dublă, poligon de tir, teren de 
volei-baschet amenajat pentru jocuri 
iii nocturnă) sînt frecventate de sute

1
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a XV-a aniversare a eliberării
tineri și vîrstnici dornici să facă 

ca și
de 
sport. La campionatele de casă, 
la Spartachiada de vară și de iarnă 
a tineretului iau parte cu regulari
tate peste 1.000 de salaniați.

Sportivi de frunte ai uzinelor sînt cei 
mai înaintați muncitori. Din cele cinci 
brigăzi de producție, cea condusă de 
ciclistul Gheza Gyalayi obține suc
cese deosebite. Din această brigadă 
fac parte Francisc Sziilagy (boxer), 
Andrei Nagy (boxer), fuliu Kajtak 
(atlet), Anton Schmidt (jucător de 
oină). Dintre sportivii care sînt frun
tași in producție trebuie să mai a- 
mintini și de Ludovic Horvath 
(schior), Ligia Bene a (handbalistă),

turnatele împrejurimi ale comp'.: 
lui.

In munții Gutinului se află cabam 
Izvoare, de unde se pot face excursi 
pe virfurile Breaza, Igniș și lezur 
iar de Ia cabana Mogoșa,’ aflată doa: 
la două ore de Baia Mare, poli vi 
zita virfurile Satinul și Mogoșa. Ir 
plus, lacul Mogoșa aflat chiar in fațe 
cabanei, dă un aspect de neasemuite 
frumusețe locului.

Oamenii muncii din regiune apre
ciază aceste daruri ale naturii și la 
fiecare sjîrșiț de săptămină vezi au
tobuze care duc către poalele mun
ților sute și sute de tineri și tinere.

In fotografie, o frumoasă vedere a 
lacului și cabanei Mogoșa.

Cifre grăitoare
® In 1944 ființau
re. In 1953 cifra 

iar în 1959 a ajuns 
și cluburi sportive.
• Numărul tuturor 

dinainte de 23 August 1944 era de 
47- In 1959 tineretul din regiune ac
tivează pe 518 stadioane, terenuri și 
săli, dintre care numeroase în me
diul sătesc.

• Purtători ai insignei G.M.A., 
1950 : 823, în 1959 : 34.446.
• Participanți la competițiile 

masă în regiune în 1958, crosul 
Noiembrie" 28.779, Spartachiada 
iarnă 125.252, Spartachiada de vară 
115.596.

22 grupări spor- 
a sporit la 23C 
la 293 asociații

bazelor sportive

în

de 
_z 
de

—-nțr-

un fapt care face

Dezideriu Csoma (fotbalist). Gabriela 
Pop (handbalistă), Iosif Dezsi (fot
balist), Ion Mociorneac și Cornel Ar
deleana (luptători) și Teodor Sideraș 
(halterofil).

Și acum,
cinste tuturor muncitorilor uzinelor 
chimico-metalurgice „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Baia Mare: răspunzînd che
mării patriotice lansată de uzinele 
„1 Mai" Baia Mare, ei au realizat 
1.811.030 lei economii și au redus cu 
6.206.000 prețul de cost al produselor.

fată cum întîmpină a XV-a aniver
sare a eliberării patriei noastre mun
citorii de la uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ 1

• Numărul turiștilor a crescut de la 
1258 (1944) la
• In 1958 au 

și pescari care 
carne.

® Membri ai
1890 în 1947, 30.477 în 1957 și 97.623 
membri U.C.F.S. în 1959.

peste 25.000 (1959).
activat 1.630 vînători 
au predat 150.000 kg

asociațiilor sportive:

Pagină redactată de D. STAN- 
CULESCU și V. SASARANU, co
respondent regional



Să învățăm cîntecele 
nchinate Patriei și Partidului !

DIN COLȚUL RINGULUI

■para întreagă se pregătește de sărbătoare. In curînd vom sărbători 
ea de a 15-a aniversare a eliberării țării noastre <5e sub jugul fascist. In 
rostea celei mai mari sărbători națio n a le a poporului romîn oamenii mun
ți doMndesc deosebite succese în mun că, se pregătesc să întîmpine această 

așa cum se cuvine. Siderurgiștli, la mimoriștii, minerii înzecindu-șl efortu- 
ile lor dau mai mult oțel, laminate și mai mult cărbune patriei. Ceferiștii și 
etroliștta, ca întotdeauna 
entru sporirea continuă a 
ost

Alături de întregul 
■rofesori și învățători își

sînt în pri mele rînduri ale Întrecerii socialiste 
productivității muncii și reducerea prețului de

popor, oamenii de știință, «ai literaturii și artei, 
________ ____ _____  _T_ pun cunoștințele lor în slujba înfloririi econo
miei și culturii în patria noastră.

In cinstea măreței sărbători naționale a poporului romîn, muzicienii 
i compozitorii au creat opere care oglindesc profund și la un în-alt 
ivei artistic măreția epocii noastre, Minunate cîntece de mase, imnuri patri- 
tiice sînt închinate lupte- de veacuri dusă de popor pentru libertate și eli- 
erare socială. Minunate cîntece sînt închinate Partidului făuritorul viețcl 
oastre noi. Cu însuflețire tineretul nostru, sportivii patriei învață frumoa- 
ele cîntece dedicate vieții noastre noi, Patriei și Partidului. In cinstea lui 23 
s.ugust ansamblurile culturale pregătesc cu migală minunatele melodii 
reate pentru a sărbători cum se cuvine cea mai mare zi din vbața poporului 
ostru

Asociațiile șl cluburile sportive trebui© să se preocupe ca sportivii 
ă învețe cîntece dedicate luptei și vieții poporului, care sub conducerea 
arti'dulul construiește cu succes socialismul. 23 August va fi sărbătoarea 
oioșiei și veseliei. Cîntul să fie pe buzele tuturora. El să însoțească co- 
xESnele de demonstranți, să însoțească sportivii în toate manifestațiile lor 
i cinstea acestei mărețe zile!

un

Părinte drag, Partid iubit
— Cîntec pentru tineret —

Muzica : G. BAZAVAN Versuri : T. BALȘ

drag, Par - A dvn rre murt qrfir /e, /at
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 Campionatele republicane de box 
au luat sfirșit. Dar o serie de lu
cruri mai stăruie in mintea și sufle
tul miilor de spectatori veniți să a- 
siste la disputele favoriților lor sau 

■ să vadă dacă boxul s-a dezvoltat și 
‘ 'calitativ.

Miile de spectatori prezenți la des- 
• ,jășurarea reuniunilor finale ale cam

pionatelor republicane de box din 
acest an au fost satisfăcuți, în primul 

; Find, de calitatea boxului prestat și, 
■ în al doilea rind, de faptul că tine- 
, retul baie cu insistență la poarta 

\ consacrării, că acesta (Nicolau, A.
Olteana etc) a știut să dea, deseori, 

, ■numelor „sonore", replici viguroase. 
‘ 'Se poate vedea deci că sîntem in 

ultimul timp, pe un drum bun.

I
S-au putut observa, de asemenea, 
arbitraje competente, atente — semn 
bun pentru viitoarele gale. Și, aceste 
lucruri sint cit se poate de îmbucură
toare.

Dar in afara întilnirilor disputate 
am mai văzut lucruri care nu pot 
fi uitate. Și asemenea lucruri spun 
■multe.

‘ 1 Am văzut bucuria și satisfacția deo
sebită a învingătorilor care au primit 
/titlul și centura de campioni ai R F.Ii.
In ochii unor boxeri au mijit măr
găritare. Ele erau semne ale bucuriei 
oferite de victorie, rezultat al unei 
munci îndelungate și perseverente, al 
unei pregătiri mai bune.

1 L-am văzut pe Dragnea, boxer ca
pabil și experimentat pierzind dato
rită lipsei de calm, neorientării tac
tice. Cită amărăciune i se vedea pe 
față cînd a fost declarat învins. Ba, 

■ dacă rui ne înșelăm chiar plingea. 
Și cind te gîndeștl că unii spun căro șu! dm dra pe te Ard i ■ ni rm le ce /or ce anei ral''In 
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cui mi. !e ce a rem de ev- ce

a luat tricoul de campion și l-a a- 
jutat să-l îmbrace pe Zaharia, adver
sarul care-l învinsese cu cîteva mi
nute mai inairtie. Apoi l-a sărutat. O 
sărutare caldă, tovărășească, pornită 
din adincurile inimii. Era recunoaște
rea sinceră a superiorității, decizia 
sa, dacă vreți, pentru cel care fusese

după fiecare repriză bună a ’elevului: 
său. Cu cită atenție urmărea 'edolri- 
ția lui Nicolau și cum tresărea- de; 
necaz la fiecare lovitură mai grea 
primită de acesta. Pentru creșterea 
de noi cadre el a fost felicitat fii 
premiat. Cred că vă mai -amintiți, nu?;

Bravo vouă, sportivi>JL Și vouă, &+

In timpul meciului, orice sfat nu mai.:, ajută. Boxerii sini prea con
centrați în lupta pe care o susțin pentru a sezisa indicațiile .de pe margine". 
Și totuși... Dumitru Călinescu, antrenorul lui M. Stoian, nu se poate abține 
să nu dea sfaturi măcar pe... mutește!

(ihe-

boxul este un sport brutal... Deh, cum 
am pierdut — girtdea poate Dragnea

Stoian. Antrenorul acestuia din urmă, 
'încerca și el — in timpul meciului, 
o satisfacție deosebită. Deși era a- 

•vertizat de către arbitrul din ring 
— el totuși își încuraja precipitat ele
vul: ’Așa tată... dă-i... stingă înainte..-- 
ca la sală,. elegant...

In minutul doi al primei reprize 
un „pumn" fulgerător îl aruncă pe 
Balaș la podea. Uluitoare lovitură! 
încearcă să se ridice dar... picioarele 
nu-l mai țin. Serbu Neacșu se repede 
și... își ridică adversarul de jos. Nu 
am văzut nici un moment un pic de 
mlndrie pe fața boxerului învingător. 
Cită modestie! Da, o adevărată Și

■ sinceră modestie!
■ Lupta dintre Ghețu Velicu șl Petre 
Zaharia a fost deosebit de' aprigă. 
,S-au schimbat pumni mulți și... grei. 
Un spectator spunea pe bună dreptate: 
„Dacă s-ar putea însuma toate looi- 

' turile date de ambii 
'îndreptate către un 
ar fi el de rezistent 
din loc !”

Mai tare a lovit
■ clar a punctat Zaharia și de aceea 
,el a fost declarat învingător. Amă
răciunea insuccesului nu l-a frămîntat 

'pe Ghețu decît cîteva clipe eăci, apoi,
în aplauzele miilor de spectatori, el

stringind mina adversarului său,

să nu dea sfaturi măcar pe... 
mai bun. Frumos gest! Bravo, 
țule!

Sint atitudini noi, atitudini 
sportivilor noștri, crescuți și educați 
în spiritul unui cald umanism, 
spiritul deplinei sportivități.

Și cine-l va putea uita pe ,J>ătri- 
nelul" profesor de latină din colțul 
lui Nicolau. Cu cită grijă își ocrotea 
elevul, cită bucurie îi inunda fața

(Urmare din pag. 1)

ale

in

lor care creșteți asemenea sportivi. 
Prin munca voastră, prin atitudinea 
nouă, care vă onorează, ați dovedit 
că munciți în spiritul vreniilor noas
tre noi, in spiritul sarcinilor și cerin
țelor poporului, de a crește o gene
rație nouă, optimistă, înflăcărată, ca
pabilă să apere marile noastre cu
ceriri.

V. GRĂDINARII

■ ■■'

pînă
500

boxeri și ar fi 
obstacol, orlcit 

acesta s-ar urni

Ghețu, dar mai

cu- cenr 
rim gri cfinl

spre

Abia se terminase ultimele schim
buri de mingi ale ediției din acest 
an a „Criteriului european" de tenis 
de masă pentru juniori, abia se stin
seseră luminile din eleganta „sală a 
sporturilor" din Constanța și, în timp

,ce conducătorii și antrenorii diferite- 
' lor delegații își așteptau sportivii la 
.ieșirea din vestiare, am pornit și noi 
să facem „investigații" pentru a afla 
primele impresii. Acest lucru nu a fost 
prea greu, pentru că toată lumea era 
de acum în focul comentariilor pe
marginea competiției care tocmai lua
se sfîrșit cu cîteva minute mai de
vreme. In dorința de a pune în temă 
și pe cititorii noștri vom reda cîteva

Părinte drag, Partidu-n vremuri grele, 
In lupte ne-a condus și ne-a fost scut i 
De-am singerat, în roșul din drapele 
Ard inimile celor ce-au căzut.
In flamura de foc biruitoare,
E vuietul sirenei ascuțit
Și inima lui Roaită cheamă-n zare 
Pa culmile ce-avein de cucerit.

Urcăm spre comunism biruitori 
Și nu e forță-n lume să ne-abată 
Din iureșul pornit spre viitor.

■ Și pe ci ii ivi ii inimii i

1 'din aceste declarații: 
' UAPI. MOPHARDKARL MCJRHARD^ (R.F.G.), preșe-

, dintele comisiei de juniori din Fede- 
' rația internaționalii de tenis de masă:

In piept de stînci noi sfredelim tunele, 
Din munte-n munte poduri arcuim ; 
Dăm albii noi izvoarelor rebele 
In zale de beton să le strunim, 
încingem țara-n brîu de magistrale, 
Pe fruntea nopții despletim lumini 
Și-acolo unde-a fost doar plîns și jale 
Clădim orașe și-nflorim grădini.

Brigăzi de șoc, spre vremea viitoare, 
Slot rindurile noastre tinerești;
Veniți cu noi să ridicăm sub soare 
O patrie bogată ca-n povești.
Sub steagul de partid, ca o armată,

Turneul internațional 
de volei „Cupa UCECOM”

„Cred că sînt In asentimentul tutu
ror participanților prezenți Ja „Crite
riul european" cînd afirm că la Con
stanța an fost cîteva zile foarte fru
moase pentru pasionații tenisului de 
masă. Federația romînă de speciali
tate n-a avut la dispoziție decît trei 
luni de pregătire a acestor întreceri. 
In numele comisiei de juniori a Fede
rației internaționale mulțumesc foru
lui romîn pentru că ne-a dat posibi
litatea să asistăm aici la Constanța 
la o competiție atît de reușită. Sîntem 

. cit toții de acord că a fost o organi- 
Stârt f zare impecabilă. Și îmi este imposibil 

să evidențiez pe toți aceia care au 
muncit pentru acest concurs. Evoluția 
jucătorilor și jucătoarelor ne-a oferit

Amatorii de volei din Constanța 
vor avea prilejul să asiste între 23— 
26 iulie la un interesant turneu in
ternațional feminin de volei dotat cu 
„CUPA UCEGOM". La! această com
petiție și-au anunțat participarea e- 
chipele Spartakus (Ungaria), f' 
(Polonia), Kolejliler Ankara (Turcia) 
și, bineînțeles, echipa romînească 
Voința.

Meciurile vor avea Ioc în „Sala!partide atît de frumoase îneît putem 
sporturilor" în zilele de 23, 24 și 26 jfi mîndri de viitorul tenisului de masă 
iulie, începîttd de la ora 19, . europegg. Toți concurenții au fost

la data de T iulie o economie de 
lei. De asemenea, harnica mun

citoare a participat cu multă însufle
țire la acțiunile patriotice organizate 
în comuna sa natală, Hărman, reali- 
zînd 15 metri cubi de săpături la șan
tierul de irigare. Printre angajamen
tele sale figurează și acela de a obți
ne într-un timp cît mai scurt, califica
rea de electriciană și de a obține, ală
turi de ceilalți muncitori ai uzinelor, 
noi și importante succese pe drumul 
consolidării construcției noastre socia
liste.

