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Oameni ai muncii 1, Măsurile adoptate de recenta 
plenară a Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn cu privire la noua ridicare a nioelului de 
trai al poporului, sînt rodul muncii voastre eroice pen
tru construirea socialismului. înainte pe drumul dez
voltării economiei naționale și 
poporului muncitor!

(Din chemările QC. 
de-a XV-a aniversări 
jugul fascist).

al

al
a

creșterii bunăstării

P.M.R. cu prilejul celei 
eliberării patriei de sub

„Ne vom înzeci eforturile 
pentru creșterea prestigiului sportiv 

al patriei noastre"
Ieri dimineață a sosit la redacția ziarului nostru o scrisoare al cărei 

conținut îl reproducem mai jos:
„Sportivele din lotul republican de handbal, care se află în concediu 

de odihnă pe litoral, au primit cu vie satisfacție măsurile plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie, exprimîndu-și cu acest prilej nemărginita bucurie 
că trăiesc în aceste zile luminoase și fericite. Aici pe malul mării vedem 
la fiecare pas grija părintească ce o are partidul nostru iubit față de oa
menii muncii, sute de mii de muncitori, oameni de artă și știință, tehni
cieni, țărani muncitori bucurîndu-se in fiecare an de binefacerile zilelor de 
odihnă pe litoral.

Sportivii noștri au simțit întotdeauna grija partidului, prin minunatele 
condiții de pregătire ce le-au fost create. Recentele măsuri luate de partid 
au adus o mare bucurie fiecăreia dintre noi. De aceea, noi, componentei 
lotului republican de handbal, sîntem hotărîte ca odată reîntoarse la locurile 
noastre de muncă, să răspundem prin fapte ansamblului de măsuri luate 
de partid, muncind cu însuflețire și devotament. Totodată, gîndu! nostru se 
îndreaptă către campionatele mondiale ce vor avea loc în anul viitor în 
Olanda și, acum mai mult ca oricînd, dorini din toată inima să ne păstrăm 
cu cinste titlul cuci 
a patriei noastre

■»!. Sportive și 
a. mori ne-am 
luat cu toții an 
gajamentul de a 
ne pregăti temei
nic, de a ne înzeci 
eforturile pentru a 
face să crească și 
mai mult presti
giul mișcării noa
stre sportive în 
lume".

, ridicind astfel pe cultnt tot mai înalte gloria sportivă
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Competifii 
în cinstea zilei
SF GHEORGHE: „Cupa Eliberării" 

la popice
ociația sportivă Dinamo din lo

calitate a organizat în cinstea aniver
sării a 15 ani de la eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist, o intere
santă competiție de popice la care 
au participat 19 echipe. Pe locul I 
s-au clasat sportivii de la Voința-Sf. 
Gheorghe, urmați de cei de la fa
brica de zahăr din Bod. In întrecerile 
individuale cea mai bună performanță 
a realizat-o Andrei luhasz (Dinamo Sf. 
Gheorghe).

Papp Zoltan, corespondent
BAIA MARE: Noi purtători ai insig
nei „Cel mai bun sportiv din 10“

In întîmpinarea marii sărbători, e- 
levii școlii medii nr. 1 din orașul no
stru au participat cu multă însuflețire 
la întrecerile pentru obținerea insig
nei „Cel mai bun sportiv din 10". 
Insigna a fost cucerită de un număr 
de 64 de elevi, printre care Vasile 
Gherman, Mihai Voicu, Maria Ale
xandru, Vladimir Balerini, Cornelia 
Chira, Dan llieșu, Vasile Hoban, Io- 
landa Brinzeu etc. La buna organi
zare a concursului, o contribuție de 
seamă a adus-o profesoara de edu
cație fizică Iudita Pop.