CAROL GRUIA ;— corespondent
★

După terminarea lucrului, la fabrica 
„Electroputere" din Craiova, fabrică 
ce deține drapelul de producție pe 
oraș, comunistul Constantin Băcăran, 
președintele asociației sportive, și-a 
dat întilnire cu sportivii fruntași. Prin
tre aceștia am remarcat pe utemistul 
Vlad Diaconii, inginer-maistru, căpitan

șl antrenor al echipei de handbal a aso
ciației, utemistul Ion Roman, matrițer, 
campion regional de box, pe desena
torul Dan Boiangiu, campion regional 
la tenis de masă și multi alții.

In discuțiile care au urmat, Constan
tin Băcăran a împărtășit celor prezenți 
din amintirile sale, descriind condi
țiile grele de muncă și viață prin care 
a trecut el și muncitorii mai virstnici, în 
anii grei dinainte de eliberare. In același 
timp, vorbitorul a subliniat grifa ne
contenită pe care partidul o manifestă 
zi de zi față de oamenii muncii, căro
ra le creează condiții cit mai bune de 
viață, recenta Ilotărire reprezen- 
tind o dovadă elocventă in acest sens, 
Exprimindu-și satisfacția față de mă
surile cuprinse in Ilotărire, inginerul 
Vlad Diaconii, care lucrează la cupeul 
locomotivei Diesel, Ion Roman și alții 
s-au angajat ca în cinstea zilei de 23 
August să obțină importante economii 
de materiale și să dea lucru de cea 
mai bună calitate.

ROM IC A SCHULTZ i 
coresp. regional i

După Criteriul european de tenis de masă

esc oaspeții
pean", unde s-a jucat Ia un nivel teh
nic înalt. Era de așteptat că romînii 
vor cîștiga atît de multe titluri, pen
tru că juniorii dumneavoastră sînt 
foarte buni. îmi pare rău că nu au 
luat parte și tinerii jucători din Sue
dia, Franța. In ceea ce privește orga
nizarea, ea a întreout și cele mai opti
miste așteptări. Vorbind despre jocu
rile propriu-zise, apreciez ca cei mai 
buni pe Negulescu, Biro, Mariana 
Barasch, lulia Frisenhahn, Ursei Ehe- 
brecht și Rita Gordes. M-a impresio
nat în mod deosebit talentul unui nu
măr mare de copii de la probele indi
viduale, tineri care erau foarte nerăb
dători să le vină mai repede rîndul la 
joc. In timpul concursului am obser
vat că majoritatea antrenorilor cam 
abuzează uneori cu sfaturile. Nu este 
întotdeauna regulamentar și în plus 
este bine pentru educația acestor ti
neri ca ei să fie lăsați să se orienteze 
și singuri. Personal, m-am simțit 
foarte bine în mijlocul dumneavoastră 
și eu vă mulțumesc încăodată pentru 
ospitalitatea acordată".

★ r 
Iată, așadar, cîteva aprecieri card, 

desigur, fac cinste tinerei generații ai 
tenisului nostru de masă, mișcării 
sportive de la noi ca și capacității,or
ganizatorilor romîni. Acestor cuvinte 
frumoase ne asociem și noi. In nu
merele viitoare vom face unele comen
tarii in scopul aducerii unei contribuții 
la buna pregătire și dezvoltare a ti
nerilor jucători romîni de tenis de 
masă.

foarte sportivi și eu sper ca și în alte 
întîlniri, fie de juniori sau seniori, 
să domnească același spirit sportiv ca 
în aceste zile la Constanța. Salut cu 
plăcere echipa romînă, care după ce 
a arătat ce poate anul trecut la Fal- 
kenberg, și-a confirmat și de data acea
sta valoarea cîștigînd șase din cele 
șapte probe. Am convingerea că 
Constanța nd a avut loc numai

la 
o 

competiție pur sportivă, ci a fost și 
un prilej de strîngere a relațiilor de
prietenie între participants.

ILIRIO SRAMKOV, 'conducătorul 
delegației sovietice: „Mai întâi mul
țumesc Federației romîne pentru 
greaua misiune pe care și-a asumat-o 
prin organizarea „Criteriului euro
pean". Prin aceasta, F.R.T.M.-ul a 
adus o contribuție importantă la pro
gresul tinerilor jucători din țările 
europene. Sîntem bucuroși să con
statăm că organizarea întrecerilor a 
fost perfectă. De altfel, pe noi nu ne 
miră acest lucru ținînd seama de ex
periența acumulată în acest domeniu 
de dumneavoastră. De asemenea sîn
tem bucuroși cînd vedem că reprezen
tativa romînă cuprinde elemente ti
nere, atît de dotate ca Radu Negu- 
lescu și Mariana Barasch care se a- 
propie de nivelul seniorilor. Partici
parea la „Criteriu" a fost foarte va
loroasă, chiar și fără prezența jucă
torilor suedezi, a căror absență este 
regretabilă. Intr-un cuvînt o compe
tiție reușită din toate punctele de ve
dere".

JEAN ROBERT, secretând comisiei 
de juniori din Federația internațională 
de tenis de masă : „Mi-a plăcut foarte 
mult desfășurarea „Criteriului euro-

4 
UT- C?.



O COMPETIȚIE SPORTIVĂ REUȘITĂ: CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PENTATLON MODERN DE LA CLUJ

Concursul de tir inter-orașe 
prin corespondență

Nu este un lucru cîtuși de puțin 
iișor să organizezi în bune condițiuni 
o competiție internațională în indiferent 
ce ramură de sport. Lucrul acesta de
vine, evident, cu mult mai greu a- 
tunci cînd este vorba de pentatlonul 
modern, sport care cuprinde cinci dis
cipline, fiecare dintre ele cu caracte
risticile sale. In aceste condițiuni va 
puteți da seama cîte satisfacții au în
cercat neobosiții organizatori ai con- 

„MARATONUL
NERVILOR"...

'lruian Croitor u thn echipa a doua a R.P. Romi
ne atacă cu curai un obstacol dificil.

(Foto: R. Vllara)

cursuhu internațional de pentatlon mo
dern de la Cluj, atunci cînd fiecare 
dintre conducătorii echipelor străine 
participante au ținut să le. strîngă 
mîinile și să le aducă felicitări. In 
această privință credem a fi pe deplin 
elocventă declarația lui LEO BOGNAR, 
conducătorul echipei Austriei, el însuși 
fost campion de pentatlon al țării 
sale : „Sintem neutrii prima oară in 
Romima șl trebuie să vă mărturisim 
că am /ost de-a dreptul impresionați 
de felul prietenesc cu care am fost în
conjurați, de atmosfera de deplină 
sportivitate pe care am găsit-o’ in 
acest frumos oraș. In ceea ce pri
vește competiția la care am participat, 
am de spus numai și numai lucruri 
foarte bune. Organizarea in multe ca
zuri a întrecut-o pe cea a multor edi
ții ale campionatelor mondiale. Iotul 
a fost studiat cu grijă piuă in cele 
mai mici amănunte. Incontestabil, con
cursul internațional de pentatlon mo
dern al Romlniei a fost superior cam
pionatului mondial de la Londra de 
anul trecut. Un singur lucru i-a lipsit 
insă: o participare și mai numeroasă!

Am fost impresionați de parcursul 
ales pentru proba de călărie și pentru 
cea de cros. Au fost mult mai dificile
decît ta oricare din concursurile la 
care am participat sau la care am 
asistat".

CALARiA A FĂCUT O TRIERE 
SEVERA

Una din cele mai pretențioase pro
be ale oricărui concurs de pentatlon

Întâlnirea de polo pe apâ 
echipele Știința Cluj și Știința 

la

dintre
. Bucu

rești, disputată duminică la Cluj, -a 
fost cîștig .tă de localnici cu scorul de 
4—2 (6—J). Punctele Oiu fost înscrise 
de Szabo (3) și Danciu pentru clujeni, 
Clfirvăsută și Varlaam pentru bucu- 
reșteni. In urma rezultatului acestui 
meci, restanță din turui campionatului 
categoriei A, clasamentul final ai tu
rului se prezintă astfel:

b. lXnamo ©uciurești
2. C S. Oradea
3. C.C.A.
4. Știința Cluj
5. C.S.M. Tg. Mureș
6. Știința Buc. 
V.’Ind. Lînii

6 4 1‘ 1 33:112 
6402 39:16
5 3 0 3 23:20 
6213 16:34
6 2 0 4 11:30
6 0 0 6 7:47Timiș.

6 5 -0< flL 47:16 10
9
8
6 
5
4 
0

Prima etapă a returului campionatu
lui republican se va desfășura dumi
nică 4 octombrie. 

este, desigur, călăria. Organizatorii 
trebuie să pregătească în cele mai 
bune condițiuni și la același nivel va
loric caii înscriși pentru întreceri, în 
așa fel’ ca ei să fie apți să poată face 
față cu succes dificultăților traseului. 
Din acest punct de vedere trebuie să 
aducem felicitări antrenorilor care s-au 
ocupat de pregătirea cailor. Absolut 
toți caii au fost perfect pregătiți și 
au acoperit traseul în cele mai bune 

condițiuni. Dacă totuși 
nu toți pentatloniștii au 
reușit să termine par
cursul în timpul prevăzut 
și fără penalizări, aceas
ta nu s-a datorat cailor, 
ci înșiși concur enților 1 
Proba de călărie de la 
Cluj a arătat cît se poa
te de clar că în afara 
concurenților romîni, ma
joritatea celorlalți -n-an 
avut pregătirea necesarii 
unui parcurs de 4.000 m 
și atît de pretențios. De 
obicei, la concursurile in
ternaționale organizate 
în' stfămătafe lungimea 
traseului de călărie este 
doar de 2.500 m, iar pro
filul lui este destul de 
simplu». Am văzut'acum 
multe cazuri cînd pur și 
simplu caii și-an dus... 
călăreții I

Proba de călărie a fost 
cu adevărat un spectacol 
impresionant, care, a sa 
tisfăcut pe deplin pe cei 
peste 20.000 de clujeni 
prezenți la întreceri.

Numai așa poate fi 
numită întrecerea de 
.sprimă, care a durat mai 
bine de. nouă ore. Fie-

care din cei 21 de concurenți ai echi
pelor de pentatlon ai’i susți
nut cîte 40 de asalturi în două 
tururi. In aceste, condițiuni și pe o 
căldură toridă, concurenții au trebuit 
să facă apel la toată energia, la toată 
capacitatea lor fizică, tehnică și tacti
că. In primul tur, cei trei membri ai 
primei formații a țării noastre au avut 
posibilitatea să cîștige, pe echipe, toa
te întîlnirile susținute. Ei au pierdut 
însă cu 5—4 „meciurile" cu R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană și R. P. Un 
gară deși conduseseră în fiecare din 
ele. La 4—4, lui Wilhelm Roman i-a 
revenit greaua misiune de a susține 
ultimele asalturi, și el n-a reușit să 
obțină victoria. In „retur" echipa noas
tră a mers cu mult mai bine, învin- 
gînd pe pentatloniștii bulgari cu 7—2 
și terminînd la egalitate cu echipa 
R.D.G. Ultima întîlnire cu echipa R.P. 
Llngare trebuia să decidă pe câștigă
torii probei de spadă. Noi aveam po
sibilitatea să ieșim victorioși, chiar 
dacă ani li pierdut meciul cu 5—4. 
Maghiarii au condus cu 4—0, apoi 
Roman și Ionescu au redus scorni la 
4—2. Pe planșe au intrat apoi Țintea

înotătorii hucisreșteni sint pregătiți
pentru întrecerea cu selecționata Sofiei

insfîrșit un concurs cu rezultate 
de valoare! Aceasta a fost prima con
cluzie după concursul de verificare 
a lotului de natație, desfășurat sîm
bătă și duminică la Completul Tinere
tului. Intr-adevăr, după cîteva .com
petiții în care au fost înregistrate re
zultate nesemnificative, iată că am 
avut prilejul să asistăm la o întrece
re interesantă, cu dispute pasionante 
si cu rezultate remarcabile. Lupta 
dintre juniorul Tiberiu Rînea și A- 
lexandru Schmaltzer la 200 ni bras, 
disputa dintre Ingrid Waechter și 
Ingrid Rothe la 100 m liber, sau ma
niera în care au parcurs Gavrilă Bla- 
;ec și Ștefan Ionescu distanțele de 
200 m și 400 m liber, în care au ob
ținut recorduri republicane de valoa
re, au fost urmărite cu mult interes 
de către spectatori.

Din cele șase recorduri înregistrate 
la sfîrșitul săptămînii trecute la Com
plexul Tineretului, se cuvine să re
marcăm, în primul rînd, recordurile 
seniorilor St. Ionescu și Blajec. Ște
fan Ionescu a parcurs 400 ml în 
4:47,9, adică cti exact o secundă mai 
puțin decît recordul anterior, iar 
Blajec a smuls patru zecimi de se
cundă vechiului record deținut de 
Emil Voicu. Celelalte patru recorduri 
au fost înregistrate de juniori. Tînă- 
rul Cornel Mocanu continuă să se a

și Nemeth. Maghiarul, accidentat la 
o gleznă, a sfat tot timpul în espec- 
tativă, așa că Țintea a fost cel care 
a condus ostilitățile. Pentru a putea 
realiza un scor minim era necesar ca 
Țintea, în cel mai rău caz, să piardă 
la timp (3 min.) acest asalt. In acest 
fel nici unul din scrimeri n-ar fi 
avut victorie. Dar cînd mai erau nu
mai 10 sec pe Țintea 1-ati „lăsat" ner
vii și pornind la atac, a fost lovit de 
Nemeth I

TIRUL A FOST O DECEPȚIE

*Se știa că, în general, pentatloniș
tii noștri au o valoare destul de ridi
cată în proba de pistol viteză. Ei n-au 
reușit însă să se concentreze (Roman 
și Ionescu) și comporfîndu-se foarte 
slab (au tras afară cîte uu foc) au 
pierdut mult din avantajul de puncte 
al echipei noastre. Nici Țintea nu a 
dat,deplină satisfacție. Jn prima serie, 
trăsese 48 p. Dar Ia controlul silue
tei s-a constatat că avea în ea ur
mele a șase cartușe (un concurent 
austriac scăpase un foc îți ținta lui). 
El a fost astfel obligat să repete tra
gerea și neputîndu-și stăpîni enervarea 
nu a mai realizat puncta jur scontat, 
deși în cea de a treia serie a obținut 
punctajul maxim de 50 p.

ULTIMELE DOUA PROBE 
AU DECIS PE ÎNVINGĂTORI

Proba de, înot trebuia să rezolve 
multe din problemele, legale de echipa 
câștigătoare. Inițial se știa că sporti
vii maghiari ne sînt superiori la a- 
ceastă probă. Comportîndu-se însă ne
așteptat de. bine (în special Dan lo- 
nescu care a realizat 4:00,4 pe 300 in) 
echipa noastră a cîștigat proba, rea- 
lizînd un punctaj egal cu cel al echi
pei Ungariei și , menținînd astfel di
ferența de 78,5 p în favoarea formației 
noastre.

In acest fel, crosul a avut sarcina 
să lămurească definitiv problema pri
mului loc. Cpmportîndii-se admirabil, 
tinerii noștri sportivi au reușit să facă 
față cu succes puternicilor lor adver
sari și să termine învingători o între
cere grea.

In această privință credem că nu 
este lipsită de interes declarația făcu
tă de dr. GH. DIMITROV, conducă
torul echipei Bulgariei: „Am asistat 
la o întrecere splendidă și am urmărit 
cu multă emoție lupta pentru victorie 
intre concurenții romîni și maghiari. 
Mă bucură victoria rominilor, care au 
luptat din răsputeri pentru ea și in
contestabil au meritat-o. Felicitările 
mele pentru ei și pentru antrenorii lor!"

ROMEO VIl.ARA

manțele de 19:50,2 și 10:26,0 la 1.500 
și respectiv 800 m liber vorbesc de la 
sine despre posibilitățile și perspecti
vele acestui talentat înotător. Impre
sionantă a fost maniera în care l-a 
învins juniorul Tiberiu Rînea pe con
sacratul Alexandru Schmaltzer în 
proba de 200 .iți. bras. Gîndirea tactică 
în timpul cursei și rezistența în regim 
de viteză, în special în partea finală, 
au decis victoria lui Rînea, care a 
înregistrat cu acest prilej un nou re
cord de juniori cu timpul de 2:49,5. 
Ținînd seama de vîrsta acestui talen
tat junior (are doar 17 ani), de co
rectitudinea procedeului tehnic folosit, 
de calitățjle-i fizice și de stadiul des
tul de avansat în care se găsește, el 
se anunță unul dintre cei mai îndrep
tățiți candidați la supremația în 
bras.

A FOST FORMAT LOTUL PENTRU 
1NTILNIREA BUCUREȘTI — SOFIA

Comportarea frumoasă a majorită
ții ^înotătorilor în acest ultim concurs 
de verificare ne-a dat certitudinea că 
în întrecerea dintre selecționatele o- 
rașelbr București și Sofia, înotătorii 
romîni se vor prezenta la reala lor 
valoare și vor obține rezultate favo
rabile. Comisia de natație a orașului 
București, în sarcina căreia cade or-

De curind au luat sfîrșit întrecerile 
de tir din cadrul concursului inter- 
orașe prin corespondență la probele 
de armă liberă calibru redus 3x20 
focuri (seniori, senioare, juniori și 
junioare), armă calibru redus 3x40 
focuri (seniori), pistol liber 60 focuri 
și pistol viteză. Concursul a angre
nat 9 selecționate din Iași, Bucu
rești, Cluj, Arad, Or. Stalin, Ploești, 
Craiova, Petroșani și regiunea Bucu
rești. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de reprezentativele orașelor 
București, Cluj și Arad, iar indivi
dual de Gh. Paltenie (Cluj), Ileana 
Arany (Cluj), I. Quintus (Arad), Fe- 

.lician Gheorghiu (Oraș București), la- 
mandi Muscă (Oraș București), Mi
titeii! Adrian (Oraș București), line 
Drăgan (Oraș București) și Geo Să- 
vulescti (Oraș București).

Valoarea rezultatelor obținute de li
nii concurenți este mulțumitoare. A- 
mintim cu acest prilej performanțele 
lui Ene Drăgan la pistol liber 536 p., 
Geo Săvtilescii, I. Popovici, Gh. Vieru 
la pistol viteză 561 p. și I. Quintus- 
la armă liberă calibru redus 3x40 
focuri și poziția culcat 392 p.
» Iată rezultatele :

Armă liberă calibru redus 3x20 
focuri (juniori, junioare) : I. Gh.
Paltenie .(Cluj) 552 p; 2. I. Olarescu 
(Oraș Șuciîrești) 534 p; 3. Mircea La 
eăr (Oraș București) 533 p.

Armă liberă calibru redus 3x20 
focuri (senioare) : 1. Ileana Arany'
(Cluj) 550 p; 2. Maria Hiooețchi (Pe
troșani) 535 r> : 3. Denise Popa (Oraș 
București) 523 p.

Armă liberă calibru redus 3x40

Acoio unde se plămădește 
cobotîerul „Arad"

(Urmare din pag. 1)

dat de Stelian Steanță. tot din echipa 
de fotbal C.S: Drubeta. Acesta are o 
atribuție extrem de delicată pe șantier: 
cl supraveghează lansarea vaselor. La 
un semn pe care-l face, vasele noi a- 
lunecă pe sănii și zboară in apă. (Cita 
răspundere1 Ce ușor ar putea vasul 
nou nouț să se fringă t Dar maistrul 
de cală Stelian Steanță e atent și mai. 
ales are multă experiență...).

„Vreți să vedeți cabotierul ?“ Ne 
suim încet, cu băgare de seamă pe 
niște setnduri înclinate ce formează 
un soi de trepte, pe. traverse de metal, 
in stingă unei macarale ce lucrează 
sus pe puntea de comandă. „Cabotie
rul pe care vă aflați va fi lansat foar
te curind. in cinstea zilei de 23 Au

Ștefan Ionescu (C.C.A.) a stabilit 
de 400 m liber. Iată-l in plină cursă.

rit cu regularitate antrenamentele și 
comportarea în concursuri a selecțio- 
nabililor, astfel că după disputele de 
sîmbătă și duminică a putut trece la 
formarea lotului Capitalei. Iată com
ponență lui (probele sînt trecute îu 
ordinea desfășurării lor): sîmbătă: 
400 in. liber bărbați: Șt. Ionescu, E- 
mil Voicu ; 100 m liber femei :Ingrid 
Waechter, Ingrid Rothe ; 100 m spate 
bărbați: D. Caminschi și Iulian Nagy; 
100 in spate femei : Henriette Țincoca, 
Dan.Maria; 200 ni bras bărbați; M.- 
Mitrofan, T.Rînea, Al. Schmaltzer; 100 
in bras femei : Sanda iordan, Helga 
Boicehovschi ; 200 m delfin bărbați : 
Al. Popescu, I. Nagy, Șt. Kroner; 4x100 
m mixt femei : Henriette Țincoca, 
Sanda Iordan, Măriuca Rotaru, Ingrid 
Waechter; 4x200 m liber bărbați : 
D. Caminschi, Șt. Ionescu, Emil Voicu, 
Gavrilă Blajec; duminică : 400 m li
ber femei: Ingrid Waechter, Vasilica 
Turciuc, 100 m delfin bărbați: Al. Po
pescu, I. Nagy; 200 m bras femei : 
Sanda Iordan, Helga Boicehovschi: 
100 m libjer bărbați: Gavrilă Blajec. 

focuri, poziția culcat (seniori) : 
1. Ion Quintus (Arad) 392 p; 2. A- 
dalbert Csunya (Arad) 390 p; 3. Mi- 
titelu Adrian (Oraș București) 389 p; 
poziția în genunchi: I. Felician Gheor
ghiu (Oraș București) 371 p; 2. Mi- 
titelu Adrian 368 p; 3. Almaș Csutak 
(Cluj) 367 p.; poziția în picioare : I. 
Iamandi Muscă (Oraș Buc) 341 p; 2. 
I. Constantinescu (Oraș Buc) 339 p; 
3. Dragoș Onioeag (Oraș Buc) 337 p. 
Clasament pe trei poziții: 1. Mititelu 
Adrian 1091 p; 2. Dragoș Oniceag 
1082 p; 3. 1. Constantinescu 1082 p.

Pistol liber 60 focuri : 1. Ene Dră
gan (Oraș Buc) 536 p; 2. Virgil An- 
ghejoiti (Ploești) 526 p; 3. Ion Lita- 
vcek (Oraș Buc.) 514 p.

Pistol viteză : 1. Geo Săvulescu 
(Oraș Buc) 561 p: 2. I. Popovici 
(Arad) 561 p; 3. Gh. Vierii (Oraș 

Buc) 561 p.
Clasamentul general p® echipe, are 

următoarea înfățișare :

Prima coloană reprezintă punctajul 
obținut J*a armă liberă cal. redus 3x40 
focuri . seniori; coloană a doua: pistol 
liber; coloana a treiia: pistol viteză: a 
patra: armă liberă calibru' redus 3x20 
locuri, juniori-junioare și a cincea:
armă liberă 'calibru redus 3x20 focuri 
senioare. Ultima coloană arată punc
tajul general realizat de echipele par
ticipante.

1 Oraș București £4 J rl+1 + 1-5 p
2. Cluj 2 + 34 2+ 3+3“ 12 p.
•> Arad 4 + 4 + 3-L4 X2-17 P-
4. Stalin 84-2 + 5 + 3,-6-24 P-
5. ,» Plo«ești 3 + 6+5+7 + 4 = 25 P.
6. Iași 6+5 + 5-U6 + 8 3X1 P
7. Beg. București 8 + 6 + 4 + 5 + 8-31 P-
8. Oraș Craiova. 546 + 5 + 8J-7 31 P
9. Petroșani • 74-6 + 5 + 9 + 5- 32 P

gust" , explică Stelian Steanță. El poar
tă numele de „Arad".

Intre timp începe să plouă cu pică
turi mari și grele. Bate și viatul. La 
picioarele noastre. Dunărea umflată 
face valuri mari cu creste spumoase 
șl albe- Pe mal, acoperișurile roșii ale 
raselor lucesc spălate de apă. In 
aerul curat și rece, sus, pe pun
tea de comandă a noului vapor, 
împărtășim mindria constructorilor lui- 
Cabotierul spălat de rafalele de ploaie 
și zguduit de vînturi, încordat în aș
teptare, stă mărturie că muncitorii de 
pe șantierul naval Turna Severin și-au 
îndeplinit prin el angajamentul; cu
rind, cabotierul Arad de 1100 tone 
d.v. va' aluneca pe rampele de lan
sare și va pluti semeț sub paoUioi 
R.P.R., prin Dunăre, spre mare...

un valoros record republican in proba

(Foto: 1. Mihăică)
Emil Voicu ; 100m delfin femei : Măriu
ca Rotaru, Nicoleta Ște4ănesciu; 100" m 
bras bărbați : M. Mi’tro-fan, AI. Schmal- 
tzer; 1.500 m liber bărbați: C. Mo
canu, Șt. Ionescu.

In cadrul întîlnirii internaționale 
București-Sofia, care va avea loc sîm
bătă și duminică la Complexul Tine
retului,-se vor desfășura și întreceri 
de sărituri de la trambulină și plat
formă, ptecum și două meciuri de 
polo între echipele de seniori și ju
niori ale acestor orașe, lată de cine 
va fi reprezentată Capitala în acesta 
dispute : sărituri, bărbați : A. Rotman, 
P. Deciiseară, M. Condovici ; sărituri 
femei : Emilia Lupu, Viorica Kelemen, 
Elena Gheorghe ; polo seniori : Mure- 
șan, Zahan, Bădiță, Kroner, Grințescu, 
Blajec, Firoiu, Chirvăsuță; polo ju
niori : P. Chețan, Frățilă, C_. Mari
nescu, Gh. Culineaic, Mărculescu, A- 
lexandrescu, Daroczi, R. Ionescu, Nr 
LichiardopoJ.



După meciul de fotbal
U.R.S.S.

Două echipe de volei, două comportări diferite...
MOSCOVA 20 (prin telefon). — 

Comportarea echipei reprezentative 
romîne a surprins și pe specialiștii 
sovietici, __
tățile din meciul susținut în 1957 la 
Moscova — se așteptau la o cu to
tul altă replică. Seara, după meci, 
am stat de vorbă cu antrenorii, și 
cîțiva jucători sovietici și toți mi-au 
mărturisit că au rămas surprinși să 
vadă echipa romînă jucînd prea lent, 
mai ales în linia de atac, comparti
ment care a fost lipsit de viteză:

Intr-adevăr, aceasta .a fost carac
teristica jocului echipei noastre în 
meciul de duminică. Și mai trebuie 
adăogat un fapt, la fel de important 
ca și lipsa unui ritm rapid de joc: 
echipa nu a luptat suficient. Dacă a- 
părarea a corespuns într-o măsură 
din acest punct < 
locași și fundași, 
au fost deficitari 
au renunțat ușor 
mele contacte cu 
avantaj însemnat 
sovietice, care au 
rință atacurile formației noastre. Este 
adevărat că în ansamblul ei, echipa 
noastră reprezentativă a avut momen
te cînd a creat acțiuni tehnice, spec
taculoase, în cîmp și în repriza a 
doua a reușit sa imprime jocului o 
notă de egalitate. Dar, acțiunile 
înaintării au fost lipsite de nerv și 
fin -litate. înaintașii au luptat foarte 
puțin, cu excepția lui Mesaroș — 
ceea ce constituie o mențiune în plus 
nentru acest debutant in prima e- 
hipă reprezentativă. Desigur că a-

care cunoseîndu-i caii-

ale înain- 
echipei în 
de pregă-

corespuns într-o 
de vedere prin mij- 
în schimb, înaintașii 
la acest capitol. Ei 
la luptă de la pri- 
ădversarii, dînd un 
apărătorilor echipei 

i putut opri cu ușu-

ceste importante deficiențe 
tașilor în special 
general derivă din 
tire. Antrenorul A. 
că în pregătire s-a 
pe scheme tactice 
mul 
cest 
jocul 
Ceea 
astfel pregătită, 
alte calități, 
ternațlonal : 
xecuții, ritm 
vitate, luptă
Și în această direcție — în care fot
baliștii sovietici au fost superiori — 
trebuie insistat în pregătirea lotului 
pentru meciul retur de la 2 august, 
după cum se impune orientarea înain
tașilor spre un joc variat, în mișcare.

In ceea ce privește meciul de la 
2 august, antrenorii opiniază pentru 
unele modificări. Ei au de rezolvat 
două probleme : a stoperului', și a 
centrului înaintaș. Nu-i sigur dacă se 
va renunța la Călinoiu și se (va, ape
la, de-,pildă, la Caricaș, dar se speră 
— în schimb — î 
nulescu pentru 
înaintaș. Pentru 
stînga antrenorii : 
ținerii lui Babone.

Delegația, sportivă romînă 
sește Moscova marți dimineață 
vionul, urmînd să sosească la 
rești în aceeași zi la prînz.

rînd 
fel
de
ce

și ale 
modul

Botescu ne-a spus 
insistat mai mult 
rezolvate în pri- 

a- 
să se contracareze 
formației sovietice, 
realizat, pentru că 
echipa nu a avut 

esențiale într-un joc in-' 
mobilitate, viteză în e- 
rapid susținut, combati- 
continuă pentru balon.

prin soluții tehnice, în 
urmînd 
elan al 
nu s a

în reintrarea 
postul de 
postul de extrem 

sînt favorabili

lui Di- 
centru

men-

pără-
Ctl a-
Bucu-

1. DUMITRIU

In preajma noului sezon de fotbal

Se apropie campionatul; ce fac echipele?
A mai rămas puțină vreme pînă la 

începerea noului campionat republi
can de fotbal. De prima etapă (pro
gramată la 16 atigust) ne mai des
part doar 26 de zile.

Ce fac echipele în perioada actuală ? 
Cum se pregătesc? Ce noutăți pre
zintă ? lată, în rîndurile ce urmează, 
oîteva amănunte transmise de repor
terii si corespondenții noștri.

denii au aliniat formația : Coman — 
Izghireanu, Băcuț II (Sereș), Sereș 
(Farmati.) —- Capaș (Merle j, Koczka 
— Jurcă, Gal, Țîrlea, Mețcas (Pe- 
tschovski), Budai.

Joi, U.T.A. va susține prima sa 
partidă internațională din acest se
zon : cu S.K.V.O. Rostov

Am subliniat într-un număr trecut 
al ziarului comportarea frumoasă a 
reprezentativei noastre masculine în 
marele turneu internațional de volei 
desfășurat în Capitală, arătînd tot
odată semnificațiile acestui succes ca
tegoric, dar și obligațiile pe care le 
generează. Ne vom ocupa acum de

capitolul „activ", dar firește vom da 
și peste o serie de elemente care 
constituie „pasivul" echipei. La „ac
tiv" vom nota în primul rînd pregă
tirea fizică bine pusă la punct, pre
luările mulțumitoare datorită digitației 

de atac 
fază și

bune, iorța remarcabilă 
tendința spre blocajul pe

Și 
nu

Plonjonul jucătoarei Elena C.odoi n-a ajutat la nimic și Florina Teodo- 
rescu încearcă să „scoată" mingea în ultimă instanță, sub privirile îngrijo
rate ale Alexandrinei Berezeanu (3) și Elisabetei Goloșie (11).Alexandrinei Berezeanu (3) și Elisabetei Goloșie (11). 