Vasile Săsăranu, coresp. regional
CODLEA: Un interesant concurs 

de tenis de masă
Din inițiativa consiliului U.G.F.S. 

al raionului Codlea, localitatea noa
stră a găzduit un interesant concurs 
de tenis de masă, închinat zilei de

In acest număr:
PAG. a Il-a: Concursul de ca

notaj organizat de clubul Recolta.
PAG. a IlI-a: Magazin sportiv.
PAG. IV-V: înflorește sportul 

in patria noastră: Cronică timișo
reană.

PAG. a Vl-a: Continuă jocurile 
internaționale de fotbal.

PAG. a Vll-a: După „Criteriul 
european" de tenis de masă.

PAG. a VIII-a: La deschiderea 
Festivalului...

— Campionatele mondiale de 
scrimă.

in I rumusețile patriei
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sportive 
de 23 August

23 August. In proba de simplu băieți, 
învingător a ieșit sportivul Adrian 
Gutuiescu (Tohan), îrt timp ce la fete 
pe primul loc s-a clasat Emilia Savin 
(Iprofil Măgura Codlei). Proba de du
blu băieți a fost dominată de cuplul 
Ștefan Mocaliu—Adrian Gutuiescu, iar 
cea de dublu mixt de către Ulriche 
Gross—Nicolae Lebu (Codlea). Câști
gătorii fiecărei probe au fost răsplătiți 
cu diplome și insigne.

Nicolae Seceleanu, corespondent

Predealul, una din stațiunile de odihnă preferate de oamenii muncii. Iată-l 
văzut de pe Cioplea.

(Foto: H. Nandi)

• CU PRILEJUL întâlnirii de atletisQi
R. D.G.—Norvegia (129-83) atlejii germani au 
corectat cîleva recorduri pe întreaga Ger
manie, de o excepționala valoare : 1500 nu
S. Valentin 3:39,3, 5000 m : Janke 13:46,8, 
10.000 m : Janke 29:08,8, friplusalt : Hinze 
15,52, ciocan : Niebisch 62,77 m.

• MECIURILE REVANȘA din cadrul semi- 
fma;e!or „Cupei Europei Centrale*  de fot
bal se dispută după cum urmează : azi la 
Budapesta : Honved-Partizan Belgrad; mîi- 
ne la Novisad : Vojvodina-M.T.K.

• LA DUISBURG a avut loc concursul
xnlernajional de atletism la care a parti
cipat cîfe un reprezentant din șase tari 
occidentale. lată clasamentul : 1. R.F.G.
134 p., 2. Italia 112 p., 3. Franța 108 p., 
4. Belgia 66,5. 5. tlveția 65,5, 6. Olanda 
64. Cîteva rezultate : 100 m : Berutti (I)
10,5, 110 m g. : Mazza (I) 14,2, 400 m » 
Seye (F) 47,2, 4x100 m: Italia 40,8, R.F.G. 
40,9, 4x400 m : R.F.G. 3:11,1, sulița : Lio- 
vore (I) 77,25, disc : Consolini (I) 52,36.

• INOTĂTOAREA AMERICANĂ Karin Cone 
a stabilit pe 220 yarzi spate un nou record 
mondial cu timpul de 2:37,9 (v. r. L. de 
Nijs - Olanda 2:38,5).

LA C A Z A X ES TI...
O dată ajuns în comuna Căzănești, 

raionul Slobozia, trecătorului obișnuit 
i se înfățișează o imagine aidoma ce
lei pe care o întîlnești astăzi mai la 
tot pasul în București sau în alte orașe 
din țară : în dreapta și în stînga șo
selei care străbate comuna, în centrul 
ca și la marginea comunei, oamenii își 
fac de zor case noi. In locul stufului 
de odinioară, pe unele case strălucește 
acum în soare tabla nouă argintie sau 
țigla roșie ca focul...