(Foto: B. Ciobanii)

evoluțiile 
formația 
feminină.

TINERII
PE

altor două echipe romînești, 
masculină de tineret și cea

VOLEIBALIȘTI ROMI Ni 
DRUMUL CEL BUN...

terminat turneul fără a îmre- 
tine- 
însu- 

elementelor tehnico-tactice în- 
avansat și posi- 
în 'viitor. Din 

se poate con- 
jucat mai bine 
legătura dintre

e-
CU

Chi-

• Echipa campioană, Petrolul Plo- 
ești, are — ca și anul trecut — o 
sarcină dublă: să-și apere titlul cu
cerit și să reprezinte mai bine fot
balul nostru în viitoarea ediție a 
Cupei Campionilor Europeni. In plus, 
este în proiect Jocul său cu echipa 
deținătoare a ~ 
rești. 
rut și 
Deci, 
să se 
ție.
în loturile reprezentative) au avut o 
.scurtă vacanță (la mare) în cursul 

anfrelia- 
pildă — 
și cîțiva 
și ei la

Cupei. Dinamo Bucu- 
inaugurată anul tre

să devină tradițională, 
puternice ca Petrolul

întrecere
menită
motive 
pregătească cu deosebită aten-

Jucătorii (mai puțin cei chemați

• Progresul și C.C.A. au început 
pregătirile la București, de săptămîna 
trecută, și le vor continua după 1 au
gust, după un scurt popas la C. 
Lung — reg. Pitești și, respectiv, Ora
șul Stalin. Pregătirile echipei C.C.A. 
sînt conduse de antrenorul Gh. 
pescu, ale Progresului — în mod 
vizoriu — de Eugen Iordache.

Po- 
pro-

căreia, însă, nu au 
mentele. Joia trecută 
au susținut, avînd în 
jucători de la U.T.A. 
mare) un joc amical 
stanța. De luni fotbaliștii ploeștcni 
s-au înaooiat acasă. Aici își vor con
tinua antrenamentele, la început fără 
jucătorii din . loturi, iar după 2 
gust cu efectivul comolet

Ignorat
— de 
echipă
(aflați „. .„

cu S.N.M. Con-

aii-

• Steagul roșu a avut prima 
dința de pregătire la 10 iulie, 
conducerea lui Silviu Ploeșteanu. In 
cadrul pregătirilor desfășurate în ritm 
susținut, au avut loc și jocuri de ve
rificare, ultimul duminică cu o selec
ționată de 
organizată 
Stalin. La 
te : Ghiță, 
ria, Tîrnoveanu, 1 lidișan, L..—.., 
Hașoti, Pușcariu, Fusiilan, Ganea (un 
junior), Campo și David. Au lipsit: 
Proca (care a 
geti (plecat la

O verificare 
miercuri, cînd 
ține acasă un 
național, cu puternica echipă campi
oană a R. P. Ungare, Csepcl Buda
pesta.

șe- 
sub

juniori a taberei de vară 
de federație la Orașul 

antrenamente au luat par-
Corneanti, Zbîrcea, Zaha- 

Ilidișan, Bîrsan,

Szi-fost bolnav) și
Baia Alare). 
serioasă va avea 
Steagul roșu va 
important meci inter-

loc
sus-

• Jucătorii echipei U.T.A. s-au re- 
întîlnit la sfîrșitul săptămînii trecute 
pe frumosul stadion din Arad. Du
minică, ei au și susținut o partidă 
amicală, în compania selecționatei 
orașului Oradea (în revanșă la jocul 
disputat acum vreo două săptămâni). 
U.T.A. a cîștigat și acest meci, cu 
2—1 (0—1) prin punctele marcate
de Gal (min. 55) și Țîrlea- (min. 85). 
Orădenii conduseseră prin punctul în
scris de Ferenczi în min. 4Q. Ară-

© La Petroșani, Jiul și-a început 
activitatea cu un antrenor nou : V. 
Mărdărăscu (A. Șepci a trecut la Știin
ța Cluj). La pregătiri participă și Tîl- 
vescit (Timișoara). In prezent, antre
namentele au ca scop buna pregătire 
fizica a jucătorilor.

Deși a 
gistra vreo victorie, echipa de 
ret a demonstrat* reale calități, 
șirea 
tr-un grad destul 'de 
bilități de dezvoltare 
înșiruirea rezultatelor 
stata că formația a 
de la meci la meci, 
componenții ei dezvoltîndu-se evident.

Pe cine s-a bizuit echipa de tine
ret ? In primul rînd pe Gabriel Che- 
rebețiu care, pe post de ridicător, a 
arătat maturitate nu numai în apă
rare, ci și în atac. El a fost adevăra
tul creator de joc care și-a pus co
echipierii în valoare. De aceea con
siderăm ca bine venită ideea inclu
derii lui în echipa de tineret deși era 
solicitat în -prima formație a țării. 
N-ar fi fost rău dacă alături de el 
ar mai fi jucat și un alt jucător cu 
experiență. Forța echipei ar fi cres
cut mult. Evidențiem de asemenea 
aportul trăgătorilor Bărbuță. Pavel și 
îimirgazin. Toți trei au calități foar
te frumoase. Lor putem să-l adăugăm 
pe Szocs, care este încă inconstant. 
Dintre ceilalți ridicători mai 
năm pe Wolf și Zeithamel. 
însă ar trebui să 
m-ultă însuflețire la 
lor săi. Au mai fost 
Chiriță, Stănculescu

Dacă am face un 
tării speranțelor voleiului nostru mas
culin, vom găsi suficiente elemente la

pe minge, ceea ce a mărit uneori 
ficacitatea echipei (vezi meciurile 
R.P. Polonă, Moscova și R.P. 
neză).

„Pasivul" este constituit de lipsa 
de varietate în atac (încă nu sînt cu
noscute 
mingile plasate, cele înșelătoare 
„puse"), 
serviciilor puternice (deși eficiența lor 
s-a văzut în unele ocazii), de frec
vența destul de mare a paselor gre
șite de către jucătorii din linia a 
doua etc.

In concluzie, avem numeroase ele
mente dotate, care au fost pregătite 
cu pasiune și pricepere de antrenorul 
Victor Surugiu. Se cere însă ca pe 
lîngă perfecționarea și îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice, să se insufle 
formației mai multă încredere în for
țele proprii, mai mult elan, să i se 
asigure im program competițional cît 
mai bogat.

liftate,
Și 

de folosirea insuficientă a

temeinic loviturile

...IN SCHI MU ECHIPA NOASTRĂ 
FEMININA N-A DAT SATISFACȚIE

rea care frămînta nu numai pe antre
norii N. Tărchilă și C. Vierii, ci și pe 
toți iubitorii voleiului. Răspunsul a 
fost nemulțumite^. Voleibalistele noa
stre nu numai că au pierdut pe toată 
linia, necîșfigînd decît patru seturi 
din cinci meciuri(I), dar au evoluat 
— cu excepția a doua partide — la 
un nivel cu totul ne^atisfăcător. Ele 
au arătat că nu pregătirea tehnică e 
cauza principală a înfrîngerilor suferite 
(să ne amintim rezultatul strîns 
obținut în fața festelor cam- 

me europene, jucătoarele ceho
slovace, sau de primele două 
seturi din meciul cu Polonia, 
cînd sportivele noastre s-au ridicat la 
nivelul învingătoarelor), ci modul 
cum au privit importantele meciuri pe 
care le aveau de susținut. O emotivi
tate exagerată (Elena Simionescu. 
Elena Florea, Doina Vințan etc.), de
zinteres (Ana Păunoiu, Lia Vanea), 
lipsă de orientare tactică și de con
centrare (cu excepția Floridei Teodo- 
rcscu și, oarecum, a Anei Mocanii), 
iată numai cîteva din punctele ne
vralgice care au fost ilustrate cum nu 
se poate mai... rău în întrecerea cu 
modesta formație a R.P.U.

Jucătoarele noastre trebuie să în
țeleagă că a reprezenta culorile țării 
este o cinste care impune mobiliza
rea întregii capacități pentru o.com
portare cît mai bună. Echipa are ne
voie de anumite completări cu ele
mente mai pregătite, mai dotate sub 
aspect fizic, mai conștiente.

De remarcat că numai jucătoarele 
nou introduse în echipă (Elisabeta 
Goloșie, Alexandrina Berezeanu, Ele
na Simionescu. Elena Codoi sau Doi
na Vințan) s-au străduit, după posi
bili,tați, să facă față diferitelor situa
ții. In schimb, jucătoarele cu experi
ență, de la care ne așteptam la mai 
mult, nu au justificat decît în foarte 
mică măsură încrederea acordată.

Asupra acestei situații trebuie să 
reflecteze nu numai sportivele și an
trenorii lotului, ci toți antrenorii echi
pelor feminine, pentru ca în cel mai 
scurt timp să se poată pune bazele u- 
nei adevărate reprezentative.

mențio- 
Ultimul 
cu mai 
colegi-

participe 
acțiunile 

folosiți Pădurețu, 
și Iordache. 
bilanț al compor-

Partidele turneului feminin au fost 
urmărite, fn general, cu același inte
res, justificat de prezența reputatelor 
jucătoare din reprezentativa orașului 
Moscova, a celor cehoslovace și po
loneze, de spectaculozitatea jocului 
prestat de sportivele din R.P. Chi
neză.

La început,•în mod firesc, atenția 
spectatorilor s-a îndreptat și către 
meciurile reprezentativei, noastre. Pre
zentam o echipă în mare măsură 
nouă în care debutau o serie de ele
mente tinere. Cum se va comporta 
ea în aceste con-dițiuni ? lată întreba-

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

ȘTIRI, REZULTATE
DE FOTBAL

Situația în grupa a llt-a (Europa) 
a preliminariilor turneului olimpic

In grupa a Ill-a europeană 
(U.R.S.S., R.P. Romînă șj R.P. Bul
garia) s-au disputat pînă acum două 
meciuri: 27.V1.1959, Moscova: U.R.S.S. 
— R.P. Bulgaria 1—1; 19.V1I.1959, 
Moscova : U.R.S.S. — R.P. Romînă 
2—0.

Programul concursului Pronosport 
nr. 30 din 26 iulie cuprinde o serie de 
partide internaționale deosebit de in
teresante.

Reprezentativa Timișoara va primi 
pe teren propriu replica formației so
vietice S.K.V.O. Rostov. Cele două 
partide pe care oaspeții le-att susținut 
în țara noastră au relevat faptul că 
S.K.V.O. Rostov este o formație omo
genă, valoroasă, care știe să practice 
un fotbal de calitate. Pe de altă parte 
și reprezentativa Timișoarei are în 
componența ei pe cei mai buni jucători 
ai echipelor locale Știința și C.F.R. 
și s-au pregătit cu deosebită atenție 
pentru această partidă.

Sahtior Stalino, una din cele mai 
apreciate echipe din campionatul 
U.R.S.S., va primi vizita echipei Di
namo Bacău, care se va strădui fără 
îndoială să confirme rezultatele valo
roase obținute în ultimul, timp.

Următorul meci prevăzut în program 
este cel dintre Vojvodina Novisad și 
M.T.K. Budapesta în cadrul Cupei Eu
ropei Centrale. După victoria pe care 
fotbaliștii maghiari au obținut-o du
minică la limită este de așteptat ca 
gazdele să depună eforturi pentru a 
recupera avansul de un gol pe care îl 
are M.T.K. Partida se anunță deci dis
putată și deschisă ca rezultat.

Meciurile VII—XII sînt din Cupa de 
Vară a R. P. Ungare, competiție inte
resantă, plină de surprize și care este 
pe bună dreptate apreciată de partici- 
panții la Pronosport. Dintre aceste 
partide reținem pe cele dintre Kistext- 
Vaci Petofi și Budai Spartacus —

UaiJ, UOX, ,,, \.U,V> V-V.I >1 , ■ WAțz. „w ' -V-î'-r** ” — -.fS“ 7”-— --- ----

dă jror- țrebjij — în mod normaL loc de marți seara, sîmbăță -seara. Asț-: jProngsport

să confirme faima de invincibilitate pe 
teren propriu pe care și-au creat-o.

In general programul concursului 
Pronosport nr. 30 este interesant și 
este de așteptat ca premiile care se 
vor obține la acest concurs să 
loroase.

fie va-

★

de du- 
premii 

variantelor cu „0“ rezultate Și celor cu 
9 rezultate. Reamintim că pentru „0" re
zultate se acordă un premiu de 10.000 
lei, un premiu de 5.000 lei, un premiu 
de 3.000 lei și 25 de premii constînd 
din cite 2 bilete de odihnă la munte 
sau la mare prin O.N.T. Carpați. De 
asemenea 
premiază 
70.000 lei 
te cu 12 .. . ..
cu 9 primesc suma afectată premiu
lui trei. Nici premiile la „0“ rezultate 
nici cele pentru 9 rezultate (în cazul 
în care se plătesc din fondul de 70.000 
lei) nu afectează cu nimic fondul nor
mal de premii al concursului respectiv.

Și la concursul Pronosport 
minica viitoare se vor acorda

variantele cu 9 rezultate se 
dintr-un. foil’d special de 

in cazul în care sînt varian- 
iar dacă nu sînt, variantele

★

Incepînd cu concursul Pronoexpres 
nr. 29 închiderea concursurilor Prono- 

Borsodi Banyasz în care echipele gaz-' o expres se va face îp,întreaga țară în

lel concursul Pronoexpres nr. 29 se va 
închide sîmbăiă 25. iulie iar 
va avea 
duminică

loc în după-amiâza
26 iulie.

tragerea 
zilei de

Clasamentul se
1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R.P. Romînă

prezintă astfel:
2 1 1 1 3:1 3
1 0 1 0 1:1 1
1 0 0 1 0:2 0

★

a veni în ajutorul partici-Pentru 
panților (prin mărirea șanselor de cîș- 
tig, a numărului de cîștiguri) și mai 
ales pentru 
pul care se 
completarea 
rală I. S. 
ca începînd 
nr. 29 (tragerea din 26 iulie) să se 
permită și depunerea buletinelor după 
sistem redus pe baza anumitor scheme 
țip. Datorită acestui sistem participan- 
ții au posibilitatea să joace numere 
mai multe cu o taxă de participare mai 
mică și să obțină mai multe premii. 
(Citiți amănunte în Programul Lolo- 
Pronosport nr. 275).

Vînzarea buletinelor „sistem redus", 
depunerea și primirea lor se face nu
mai la agențiile desemnate în acest 
scop de sucursalele regionale Loto-Pro- 
nosport.

a reduce la minimum tim- 
pierdea cu desfășurarea și 
variantelor, Direcția Gene- 
Loto-Pronosport a hotărît 
cu concursul Pronoexpres

★

In urma trierii variantelor depuse 
Ia concursul Pronosport nr. 29 din 
iulie s-au găsit:

5 variante cu 11 rezultate;
44 variante cu 10 rezultate ;
343 variante cu 9 rezultate. 
Operațiunile de omologare sînt 

curs.

19

în

Rubrică redactată de I. S. ’Eoto-

Meciurile viitoare: 2.V1I1.1959,
București : R.P. Roniiînă — U.R.S.S. 
(retur); 13.1X.1959, Sofia : R.P. Bul
garia — U.R.S.S. (retur); 4.X.1959, 
București: R.P. Romînă — R.P. Bul
garia (tur); l.V. 1960, Sofia : R.P. Bul
garia — R.P. Romînă (retur).

Selecționata Timișoarei se pregă
tește pentru meciul cu S.K.V.O. 

Rostov

TIMIȘOARA 20 (prin telefon). 
Duminică, selecționata orașului Timi
șoara a susținut un joc de antrena
ment în vederea partidei internațio
nale cu S.K.V.O. Rostov de ia 26 
iulie. Selecționata a jucat cu o for
mație a Științei, de care a dispus 
cit 12—2 (4—2), prin punctele mar
cate de Lereter (3), Mițaru (3), Sur- 
clan (2), Manolache (2) și Igna (2), 
respectiv Cădariu și Igna (care a ju
cat în prima repriză la Știința). For
mația Timișoarei : Călăceanu (Mul
ler) — Codreanu, Neaoșa. Florescu 
— Cojereanu, Tănase — Constantin 
(Manolache), Diminescu 11 (Igna), 
Lereter, Surdan, Mițaru. Manolache 
(Reșița) și Igna (Arad) se pregă
tesc pentru examenele de admitere 
la facultate.

• Joc amical: Șantierul Govora— 
Selecționata Sibiu 2—1 (0—0)i



Un tînăr dintre mii și mii...
M-am oprit în ușa secției de tapițe

rie a Fabricii de Mobile „Simo Geza" 
din Tg. Mureș. Căutam cu privirea un 
tînăr de 17—18 ani, ca păr blond, așa 
cam mi l-a descris Iosif Ilegediis, 
secretarul organizației de bază P.M.R.

— Vorbește cu Antal. I: un mun
citor tînăr, 'modest, apreciat de întrea
ga secție, —- mi-a spus el. Apoi, șter- 
gindu-și nădușeala cu palma mare și 
bătătorită adaugă:

— Ar fi bine să avem multi tmen 
ca el! - j ■

In toată secția nu erau decit doi 
tineri blonzi. M-am adresat primului:

— Tov. Antal Kădâr ? •
Acesta, fără să-mi răspundă, îmi face 

semn cu capul spre fundul secției.
Acolo, aplecat asupra unei rame de 

sofa, cu mișcări ce dovedeau obișnuin
ța, un tînăr cu mușchii puternic relie
fați sub maiou! alb prindea cu cuie 
mărunte, arc după arc.de lemnul albi- 
cios de brad. lată-mă in fata lui. 
Ne-am așezat pe rama unei somiere. 
Mi-a povestit cu capul plecat intr-o 
parte, scurta lui biografie. Ochii de un 
albastru primăvăratic mă priveau in
teligent, iar miinile arse de soare nu-și 
găseau locul.

S-a născut în 1941. Tatăl lui, dul
gher la căile ferate, o ducea greu. 
Erau mulți frați, iar mîncarea nu le 
ajungea întotdeauna. Dar lumino
sul 23 August a deschis și pen
tru fiul de dulgher perspective 
nelimitate. După ce a terminat 
7 clase primare a intrat la fabrica de 
mobile. Aci a absolvit un curs de ca
lificare și din toamna anului 1956 lu
crează în secția de tapițerie. La fabrica 

de mobile, Antal Kâdâr a simțit din 
plin ajutorul comuniștilor. Iosif Sziics 
mi-a spus:

— I.a inceput era zburdalnic, dar 
îmi plăcea, se dovedea isteț la orice 
treabă și de aceea l-am și ajutat.

Secretara U.T.M.-ului, o tinără sub
țirică și sprintenă care lucra alături 
ținu neapărat să precizeze:

— Acum s-a schimbat mult. învață 
la „seral". A trecut în clasa a l'X-a. li 
printre primii și la muncă voluntară, 
iar azi după-amiază merge din nou 
cu brigada noastră.

Sport face din ziua în care a intrai 
în fabrică. La inceput tatăl se împo
trivea. Era plăpînd. II privesc nedume
rit. Am doar în fața mea un tînăr 
armonios dezvoltat. Mi-a înțeles pri
virea :

— Așa eram atunci! Pînă la urmă 
l-am convins.

Apoi, adăugă cu un glas in care se 
simțea amestecate deopotrivă timidi
tatea și mi'idria:

— Sîntem în familie acum trei gim- 
naști!

— Trei?
— Da, din șapte frați.
îmi povestește de prietenul său luliu 

Morarii, elev al unei școli de maiștri. 
S-au cunoscut în secția de gimnastică 
a Clubului sportiv Tg. Mures. In 
timpul liber se plimbă împreună, merg 
la cinema. învață. Antal a învătat ro- 
mînește de la luliu, iar acesta „rupe" 
destul de bine maghiara. Ca dovadă 
Antal adaugă pe rominește:

— Am văzut împreună „Femeia în
dărătnică" ele Shakespeare în ma
ghiară și... luliu nu m-a întrebat nici 
un cuvînt măcar ce înseamnă I

Un bătrin muncitor ce prindea o 
stofă verzuie pe niște fotolii, se opri 
din lucru și privindu-ne adăugă:

— Na, vezi, dumneata! Pe vremea 
mea noi cind eram ca el mergeam și

„15 ANI DE SPORT 
IN PATRIA NOASTRĂ"

Simpozionul 
din sala Dinamo
Ieri în sala de festivități a clubului 

Dinamo din Capitală a avut loc un 
simpozion cu tema: „15 ani de sport 
în patria noastră". Această manifeș- 
tație, organizată de consiliul orășe
nesc U.C.F.S. București în cadrul ac
țiunilor de sărbătorire a zilei de 23 
August, cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru, s-a bu
curat de un frumos succes.

In prezența unui numeros public, 
în rindurile căruia se găseau sportivi 
fruntași, activiști sportivi și tehnici
eni-din mișcarea sportivă din Capi
tală, tovarășii Samuel Barany, Emil 
Ghibu, Ion Șiclovan, membri ai Bi
roului Comitetului de Organizare al 
U.C.F.S. și tovarășul Mircea Costea, 
redactor șef al ziarului „Sportul popu
lar", au vorbit despre realizările ob
ținute, sub conducerea Partidului în 
mișcarea de cultură fizică și sport 
dip țara noastră iț aci 15 ani care 
au trecut de la Elibera?»

Dună aceasta a urmat o gală de 
filme sportive. 

ne îmbătăm românii cu romlnii iar un
gurii cu ungurii și de ne-ntilneam... 
careva ieșea tare scărmănat.

Apoi, cu glas puțin sugrumat, a- 
dăugă :

— Na, vezi! Noi ne băteam și bo
ierii cu grofii rideau. Ei. nu-i bai ca 
s-a dus vremea lor. ci altu-i baiu!

— ???
— Baiu e că nu-s tînăr ca voi 1 Că 

tare bine o mai duceți voi în zilele 
de azi.

Despre gimnastică, sportul îndrăgit 
și des/.'- rezultatele obținute pină a- 
cum, Antal nu ne-a spus prea multe. 
E zgircit la vorbă. Tinerii din secție 
mi-au spus că-i modest și nu greșeau. 
Anul acesta, cind a cucerit a doua oa
ră titlul de campion republican la ju
niori categoria 1, colegii din secție 
au aflat acest lucru din... „Sportul 
popular".

Antal Kădâr e unul dintre miile și 
miile de tineri ai patriei noastre dragi. 
.4 crescut, învață, face sport și mun
cește sub grijă părintească a partidu
lui nostru drag, în rindurile căruia vi
sează să intre șl el odată.

In momentele importante ale vieții 
a simțit doar de atitea ori ajutorul co
muniștilor, ajutor tovărășesc. Dacă 
astăzi Antal și alți tineri ca el nu 
privesc cu îngrijorare spre viitor, fău- 
rindu-și cele mai îndrăznețe visuri, 
toate acestea se datoresc desigur fap
tului că ei trăiesc într-o țară liberă, 
(ara unde stăpînesc cei ce muncesc.

Și acum un cuvînt pentru dumneata 
baci Iosif Hegediis:

îmi spuneai că ar fi bine să avem 
mulți tineri ca Antal Radar! Păi ii 
avem! La dumneata in fabrică, în u- 
zine, în S.M.T.-uri, școli, universități 
sint nu unul, ci mii și mii.

4r
P. S. Eram convins că am scris un 

reportai complet și de aceea l-am îna
intat secretariat ului de redacție cu 
conștiința împăcată. Dar cite nu se 
intimplă de la o zi la alta ?!

Ieri dimineața am primit un telefon 
din Tg. Mureș.

— Alo „Sportul popular" ? Aci An
tal Kădâr de la „Simo Geza". Dacă tot 
vreți să scrieți despre mine și despre 
tovarășii mei de muncă, atunci spuneți 
neapărat și de marea bucurie ce ne-a 
cuprins pe toți atunci cind am luat 
cunoștință de Hotărîrea Plenarei CC. 
al. P.M.R., privind ma/orarca sala
riilor, reducerea impozitelor și a prețu
rilor. După socotelile ce mi le-am fă
cut, de la 723 de lei cit aveam salarul 
voia ajunge în jurul a 850 de lei și.-, 
să nu uit, baci Iosif Hegedus m-a ru
gat să vă transmit că e foarte bucu
ros și el. Va avea un spor de aproape 
200 de lei.

Data viitoare cind veți vizita fabri
ca noastră veți avea și mai multe de 
scris despre noile succese pe care le 
vor obține muncitorii de la „Simo 
Geza", drept răspuns față de grija 
partidului pentru creșterea neîncetată 
a nivelului lor de trai.

OTTO BENKO

In ParcuB Copakaltai

PRINTRE RUGBIȘTII ECHIPEI CAMPIOANE...
Terenurile de sport, la fel ca și 

animatorii lor, se află în prezent 
într-o scurtă perioadă de bine meri
tată odilmă. Totuși chiar acum în 

iulie, cînd mercurul di-n termometre nu 
scade ziua sub 35 de grade, se gă
sesc tineri care practică — cu ace
lași avînt — sportul preferat ?...

ACTIVITATEA SPORTIVA CON
TINUA 1

Cele văzute în vizita făcută la baza 
sportivă din Parcul Copilului, ne-au 
demonstrat, cu prisosință acest lucru: 
pe gazonul veșnic proaspăt al terenu
lui central, aproape 30 de sportivi 
susțineau un antrenament în toată pu
terea cuvîntului. Sprinturi, alergări 
în ritm diferit, exerciții de gimnasti
că, jocuri de volei și handbal. Spor
tivii erau însă, fără excepție... rug- 
biști, componență lotului echipei cam
pioane, C.F.R. Grivița Roșie. Figuri 
cunoscute din atîtea interesante par
tide din campionat: Costel Stănescu, 
Wusek, Rotaru, Țîbdleac, Stanciu, 
Gherasim etc. Nici o absență ! Era 
prezent pînă și Oblemenco — în ver- 
va-i caracteristică —, abia restabilit 
după un ușor accident suferit în pri
măvară. Așadar, prezență riguroasă, 
ca în plin sezon.

Nedumerirea noastră avea să fie 
împrăștiată abia într-una din pauze 
Ni s-a explicat că rugbiștii feroviari,
în dorința de a se menține în formă, 
n-au întrerupt antrenamentele,

Duminică dimineața o parte din cicliștii care vor participa la „Cursa Scînteii" s-au întrecut în competiția 
dotată cu „Cupa Eliberării". In fotografie un aspect de pe traseu.

PESTE OPT 2HEE:

începe cea de a Xll-a ediție a „Cursei Scînteii*
Pînă la startul în cea de a Xll-a 

ediție a „Cursei Scînteii" au mai ră
mas opt zile. Importantul eveniment ci
clist, care va avea loc între 29 iulie și 
2 august, polarizează atenția rutierilor 
și a iubitorilor sportului cu pedale din 
țara noastră. Ca în fiecare an, tradi
ționala întrecere ciclistă de lung kilo
metraj organizată de ziarul „Scînteia" 
se va desfășura și anul acesta îutr-o 
atmosferă sărbătorească la care vor 
contribui atît cicliștii participant!' la 
competiție, cit și spectatorii care se 
vor înșirui pe traseu sau vor aștepta 
la sosire, în orașele capăt de etapă.

Itinerariul celei de a Xll-a ediții a 
„Cursei Scînteii" este următorul: 
miercuri 29 iulie (etapa I): București
— Ploești — Buzău — Rm. Sărat — 
Focșani; joi 30 iulie (etapa a tt-a): 
Focșani —■ Bacău — Roman — Bacău: 
vineri 31 iulie (etapa a Ul-a): Bacău 
—• Piatra Neamț — Bicaz — Lacul 
Roșu: sîmbătă 1 august (etapa a IV-a): 
Bicaz — Piatra Neamț — Bacău — 
Focșani; duminică 2 august (etapa a 
V-a): Focșani — Rm. Sărat — Buzău
— Ploești — București.

In cluburile sportive bucureștene, 
care au cicliști invitați la „Cursa Scîn
teii" (C.C.Ă., Dinamo, Voința, Vic
toria, Progresul, Constructorul, Recol
ta), ca și în cele din provincie (Plo
ești, Orașul Stalin) se fac intense 
pregătiri. Sub supravegherea antreno
rilor rutierii își desăvîrșesc pregătirea 
și participă la concursuri de verificare. 
După cum se știe, la această ediție a 
competiției organizată de ziarul „Scîn
teia" au fost invitați primii 50 alergă
tori, clasificați în baza rezultatelor ob
ținute în ultimul an și a recomandării 
făcute de F.R.C. Această exigentă se
lecție asigură condițiuni pentru reali
zarea unei întreceri de niyel superior 
de desfășurare. întrecerea ciclistă de 

continuă cu aceeași asiduitate de două 
ori pe săptămînă (marțea și vinerea), 
după orele de producție. Exces de... 
zel? Nicidecum 1 Ceferiștii au doar de 
aparat un titlu cîștigat atît de fru
mos anul trecut și pe care și în 
acest an și l-au apropiat, deocamda
tă pe... jumătate. Intr-adevăr, Ia în- 
clieierea primei părți a campionatului 
„XV“-le feroviar a terminat pe locul 
I, după o luptă dintre cele mai spec
taculoase.

O INIȚIATIVA LAUDAB1LA PEN
TRU POPULARIZAREA RUGBIULUL

Ceva mai mult . Antrenamentele 
sînt însoțite adesea și de întîlniri a- 
micale. Cea mai recentă a avut loc 
în compania rttgbiștilor de la Rapid. 
Partida însă nu s-a disputat nici pe 
terenul din Parcul Copilului și nici 
pe acela din Șos. Miiiai Bravii, ci la... 
Vidra (regiunea București). inițiativa 
a aparținut comitetului de partid al 
Complexului G.F.R. Grivița Roșie și 
sectorului de propagandă al clubului 
Rapid, în scopul popularizării sportu
lui cu balonul oval în mediul sătesc 
și a creării prin sport a unei legă
turi tot mai puternice între muncitorii 
din uzine și cei de pe ogoare.

Toți jucătorii ne-au vorbit în ter
meni entuziaști de primirea ce le-a 
fost făctltă la Vidra, de interesul deo
sebit. cu care aproape 1000 de spec- 

ci le tatori au urmărit meciul deraonstra-

fond, desfășurată duminică dimineața 
în organizarea clubului sportiv Victo
ria și dot3tă cu „Cupa Eliberării", a 
contat și ca o utilă verificare a cicliș
tilor.