— Cel care a plecat in urmă cu 10 
ani din comuna noastră, n-ar mai re 
cunoaște-o astăzi — ne spunea tovară
șul Oprea Ene, președintele gospodă
riei agricole colective „Horia, Cloșca 
și Crișan". Numărul celor care si-au 
făcut case noi de cind au devenit co
lectiviști trece acum de 200 și, după 
cum vedeți, el crește mereu,

— Dar, ce ar spune dacă ar vedea 
satul Radu Sava, moșierul care a jec
mănit atiția amar de ani pe oamenii

din comuna noastră? Știa și eu că ar 
vedea negru înaintea ochilor — corn 
pletă Marin Ene, secretarul organiza
ției de partid a gospodăriei. Iacă nu
mai să vadă cum trăiesc astăzi foștii

Reportajul nostru

lui ar gat i Constantin Radu, Nicolae 
Șerban, alde Răducanu și Mihălțeanu, 
colectiviști harnici și gospodari de 
frunte așezați fiecare la casa lui, cu bi
cicletă in cerdac si aparate de radio 
in case...

...Dar cîte nu s-au mai schimbat în 
viața celor care trudeau înainte atît 
de greu pe moșiile lui Radu Sava 1 
Din momentul în care un număr de 
49 familii de țărani muncitori au dat 
ascultare îndemnului partidului de 
a-și uni pămînturile răzlețite și a mun

ci laolaltă, viața celor din Căzănești 
s-a schimbat și mai mult. Așa a luat 
ființă în urmă cu aproape 10 ani, 
gospodăria agricolă colectivă din 
Căzănești, care avea să poarte 
numele a trei din martirii 
ce s-au jertfit pentru libertatea 
iobagilor romîni și maghiari, Horia, 
Cloșca și Crișan. An de an de atunci, 
colectiviștii din Căzănești, conduși și 
îndrumați de partid, și-au închinat 
toate forțele înfloririi gospodăriei lor 
dragi. Roadele muncii au început să 
se arate, firește, pe măsura strădanii
lor. De la cele 49 familii cu 160 hec
tare cîte au fost la început, gospodăria 
numără astăzi 790 familii (din toată 
comuna au mai rămas în afară doar 
opt) cu 2743 hectare. Despre pașii u-

OCTAVIAN GINGU

(Continuare în pag. a 2-a)

însemnări despre sportul romînesc
Intr-una din școlile din Budapesta 

a avut loc o discuție interesantă. La 
o oră de educație fizică profesorul do
rea să se convingă de cunoștințele 
sportive ale elevilor. Desigur, el nu 
se aștepta ca elevii săi să dea răs
punsuri la un înalt nivel- întrebările 
și răspunsurile trebuiau să aibă mai 
mult un caracter educativ, instruc
tiv. Dar competența cu care au răs
puns elevii a fost de-a dreptul sur
prinzătoare.

Una din întrebări suna cam așa:
— Spune, te rog, numele unui cam

Articol scris special pentru ziarul 
„Sportul popular" —

pion olimpic romin. Elevul, fără să 
gîndească, a răspuns prompt:

— Leon Rotman, Ștefan Petrescu, 
Simion Ismailciuc, Dumitru Alexe și 
Nicolae Linca.

Firește, răspunsul a fost cotat cu un 
calificativ excelent. Poate însă căîn- 
tîmplarea aceasta nu ar fi fost atît 
de interesantă dacă tinerii elevi și 
eleve, în vîrstă de 12—14 ani, nu

Spartachiadele de vară și de iarnă au jucat un rol însemnat in dezvoltarea 
mișcării sportive de masă, în atragerea spre practicarea sportului a unui mare 

număr de oameni ai muncii de la orașe și sale.

și-ar fi permis la rîndul lor să-i plină 
o întrebare profesorului lor:

— Dați-ne voie, tov. profesor, să 
vă punem acum noi o întrebare: 
Ciți campioni olimpici a avut Ro- 
minia înaintea celui de al doilea 
război mondial ? întrebarea n-a fost 
prea grea, dar în orice caz răspunsul 
dat „nici unul" a uimit pe tinerii 
elevi.