Tot duminică am avut prilejul să 
discutăm cu o serie de rutieri care vor 
participa la „Cursa Scînteii". Toți și-au 
manifestat dorința de a realiza în a- 
ceastă competiție a cărei a XII-a edi
ție se desfășoară în preajma zilei de 
23 August, performanțe de valoare. 
Ciclistul D. Muntcanu (Victoria) ne-a 
spus printre altele :

„Cursa Scînteii" reprezintă, în viața 
fiecărui ciclist din țara noastră un 
moment important. O performanță bună 
obținută în această competiție de mare 
amploare înseamnă de fapt consacra
rea. Iată da ce asaltul cicliștilor tineri 
este atît de insistent, atît de puternic

Concursui cu premii 
al ziarului nostru

Sta
tes t

Care 
tică de 
noastră

întrebarea Nr. 1 
(5 puncte)

In ce an a test inaugurat 
dionul Republicii și care a 
prima mare competiție sportivă in
ternațională pe care a găzduit-o ?

Întrebarea Nr. 2
(10 puncte)

a fost prima echipă sovie- 
fotbal care a jucat în țara 
și în ce an ?
Întrebarea Nr. 3

(15 puncte)

tiv dintre cele două echipe. La sfîr- 
șit, un număr impresionant de tineri 
din Vidra și-au exprimat dorința de 
a practica aoest sport, de a înființa 
o echipă pe lîngă gospodăria colec
tivă din comună. Conducerea clubului 
Rapid a asigurat organele locale 
U.C.F.S. (Vidra este sediu de raion) 
c.ă vor acorda sprijinul tehnic și ma
terial necesar. O inițiativă lăudabilă 
menită să creeze un pnim nucleu rug- 
bistic în satele și comunele regiunii 
București. Pe cînd inițiative similare 
și în alte cluburi și asociații spor
tive ?....

PLANURI, PERSPECTIVE, PRO
NOSTICURI...

Despre toate acestea ne-au vorbit 
cei doi antrenori ai echipei, llie Mi- 
lea și Viorel Moraru.

Una din întrebările noastre s-a re
ferit la preocupările conducerii teh
nice a echipei pentru îmbunătățirea 
jocului liniei de trei sferturi,, care în 
primăvară a manifestat unele osci
lații :

— Este foarte adevărat că pe ,,trei 
sferturi" ne-am dovedit uneori vulne
rabili. Aceasta explică și scorurile 
strînse înregistrate, mai ales în me
ciurile din deplasare, în fața unor ad
versari teoretic inferiori. A fost vor
ba, în plus, și de o temporară inefi
cacitate a înaintării. Trebuie însă 
ținut seama că în tur am avut un 
lot descompletat, fiind nevoi ți să re- 

în „Cursa Scînteii". O victorie reali
zată în această cursă reprezintă un 
punct de onoare în „cartea de vizită" 
a fiecărui rutier. Entuziasmul cu care 
zecile de mii de spectatori întimpină 
pe traseu caravana ciclistă a „Cursei 
Scînteii" creează o ambianță sărbăto
rească. Anul acesta, caravana va stră
bate meleagurile atît de frumoase ale 
Moldovei. Vom cunoaște cu acest pri
lej realizările oamenilor muncii din 
Bacău, Bicaz, Roman și din alte loca
lități, despre victoriile cărora am citit 
de atitea ori în ziare. Ne vom bucura 
din nou de proverbiala ospitalitate a 
moldovenilor. Va fi minunat! Sint fe
ricit că voi putea participa la această 
atît de frumoasă întrecere sportivă și 
voi lupta cu toate puterile pentru a 
contribui la dinamizarea cursei, pentru 
a obține o performantă bună".

H. N.

ȘTIU SPORT?
,,

Indicați numele celor patru com
ponent ai echipajului de schit 4 
iară cîrmaci, al țării noastre, care 
a cîștigat campionatul european în 
1955 la Gând.

CUPON DE CONCURS Nr. 6

sportul
Nr. 3446

1

1

curgem deseori la improvizații. In 
toamnă, beneficiind de aportul între
gului lot, firește că lucrurile se vor 
schimba. Cu titulari pe posturile res
pective este de așteptat ca randamen
tul echipei să sporească simțitor.

Lucruri interesante am aflat în ceea 
ce privește promovarea elementelor 
tinere :

— Experiența de pînă acum ne-a 
arătat că putem acorda mult credit 
tinerilor jucători. Prezența în forma
ție a unor jucători ca irimescti, Ia
tan, Milea și Iosif a adus un suflu 
nou. Am ajuns astăzi nu numai o 
echipă tehnică, oi și una de luptă, 
de elan.

O întrebare mai... delicată la care 
cei doi antrenori ne-ai.i răspuns, to
tuși, cu multă promptitudine a fost 
aceea privitoare la un pronostic pen
tru cea de a doua parte a campio
natului...

— Se poate anticipa că întrecerea 
va fi Ia fel de animată. Principalii 
noștri adversari vor fi rugbiștii de la 
G.C.A. care, după o comportare con
fuză în primele etape, „merg" acum 
destul de bine. De asemenea, Con
structorul și Dinamo se anunță ad
versari de temut, capabili oricînd de 
rezultate surpriză. Ținem să asigu
răm însă pe susținătorii echipei noa
stre că ne vom strădui ca printr-un 
joc de bună calitate să păstrăm titlul 
de campioni.

Un angajament care obligă pe va
loroșii rugbiști feroviari să se pregă
tească și în viitor cu aceeași sîrgttiti- 
ță, să lupte cu aceeași ardore pentru 
culorile echipei, să reprezinte c»t cin
ste miile de muncitori de la Complexul 
C.F.R. Grivița Roșie.

TIBERIU STAMA

arc.de


însemnări semnificative
— Cîteva spicuiri din 

a Expoziției U. R.
De aproape trei săptămini sute de 

mu de americani urcă zilnic scările 
Co iseunmiui pentru a vizita expozi
ția Uniunii Sovietice. La ieșire, lingă 
o mică masă 
multă lume, 
nici una 
masă stă 
pagini au 
ricanii își 
avioanele 
artificiali 
gurile moderne, față de 
terilor și sculptorilor 
Numeroase impresii

roiundă este totdeauna 
deși acolo nu se află 

din pieseie expoziției. Pe 
cartea de impresii. Multe 
fosf.de acum scrise. Ante- 
exprimă admirația față de 
„TU-104", față de sateliții 
sovietici, față de strun- 

îucrările pic- 
din U.R.S.S.

.......... ....... L_r __'i se referă, și la 
pavilionul sportiv al expoziției.

„Stadionul dv. este impresionant 
Mai mult chiar, e fantastic. Aproape 
nu-ți vine să crezi că totul s-a înăl
țat intr-un singur an. Aș dori nespus 
de mult să-l văd in natură''.

(Peter Read Cawcr — student 
american)

„Cartea de Impresii"
5. <$. la New York
prea puține exerciții, motiv pentru 
care sini debili și. slabi din punct de 
vedere fizic".

(Redactorul de sport al ziar::-' 
iui Universității dm liarward)

Nenumărate silit asemenea însem
nări. Vizitatorii sint mirați de dimen
siunile orășelului sportiv, de arhitec
tura monumentală a Arenei Centrale, 
de Palatul Sporturilor. Iubitorilor de 
tenis și de baschet încep să le stră
lucească ochii vazînd pe machetă ne
număratele terenuri care . sînt 
în mod cu totul gratuit. Și 
aceasta, gratuitatea totală a 
bazelor sportive, ii miră din 
fără pe americani, obișnuiți

folosite 
tocmai 

folosirii 
calc a- 
să plă-

eliberarea Poloniei de sub 
ziua de 22 
de hotar în

I.a 22 iulie se împlinesc 15 ani de la 
jugul fascist. Pentru poporul frate polonez 
cea mai mare sărbătoare națională, o piatră 
ciumată, începutul marii sale renașteri.

In cei 15 ani care au trecut, 15 ani de . 
pomi polonez a repurtat mari succese în domeniul construcției socialiste, 
primind un ajutor frățesc din partea Uniunii Sovietice, colaborînd crea
tor ,cu celelalte țări de democrație populară.

In rîndurilc de mai jos, ziaristul polonez P. ZIELINSKI prezintă 
pentru cititorii noștri realizările obținute de poporul polonez în dezvol
tarea activității de cultură fizică

viață liberă

și sport,

tească bani grei pentru plăcerea de aji tfUgerjje tragice-''i ir. <~ r 11 I

„Asemenea condiții create practică- • 
rii .sportului reprezintă cel mai bun . 
mijloc de atragere a maselor de oa
meni spre cultura fizică. Stadionul 
dv. mate fi un loc admirabil pen
tru desfășurarea Jocurilor Olimpice din 
1964. Dacă la noi, in America, ar 
exista astfel de amenajări, ele ar 
'ajuta tineretului american aă ducă 
o viață sportivă. Copiii americani fac

SOFIA 19 (prin telefon). — In 
zcalitatea Pirdop. în fața a peste 5000 

de spectatori, s-a desfășurat sîmbătă 
întîlnirea internațională de lupte cla
sice dintre reprezentativele de juniori 
ale R.P. Romîne și R.P. Bulgaria, 
întrecerea a luat sfîrsit cu scorul de 
4—4. Iată rezultatele: cat. 52 kg.
(afară de concurs): C. Nistor învinge 
la puncte pe Stepanov, cat. 52 kg.: 
O. Alexin este învins la 
Alimedov. Meciul a fost 
tehnică slabă. Sportivul 
lăsat ușor dus jos. dînd 
bîlitate 
punctele 
57 kg.: 
egalitate 
Luptătorul 
tur de 
i-a reușit, 
ciului nici unul din sportivi nu 
mai încercat acțiuni. Cat. 62 kg.: P. 
David face meci nul cu Tanev. Cu 
toate că David acumulase două puncte

puncte de 
de factură 
romîn s-a 

astfel posi- 
acumuleze 

Cat. 
la

lui Ahmedov să 
necesare victoriei.
S. Popescu . termină 
întîlnirea cu Maghiarov. 
romîn a încercat 

cap, însă acțiunea 
Pînă la terminarea

un 
nu 

me- 
a

iulie reprezintă 
istoria sa zbu-

și fericită, po-

Și trebuie 
constituie i 
Dimpotrivă, 
puternici în propria lor țară și un 
număr destul de mare de concurenți 
cu șanse aproape egale. Este de re
marcat în mod deosebit măiestria a- 
lergătorilor de fond, continuatori ' a- 
dițiilor lui Kusocinski și Pietkiewicz. 
Alergători ca Krzyszkowiak, Chromik, 
Zimny, Jochman și Ozog i,-.? parte 
din garnitura mondială fruntașă și 
(în absența lui Kuț, bolnav) sînt fa- - 
voriții fiecărui concurs la aceste dis
tanțe.

Printre disciplinele sportive cele 
mai răspîndite în Polonia este și 
BOXUL. încă înainte de război bo
xul polonez s-a bucurat de un bun 
renume. Pugiliști ca Polus, Chime- 
lewsk.i, Kolcznski și alții au fost cu- 
noscuți în întreaga Europă. In pe
rioada de după război, și mai ales 
după 1950, boxerii polonezi a’u dus 
mai departe tradiția moștenită. Ei au 
dobîndit titluri de campioni olimpici 
și europeni.

In cronicile boxului european de 
după război au fost înserate cu li
tere de aur numele boxerilor polonezi: 
Chychta, Drogosz, .Kukier, Pietrzykow- 
ski, Pazdior și alții.

Și în sfîrșit FOTBALUL, domeniul 
sportiv cu caracterul de masă 
mai pronunțat nu numai Ia noi, 
și în lumea întreagă. Care este 
ziția fotbaliștilor polonezi?

Fotbalul polonez este socotit 
abia în clasa medie europeană, 
tuși, fotbaliștii polonezi sînt în stare 
să producă surprize chiar și în fața 
unor adversari redutabili. Așa s-a în- 
tîmplat în 1957, cînd la Chorzow au 
învins cu scorul de 2:1 reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, în prelimi
nariile campionatului mondial. O si
tuație asemănătoare s-a repetat re
cent, cind la 20 mai au obținut la 
Hamburg scorul de 1:1 cu reprezen
tativa Republicii Federale Germane, 
care este considerată drept una din 
cele mai puternice din lume. Am
bele rezultate, rieși izolate, indică 
unele posibilități reale în această ra
mură a sportului polonez.

știut că aaești campioni nu 
un grup mic de «vedete". 
, ei au adesea adversari

Vorbind despre realizările obținute 
în domeniul culturii fizice și al spor
tului in cei 15 ani care au trecut 
de la eliberare, este necesar să ne 
oprim puțin la situația inițială. Dis- 

din timpui războ- 
firește, nici institu- 
perioada neagră a 
ocupanții hitleriști 
activitate sportivă.

în primul rînd,

iului n-au cruțat, 
țiile sportive. In 
anilor 1939—1945 
au interzis orice 
Furia lor a lovit, 
în tineret. Contingente de tineri n-au 
avut prilejul nici măcar să cunoască 
binefacerile sportului.

E firesc, de asemenea, să amintim 
că într-o țară atît de groaznic dis
trusă de război și care avea în față 

la expoziția U.R.S.S. minimalele rea-' probleme de o însemnătate esențială 
------ .......  —   • pentru viața poporului, sportul și in- 
-------------------------------------------------- ' Ivestițiile sportive n-au putut să o- 

e A---------o________cupe primul loc în lista nevoilor șiit fa polltîîip mtimrp.ft ? preocupărilor. Cu toate acestea, încă 
din primele clipe de după termina
rea războiului, sportul a înregistrat 
o dezvoltare neobișnuită. Nu este 
posibil ca intr-un singur articol să 
ne ocupăm de toate realizările din 
acest domeniu. Vom recurge, deci, 
doar la cîteva cifre capabile să ilus
treze dezvoltarea culturii fizice și a 

i în acești 15 ani, în compa
rație cu perioada de dinainte de răz
boi. Astfel:

— Au fost organizate 4 școli su
perioare și 3 școli medii de educa-

practica sportul.
Tot mai 

înțeleg, 
ejin . New 
rii noi. 
strUctorii 
cirea să 
himinopsă, plină de bucurii și satis- 
.facții. Faptele spulberă toate calom
niile țesute de dușmanii păcii și 
înțelegerii dintre popoare pe seama 
țărilor lagărului socialismului. Ame
ricanii se conving de aceasta, văzînd

mulți americani simpli 
vizitind expoziția U.R,.S.S. 
York, superioritatea orindui- 
socialiste, invidiază pe con-- 
comunismului care au feri- 
trăiască o viață minunată,

Uzări ale lumii cu adevărat libere.

— Școlile superioare de educație 
fizică au dat în decurs de 15 ani 
3500 absolvenți (înainte de război — 
in 20 ani — 1300).

— In R. P. Polonă o sală de gim
nastică revine la 13.000 locuitori (în 
1938 la 28.000 locuitori).

— Numărul bazinelor acoperite de 
înot a crescut cu 60 la sută.

— Numărul persoanelor angrenate 
în mișcarea de cultură fizică și sport 
s-a triplat.

Astfel, în 1958 aproape o jumătate 
milion de tineri și tinere au luat 
parte cu regularitate la antrenamente, 
iar numărul membrilor organizațiilor 
si cluburilor 
1957 
adică 
țării.

sportive a însumat în 
un total de 860.000 persoane, 
circa 3 la sută din populația

★

ceea ce privește sportul de per
lă ani cadrul 
de față nu ne

prin executarea unei centuri, juriul 
a dat o decizie de meci nul. Cat. 67 
kg.: M. Bolocan reușește cel mai tru-' 
mos meci al întîlnirii, cu multe ac-' 
țiuni tehnice. In min. 8 sportivul 1 
nostru îl învinge pe Manev prin tuș. i sportului 
Cat. 73 kg.: Virgil Stoian termină rafie <•„ 
la egalitate cu Krumov. Luptătorul 
bulgar a încercat o centură laterală, 
Stoian j-a tras și l-a trecut prin 
pod. Arbitrii acordă puncte ambilor 
luptători. Cat. 79 kg.: 1. Popescu face1 ție fizică, 
meci nuî cu Radev. Intîlnire dinamică 
și de factură tehnică ridicată. I. Po
pescu îl face tuș pe Radev dintr-o 
acțiune de rupere în față însă arbi
trii nu acordă. Cat. 87 kg.: N. Pavel, 
obține un rezultat de egaiitaie în fața 
lui Draganov. Pavel este inițiatorul 
acțiunilor și cu toate că adversarul 
fuge de pe saltea, arbitrii nu-1 sanc
ționează. Cat. grea: G. Mezinca face 
meci nul cu Ciaraserian. Mezinca a1 
luptat frumos și a făcut față 
adversar mai greu cu 23 kg.

In
formanță din ultimii 
modest al articolului 
permite să analizăm sifctația din 

toate sectoarele. De aceea, ne vom 
opri pe scurt doar la trei discipline, 
cele mai populare.

ATLETISMUL ocupă în Polonia 
locul cei mai de seamă. Forța atle
tismului polonez s-a remarcat din 
plin, la campionatele europene de la 
Stockholm de anul trecut, întreceri la 
care polonezii au cucerit 8 titluri de 
campioni: Janiszewska (200 in),
Krzyszkowiak (5000 și 10.000 m),
Ghromik (3000 m ob.), Piatkowski 
(disc), Sidlo (suliță), Rut (ciocan), 
Szmidt (triplusalt). Anul acesta Piat
kowski a întrecut recordul european 

1 apoi și pe cel mondial la disc.

cel 
dar 
po-

de- 
To-

Motocicliștii de la Metalul M.I.G. au dominat 
Întrecerile de viteză pe circuit 

desfășurate la Russe
RUSSE 20 (Prin telefon). Dumi

nică s-au desfășurat în localitate 
două competiții de motociclism. In 
afara alergătorilor din Sofia, Plovdiv, 
Russe și din alte orașe din R.P. Bul
garia, au participat și cei mai buni 
motocicliști ai clubului Metalul M.I.G. 
București. Concursul de viteză pe 
circuit,' disputat pe străzile princi
pale ale orașului Russe, a fost do
minat de către alergătorii romîni. 
Cei peste 20.000 spectatori au aplau
dat victoriile motocicliștilor de la Me
talul M.I.G. care au învins în patru 
din cele cinci probe desfășurate. La 
categoria 125 cmc, Barbu Predescu 
s-a clasat pe locul 11.

Maria Iliescu a obținut victoria în 
proba de 125 cmc după o cursă în

Echipa de box 
„Start” (R. P. Polonă) 

în țara noastră
Joi își începe turneul în țara noas

tră echipa de box a clubului „Start” 
din R.P. Polonă. In primul meci, pu- 
giliștii polonezi vor întîlni la Galați 
formația „Voința" din localitate. Oas
peții deplasează o garnitură puter
nică din care nu vor lipsi campionul 
european la categoria pană, Adamczik, 
precum și învingătorul de la Lucerna 
al lui Constantin Dumitrescu, tînărul 
Kulej. Echipa gălățeană va conta în 
aoest meci pe Toma Uie, Ameth Nuri, 
Dumitru Boiangiu, frații Bogoi, Con
stantin Gherasim ș.a. Al doilea meci 
al boxerilor polonezi va avea loc la 
PIoești,' duminica 26 iulie, în com
pania echipei Voința PIoești.

care a dominat categoric. Locul 
250 cmc a revenit lui Pavel Gheor
ghiu. Revelația întrecerii a fost, însă, 
alergătoarca Venera Vasilescu. Con-’ 
curînd pe o mașină C.Z. de 175 cmc, 
ea s-a clasat pe locul IV înaintea 
multor alergători cu experiență și 
care, în plus, beneficiau de mașini 
mai puternice. Pentru comportarea sa 
meritorie, publicul spectator a nplau 
dat-o îndelung. Lupta pentru întîie- 
tate la categoria 350 cmc s-a dat în
tre concurență romîni St. Iancovici și 
C. Radovici. Pînă la urmă, victoria a 
revenit lui St. Iancovici. O dispută1 
interesantă a oferit desfășurarea 
cursei de 500 cmc. De-a lungul mai. 
multor ture, lupta pentru primul loc 
a fost foarte dîrză. Apoi Grigore Be- 
reny s-a instalat la conducere, reu
șind ca în fina'l să se claseze pe pri
mul lac. Cel de al doilea reprezentant 
al clubului sportiv Metalul M.I.G., 
St. Iancovieî, s-a clasat pe locul III.

După-amiază s-a desfășurat un in
teresant concurs de 
In prezența a peste 
concurență bulgari 
disputat cu ardoare 
mai bine pregătiți, 
gări au dominat întrecerile, reușind 
să ocupe primele două locuri. Foarte 
bine s-a prezentat motociclistul H. 
■Sitzler (Metalul M.I.G.). El a ocupat 
locul III, după ce în barajul pentru 
locurile 2—3 a avut o defecțiune și 
n-a putut să lupte cu șanse 1 
cui II.

In afara disputelor a avut loc un 
util schimb de exneriență între mo- 
tocidiștii romîni și cei bulgari. Re
prezentanții clubului sportiv Metalul 
M.I.G. au împărtășit din experiența 
lor în concursurile de viteză, iar cei 
bulgari le-au arătat sportivilor romîni 
metode noi în pregătirea pentru în
trecerile pe pistă.

unui

verzi ale

viteză pe pistă. 
12.000 spectatori, 
și romîni și-au 
întîietatea. Mult 

motociclișfii btil-

„MC
la io-' ;

!
In orașul industrial Cleveland din 
S.U.A. se spune că orice bărbat care 
se respectă trebuie să schimbe de 
trei ori pe zi gulerul alb al cămășii. 
Accastg deoarece Clevelandul „se 

' ’nrindrește" că este orașul cu cel mai 
I mult fum din lume...

1
' ' Nu știm cît adevăr cuprind cele de 

mai sus. Pentru noi important este 
faptul că regiunea industrială a Sile- 
ziei a moștenit de pe urma capita
lismului o pădure de coșuri, fără filtre 

Jde protecție, care aruncă zilnic în 
aer tone de praf, fum și zgură. In anii

. puterii populare în această bogată J regiune industrială s-au construit
alte numeroase uzine, și fabrici utila
te cu aparatură din cea mai modernă. 
Paralel cu această mare dezvoltare, 
grija partidului și guvernului pentru 
sănătatea oamenilor muncii s-a mani
festat și în ce privește amenajarea spa
țiilor verzi — factor important în 
curățirea aerului. In prezent se des
fășoară cit febrilitate o acțiune de 
adaptare a filtrelor Ia toate coșurile 
de fabrici. Continuă însă, independent 
de aceasta, amenajarea permanentă 
a spațiilor verzi.

Una din urmările acestei „ofensive" 
a constituit-o construcția uriașului 
Parc Voewxlal.de Cultură, Odihnă.și

Sport. Istoria acestui parc este foarte 
scurtă, dar deosebit de interesantă. 
Cu șapte ani în urmă, din inițiativa 
Consiliului ~ 
Krakowia, 
construcție și amenajare.

Terenul ales pentru parc se află 
așezat chiar în „inima" acestei re
giuni. Pe o rază de numai 7 km lo
cuiesc 600.000 de oameni ai muncii 
care lucrează în mine, combinate me
talurgice și chimice, în uzinele elec
trice din Katowice, Chorzow, Swieto- 
chlowice, Semianowice și alte locali
tăți mai mici. Dacă vom trasa în ju
rul parcului un cerc cu raza de 20 
km vom găsi 14 orașe mari, printre 
care Bytom, Zabrze, Gliwice, Sosno- 
wiec.

Parcul din Katowice se întinde pe 
600 ha. In ce privește grădina zoolo
gică din Katowice, ea are o suprafață 
de 47 ha, în timp ce faimoasa grădi
nă zoologică din Londra nu cuprinde, 
decît un teren de 13 ha.

Parcul de Cultură, Odihnă și Sport 
este la îndemîna oricui. Fiecare poate 
găsi aici distracțiile care îi plac.

’Multă grijă a fost manifestată fața 
de iubitorii sportului. In centrul in
stalațiilor se află uriașul „Stadion 
silezian" avînd tribune cu o capaei-

Popular al voevodatului 
au început lucrările de

Nu de mult, pe „Stadionul silezian" s-a făcut și o instalație de reflectoare, astfel că meciurile se vor putea 
desfășura în nocturnă. In fotografie: vederea generală a stadionului feeric luminat.

tate de 100.000 locuri. El a fost inau
gurat anul trecut. A fost dată, de a- 
semenea, în exploatare baza pentru 
sporturile nautice. In Curînd va fi în
cheiată amenajarea terenurilor de vo
lei, baschet, tenis, a pistei populare 
de ciclism. Se apropie de sfîrșit lu-' 
crările marelui Stadion de iarnă.

înainte de a încheia trebuie să al 
daug că la lucrările de construcție ale 
acestui imens parc au participat cu 
entuziasm nenumarați oameni ai mun-: 
cii, împreună cu famiile lor, care au 
depus zeci de mii de ore ide muncă 
obștească.

Alături de marile realizări ale oa
menilor muncii polonezi, îndrumați și 
conduși de Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez — crearea spațiilor verzi con
stituie o importantă dovadă a grijii 
pe care partidul și guvernul popular 
din Polonia o acordă locuitorilor din 
marele centru industrial al Silczîei.

P. MAL1CK1

fosf.de
Voewxlal.de
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Să fie eliberat Manolis Glezos 
și ceilalți patrioți greci!

*

*
*

J

La Atena continuă procesul lui Manolis Glezos și al celorlalți demo- 
crați greci. In sala Tribunalului militar au fost audiați numeroși’ martori 
care, în cuvîntul lor, au arătat cu claritate cît de stupidă apare acuzația 
de „complicitate la spionaj" — principala „vină" atribuită lui Glezos. 
Cu acest prilej a ieșit în evidență lipsa totală a vreunui fapt concret, 
care să poată justifica o acuzare atît de grea..

A vorbit și Manolis Glezos. Calm, cu simplitate și fermitate, el a 
izbutit să năruie toate elementele din actul de „acuzare". Depoziția sa a 
avut un larg ecou în Grecia ca și în lumea întreagă.

Cu toate acestea, în rechizitoriul său, procurorul a cerut condamnarea 
lui Glezos la 5 ani închisoare urmată de 3 ani deportare și apoi privarea 
de drepturi politice pe termen de 7 ani. Un rechizitoriu prin care se ur
mărește excluderea din viața politică a țării, a unuia dintre cei mai 
activi luptători din Grecia pentru independență, democrație și pace.

Imi exprim indignarea față de această odioasă manevră a autorități
lor grecești și, alături de milioanele de oameni cinstiți din lumea în
treagă, care s-au ridicat în apărarea lui Manolis Glezos, — prețuind 
cauza nobilă pentru care el a militat și militează — cer să înceteze ac
țiunea judiciară îndreptată împotriva sa. Să fie eliberat neînfricatul luptă
tor pentru binele poporului său, Manolis Glezos, și ceilalți patrioți greci!

CONSTANTIN TEAȘCA
antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bacău

1 Echipa U.R.S.S. a cîștigat meciul de atletism
I
»

cu reprezentativa S.U.A.
meciului de atletism 
s-a desfășurat pe o 
puternică decît în 

prima zi: 33 grade la umbră! Aler
gările pe distanțe lungi au fost foarte 
dificile în aceste condiții. Spre sfîr
șit, asupra orașului 
bătut un uragan, s-a 
ploaie torențială. Meciul 
fie întrerupt pentru un 
probele de 5.000 m si 
lungime femei s-au desfășurat 
ploaie.

Ziua a doua a întîlnirii a fost 
marcată, de asemenea, de performanțe 
valoroase. Victorii remarcabile au ob
ținut Savlakadze — la săritura în 
înălțime, Norton — care a cîștigat 
și cea de a doua probă de sprint, 
Krepkinâ — la mare luptă cu Mathews 
și Șaprunova, în sfîrșit, Kuznețov —■ 
care a cîștigat detașat decatlonul, a- 
vînd drept- adversar doar... propriul 
său record mondial. La Philadelphia

Ziua a doua a 
U.R.S.S.—S.U.A. 
căldură și mai

s-a a- 
declanșat o 
a trebuit să 
timp. Totuși 
săritura în 

pe

Campionatele mondiale de scrimă

După prima săptămînă de întreceri

175-167

BUDAPESTA, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

• Participanții la campionatele mon
diale de scrimă au avut luni zi de 
odihnă. O odihnă bine venită după a- 
tîtea zile obositoare de concurs. De 
fapt, de această odihnă s-au bucurat 
si o’ficialii, prezenți de dimineață și 
pînă seara în fața planșelor amena- 
ate în frumoasa Sală a sporturilor. 

Cum a fost petrecută această zi? In 
lipsa unui program special, o parte 
dintre sportivi s-au îndreptat către 
-rincipalele puncte de atracție ale Bu
dapestei — parcul distractiv, clădirea 
larlamentului, statuia „Libertății" de 
pe muntele Gelert —, au vizitat gră
dina publică și stadionul popular, pre
cum și bazele sportive de pe insula 
Margareta. Alții au făcut plimbări pe 
Dunăre sau prin oraș. Conducătorii 
loturilor participante au participat la o 
excursie la lacul Ba/aton (la circa 
180 k.

I mai i
> n o o

recordul ,,a tremurat", dar nu a că
zut din cauza temperaturii excesive 
care l-a împiedicat pe Kuznețov să 
obțină performanța scontată în cursa 
de 1500 m.

Echipa atleților sovietici a repur
tat la sfîrșitul meciului o strălucită 
victorie cu scorul de 175—167, la o 
diferență mai mare decît anul trecut 
la Moscova (172—170). Succesul spor
tivilor sovietici este cu atît mai re
marcabil cu cît el a fost obtinut în 
deplasare, în fața unui public care 
și-a încurajat cu frenezie echipa, și 
în condiții de temperatură cu care 
oaspeții nu erau obișnuiți. Precum se 
știe americanii s-au antrenat intens 
în California și în Elorida, știind ca 
în iulie întîlnirea se va desfășura pe 
o căldură caniculară. Pregătirile mi
nuțioase făcute de atleții americani 
l-au îndemnat ne Dan Eerris secreta
rul federației de atletism din S.U.A. 
să declare înainte de meci:

..Sîntem optimiști. Echipa noastră 
"ste mult mai tare decît cea de la 
Moscova și credem că vom cîștiga..."

Dar, comportarea excepțională a e- 
chipei U.R.S.S. (mai ales a atletelor) 
le-a adus victoria.

Iată rezultatele tehnice: BARBAȚ1: 
400 m g.: Culbrcath 50,5 sec ; Ho
ward 51,1; Lituev 51,7; Glemin 54,4;

3000 m ob: — Rjîșcin 8:51,7; Evdo- 
chimov 8:52,7; Koleman 9:16,7; Joung 
9:36,9; 200 m: Norton 20,7 sec; Ro
binson 21,1; Barteniev 21,3; Ozolin 
21,4; 800 m: Murphy 1:48,5; Walther 
1:48,7;
seev
3:49,4;

Saveiko 1:49,8;
1:49,9; 1.500 m:

Circile 3:49,4;
Sokolov 3:52,3;

la lacul Balaton (la circa 
ui de Budapesta).

ziua ae 16 iulie a avut loc,• in
pe insula Margareta, Congresul Fede
rației Internaționale de scrimă. Cu a- 
cest prilej a fost adus în discuție noul 
regulament, care a fost acceptat (cu 
unele modificări) de către delegații pre
zenți. Noul regulament al F.I^. va 
apare în luna octombrie a.c. cRrr, — 
așa cum s-a stabilit — va intra în 
vigoare în anul viitor. Congresul a 
discutat protestul federației franceze, 
în legătură cu folosirea de către unele 
țări a unui sistem de floretă al cărei 
vîrf prezintă mai multe direcții. S-a 
hotărît ca pe viitor să nu fie folosite 
în concursuri decît florete cu o sin
gură direcție. Congresul a stabilit, de 
asemenea, ca Jocurile Olimpice din 
I960 de la Roma să țină loc de cam
pionate mondiale. In ceea ce privește 
ediția din 1961 a „mondialelor", Con
gresul a primit o propunere din par-

tea U.R.S.S., prin care se preconizează 
desfășurarea acesteia la Moscova. In 
sfîrșit, în cadrul Congresului s-a pus 
problema introducerii aparatului elec
tric la sabie. Acest aparat de fabrica
ție italiană a fost folosit cu bune rezul
tate la campionatele de scrimă ale I- 
taliei.

• Cea mai bună trăgătoare a cam
pionatelor, atît în întrecerile individu
ale cît și în cele pe echipe a fost 
florestista sovietică Emma Efimova, 
cunoscută publicului nostru din meciul 
R.P.R.—R.S.F.S.R., desfășurat în luna 
mai la București. Emma Efimova are 
27 de ani și este profesoară. Ea prac
tică scrimă din anul 1950 și a par
ticipat la numeroase concursuri inter
naționale, printre care ..mondialele" de 
la Londra și Philadelphia. In 1957, 
Efimova 
tantă la 
U.R.S.S. 
Jocurilor 
Moscova, 
oană a U.R.S.S. pe anul 1958.

• A.L.N. Jay, cîștigătorul 
mondial la floretă băieți a debutat în 
scrimă în anul 1946. Are 28 de ani și 
este de profesiune avocat.

Jay s-a clasat pe locul IV în proba 
de floretă la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne. Același loc l-a ocupat și 
la „mondialele" din 1957. Trăgătorul 
englez practică totodată și spada. El 
a deținut din 1952 pînă în 1956, titlul 
de campion al Angliei la această 
probă.

• O curiozitate a campionatelor o
prezintă interesul spectatorilor pentru 
autografe. II manifestă deopotrivă co- ■——_____________________________ _
piii ca și oamenii vîrstnici, femeile ca
și bărbații. Deseori am asistat ia ad- Echipa de tineret a R. P. Romine 
vărate... asalturi pe care amatorii de 
autografe le dau oarticipanților. Acești , 
solicitanți de autografe au avut o idee

ingenioasă: pentru a le descifra t ' 
ușor au cerut sportivilor să-și treacă' 
semnăturile chiar pe programele cam
pionatelor.

• Urmărind întrecerile, mi-am amin
tit de un episod întîmplat în 1953 la i

Krivo- 
Burleston 

Momot- 
kov 3:50,3; Sokolov 3:52.3; înăl
țime : Savlakadze 2,06; Wiliam 2,06; 
Kașkarov 2,06; Dumas 2,06; triplusalt: 
Tîgankov 15,95 m; Dawit 15,90 m; Fe
doseev 15.62 m; Stokes 15,43 m; 
5000 m: Artiniuk 14:17,8, Bolotnikov 
14:18,0; Dellinger 14:48,8; Stieglitz 
15,24,1; disc: Oefter 57,53 m; Leahov 
54,97 m; Grigalka 54,81 m; O’Brien 
54,28 m; suliță : Cantello 79,97 in; 
Tîbtilenko 78,33 m; Kuznețov 76,42 m; 
Owist 74,41 m; ștafetă 4x400 m : 
S.U.A, 3:07,8; U.R.S.S. 3:10,8; de
catlon — Kuznețov 8350 p.; Edstroem 
7599; Herman 7026; Ter Ovanesian 
6853; FEMEI : 200 m : Williams 23,4 
sec; Daniels 23,6; Popova 23,9; . Po- 
leakova 24,0: 800 tn: Lisenko 2:11,3; 
lanvarcva 2:13,3; Vutcher 2:23,9; 
Green 2:24,9; 80 m. g: Bîstrova 11,0; 
Grinvald 11,0; Miiller 11,5; Crowder 
11,6; greutate: Press 16,94; Brown 
15,71; Jdanova 15,32; Shepherd 12,60; 
lungime: Krepkina 6,16; Mathews 6,14; 
Sapronova 6,12; White 5,96 m.

In cinstea zilei de 23 August

a avut o contribuție impor- 
victoria echipei de floretă a 

cadrul 
de la 

campi-

în întrecerile din 
sportive, prietenești 
Emma Efimova este

titlului

București, cu ocazia întîlnirilor spor
tive prietenești din caclrul Festivalului. 
Finala la fotbal se disputa, așa cum 
se știe, între formația țârii noastre și 
aceea a R.P. Ungare. Noi conduceam 
la un moment dat cu 3—1 și puțini 
erau aceea care mai puneau la îndo
ială victoria romînilor. Si totuși, fot
baliștii maghiari — susținuți 
de cei aproape 1000 de tineri 
ai R.P. Ungare la Festival — 
șit să remonteze și Chiar să 
De cîte ori, 
lucrurile nu s-au
Concurenții maghiari 
intr-un mod entuziast de către publi
cul budapestan. Ei ati reușit astfel să 
refacă handicapul în multe partide în 
care erau conduși sau 
întîmplat in finala pe 
de floretă fete — să 
campioană mondială, 
mai mare surpriză de

• Astăzi încep întrecerile în proba 
de spadă (individual). Dimineața sînt 
programate seriile și sferturile, iar 
mîine vor evolua cei care se vor cali
fica în semifinale și apoi în finaie.

frenetic 
delegați 
au reu- 
cîștige 1 

aici în Sala sporturilor, 
petrecut aidoma, 
au fost susținuți

— așa cum s-a 
echipe a probei 
cîștige titlul de 

prilejuind cea 
pîna acum.

ELENA MATEESCU

participă la „Turul ciclist 
al Iugoslaviei”

I

R. P. Romînă - R. P. Polonă 
la hochei pe iarbă i

ANA COMAN a stabilit un nou record 
republican la greutate: 14,98

• Cornel Porumb : 2,01 m la înălțime • Alte rezultate valoroase în con
cursul de la Poiana Stalin

al patrulea atlet romîn care a înre
gistrat un rezultat de peste 2,00 ine-

Recordmana țării în probele de 
viteză, Ioana Petrescu, și-a făcut de
butul ca alergătoare de garduri. Deși 
are o tehnică încă deficitară pentru 
această probă, totuși Ioana Petrescu 
a obținut lin rezultat promițător: 12,1 
sec. Iată alte rezultate din acest 
concurs: prăjină: Z. Szabo 4,20: M. 
Trandajiloa 4,10; înălțime: Porumb 
2.01 — record personal: X. Boboc 
1,94; suliță: Al. Bizim 73,80; ciocan: 
N. Rășcănescu 60,00; C. Drăgulescu 
57,20 — record personal; lungime: 
Maria Pândele 5.59; greutate : Ana 
Coman 14,98; Erika Scherer 13,43.

ORAȘUL STALIN 20 (prin telefon). 
Stadionul de vară din Poiana Stalin 
a găzduit sîmbătă după-amiază un 
concurs atletic la care au participat 
o serie dintre atleții fruntași ai țării. 
Concursul, desfășurat în cinstea zilei 
de 23 August, s-a bucurat de un fru
mos succes, deși pista a fost moale 
din căuza ploii.

In cadrul acestui concurs, maestra 
sportului Ana Coman a realizat o per
formanță excelentă, artincînd greu
tatea la 14,98 m. Acest rezultat re
prezintă un nou record de senioare 
al R.P. Romîne. Vechiul record îi 
aparținea din anul 1958 cu 14,87 m 
(Sofia 24 mai).

Un rezultat valoros a fost obținut 
și la săritura în înălțime de tînărul 
Cornel Porumb care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 2,01 m. El este ALEX. DlNCÂ, coresp. regions'

Meciul triunghiular de atletism 
dintre echipele de juniori ale R.P. Ungare,

R. P. Romîne și R. P. Bulgaria
din 
tri-

Mîine, la Bydgoszcz, reprezentativa 
de hochei pe iarbă a R. P. Romîne în- 
tîlnește echipa R. P. Polone; vineri, 
sub titulatura Selecționata de tineret 
a R.P.R., reprezentativa noastră va în- 
tîlni la Varșovia selecționata de tine
ret a R.P.P.

In vederea acestor jocuri, ieri dimi-

neața lotul reprezentativ, sub conduce
rea tov. V. Militam, secretar general 
al Federației Romîne de Hochei-Pati- 
naj, a părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Varșovia. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători: 
portari, Almassy,
Zburlan, Popescu Ion — fundași, Ti- 

• mar, Dulimov — halfi, Gyorgy, Bcrbe- 
l caru, Butiurcă, Samur, Secâșanu și 
I Varga — înaintași.'

Vătafii, Szasz — 
Popescu Eugen,

Astăzi dimineața pler.ca spre Zagreb 
echipa de tineret'a R. P. Romîne care 
va participa la „Turul ciclist al Iugo
slaviei". Competiția se desfășoară în
tre 24 iulie și 2 august (9 etape) de-a 
lungul a 1670 km. La această întrecere 
internațională participă formații puter
nice, printre care și cele ale Belgiei, 
Olandei și Angliei. Echipa noastră de 
tineret este formată din Aurel Șelarii, 
Constantin Moicearu, Ion Cosma, Ște
fan Porereanu și Eugen Mihăilă. An
trenor : Marin Niculescu. Lotul de 
ciclism al R. P. Romîne este însoțit 
de prof. N. Oțeleanu, antrenor federal 
la ciclism.

TATA 20 (prin telefon). Amînat 
cauza unei ploi torențiale, meciul 
unghiular de atletism dintre echipele 
ie juniori și junioare ale R.P. Unga
re, R.P. Bulgaria și R.P. Romîne a 
continuat luni dimineață pe stadionul 
din Tatabanyia.

Prezentîndu-se foarte bine tinerii 
atleți maghmri au obținut victorii con- 

. .................. JU-
Ro- 

R.P.

cludente. Iată rezultatele finale: 
MIORI : R.P. Ungară — R.P. 
mînă 137—84; R.P. Ungară — 
Bulgaria 129:92; R.P. Bulgaria—R.P. 
Romînă 120:100; JUNIOARE: R. P. 
Ungară ■— R.P. Romînă 79:45; R.P. 
Ungară — R.P. Bulgaria 80:44; R.P. 
Romînă — R.P. Bulgaria 64:60.

In cadrul acestui concurs’ tînărul 
nostru reprezentant Eugen Dncu a 
cîștigat proba de săritură în înălțime 
cu 1,97 m. Acest rezultat reprezintă 
un nou record republican de. juniori.

Iată citeva din rezultatele înregis
trate cu prilejul acestei întîlniri : 
JUNIORI: disc: 1. Damianov (B)

45,25; 3. Sălăjan 39,72; 6. Cot,Ier 
36,54; înălțime: 1. Ducii 1,97 m; 4. Gr. 
Marinescu 1,85 m; triplu: Karpacbv 
(B) 14,40 m; 3. Ad. Ionescu 14,01 m; 
6. Axente 13,18; 800 m: Nagy (U) 
1:55,8; 3. Beregszaszi 1:56,8; 6. Babau 
1:58,9; 200 m: Kilty (U) 22,7; 2.
Kineses 22,9; 6. Diaconu 23,6; 400 mg: 
1. Dery (U) 57,2; 3. Todea 59,3; 6. 
Prăjescu 60,6;prăjină : 1. Csanyi (U) 
3,80: 2. Astafei 3,80; 4. Savin 3,60; 
lungime: Karpacov (B) 7,02; 5. A- 
xente 6,80; 6. Lăcătușii 6,34: 4x100 m: 
I. R.P. Ungară 43,1; 2. R.P.. Ro
mînă (Diaconu, Simion. Stamatescu, 
Kineses) 43,1; JUNIOARE : greutate: 
I. A. Gurău 12,5.4; 2. I. Stoica 12,39; 
3x500 m: 1. R.P. Ungară 3:54,0; 2. 
R. P. Romînă (Gergely, PopoVici, 
Păuleț) 3:56,5; 4x100 m: 1. R. P. Un
gară 48,0; 2. R. P. Romînă (Ztli, 
Kineses, Maksay, Poenăreanu) 49,5.

Cu prilejul meciului de fotbal R.P. 
Romînă — U.R.S.S. care va avea loc 
la București în ziua de 2 august, 
O.N.T. Carpați organizează excursii 
din toate regiunile țării spre Capitală. 
Participanților la aceste excursii li 
se asigură călătoria dus-întors, vizi
tarea orașului București, bilet ,1a meci 
și hrană rece.

înscrierile se primesc la toate a- 
genți le O.N.T. Carpați din țară.

• ECHIPA DE BASCHET A R. P. 
UNGARE a întîlnit din nou la Pekin re
prezentativa R. P. Chineze. Baschet- 
baliștii chinezi au obținut victoria cu 
scorul de 65—60. Cele două întîlniri 
precedente, disputate zilele trecute la 
Pekin au fost câștigate de asemenea 
de echipa R. P. Chineze.

PE SCURT R. F. Germană, Finlanda, Franța, Ita
lia, Polonia, Ungaria, S.U.A. Suedia 
U.R.S.S. și alte țări.

• IN ZONA OLANDEZA A „CUPEI 
GALEA" la tenis, echipa de tineret 
a U.R.S.S. a obținut o frumoasă vic
torie, întrecînd cu scorul de 5—0 e- 
chipa Spaniei. Jucătorii sovietici se ca
lifică astfel pentru turneul final care

va avea loc la sfîrșitul acestei luni la 
■Vichy (l-ranța).

• INCEPIND DE LA 15 AUGUST 
se vor desfășura în Olanda campiona- 
tele mondiale 
pistă se vor 
iar întrecerile 
la Zandvoort. 
pionate și-au 
pa rea cicliști ,
tina, Anglia, Australia, Belgia, Ceho
slovacia, Danemarca, R. D Germană,

de ciclism. Probele de 
disputa la Amsterdam, 
de fond pe circuitul de 
Pînă,în prezent la cam- 
anunțat oficial partici- 
din 26 de țări : Argen-

© 1NT1LN1REA INTERNAȚIONALA 
DE ATLETISM dintre echipele selec
ționate masculine ale R. P. Polone și 
Iugoslaviei a luat sfîrșit cu scorul de 
124—88 puncte în favoarea atletilor 
polonezi. Lewandowski (R. P. Polonă) 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 
1500 m plat cu timpul de 3:46,4, iar 
Lorger (Iugoslavia) a obținut victoria 
în proba de 110 m garduri, fiind cro
nometrat în 14,1.

Selecționata de handbal 
a echipelor Voința Sibiu 

și Voința Sighișoara 
joacă in R. P. Ungară 
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd în R.P. LIngară, o 
selecționată masculină de handbal 
alcătuită din jucătorii echipelor Vo
ința Sibiu și Voința Sighișoara. 
Handbaliștii romîni vor întreprinde 
un turneu în țara vecină. Primul 
meci îl vor susține joi 23 iulie la Bu
dapesta în compania echipei Sparta- 
ctis. In vederea acestui turneu a fă
cut denlșsarea un lot de 13 jucători.
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