înseamnă că, înaintea eliberării, 
Roniînia nu a avut nici un campion. 
Copiilor aproape că nu le-a venit să 
creadă. Dar, unul din ei a adăugat 
apoi cu convingere :

— Nu vă mirați, copii. Luați ca 
exemplu și țara noastră. La ultimele 
trei olimpiade am avut mai multi 
campioni decit in toate cele desfă
șurate înaintea eliberării țării noastre 
la un loc.

In legătură cu această intimplare, 
mi-am adus aminte de o altă scenă 
petrecută recent, cu ocazia Conferin
ței internaționale a ziariștilor spor
tivi care a avut loc la Budapesta. 
Gazetarii de peste hotare au făcut 
intr-una din zile o excursie. Intîmpla- 
rea a făcut ca trei dintre ei, un fran
cez, un italian și un vestgerman să 
discute despre dezvoltarea sportului 
în anii de după război. „Solistul" in 
această discuție a fost ziaristul vest 
german.

— Nu pot vorbi decît în termeni 
tnajori despre dezvoltarea sportului dill

U.R.S.S. și țările socialiste. Sportul 
sovietic ? MINUNAT. Cehoslovac ? 
ADMIRABIL. Chinez? Nu pot spune 
decît URIAȘ. Sportul romînesc ? Cu 
adevărat FANTASTIC". Și așa mai 
departe...

Prin urmare, sportul romiriesc este 
fantastic. Dar trebuie să știți că a- 
precierile acestea le-a făcut un redac
tor ale cărui concepții politice sint 
total deosebite de cele ale noastre- Și 
totuși nenumăratele dovezi l-au con
vins că in Romînia sportul a luat o 
dezvoltare nebănuită. El a auzit de 
sportivii romini, i-a văzut la diferite 
mari competiții. Desigur că el a con
statat valoarea mondială a trăgători
lor, boxerilor, călăreților, a handba- 
liștilor romini.

Nu de mult, într-o duminică înso
rită pe „Nepstadion" nu se mai auzea 
„nici musca". Miile de spectatori 
erau atenți spre un singur loc. In 
dreapta stadionului se pregătea să 
sară Iolanda Balaș... „Excepțional" a 
anunțat crainicul concursului, după ce 
Ioli trecuse ștacheta ridicată la 1,81, 
înălțime care nu fusese trecută pînă 
atunci de nici o atletă care concurase 
la Budapesta. Un ropot entuziast de 
aplauze a răsplătit siguranța și mă- 
iestria neîntrecută a recordmanei' 
mondiale. Pentru toți cei prezenți ta 
tribunele marelui stadion, acest mo-

BACSKAI LASZLO
membru în colegiul de redacție al zîa4 

rului „Nepsport" Budapesta

(Continuare. in pag. a 7-a}



Tineri ca primăvara
Muzica: DUMITRU BUGHICJ Versuri: CONSIANTIN TEODORI
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Pe urmele materialelor publicate
In numărul 3418 al ziarului nostru 

a apărut materialul critic „Pe ghi
cite". In răspunsul pe care l-am pri
mit Ia redacție, comisia regională de 
fotbal a regiunii Stalin ne informea
ză că cele semnalate sînt juste. S-a 
constatat, cu acest prilej, că asociația 
sportivă Chimica Tîruăveni nil și-a 
trimis delegat la ședințele subcomi
siei de competiții și clasificări decît 
de două ori în decurs de un an 1 Din 
această cauză, se arată în răspuns, 
s-au produs greșeli de programare a 
unor echipe care au fost înștiințate 
că-și dispută meciurile la aceeași oră 
și pe același stadion. „Vinovată este 
și comisia regională de fotbal care 
n-a anunțat consiliul raional U.C.F.S. 
Tîrnăveni de programările stabilite 
pentru săptămîna respectivă. Cei de 

la Chimica Tirnăveni au fost nevoiți 
in felul acesta să alerge încoace și 
încolo după jucători, cu un ceas îna
inte de începerea meciului. In viitor 
vom da mai multă atenție programă
rilor și vom evita astfel de nere
guli".

★
„Materialul intitulat „Ce se întâm

plă la Textila Buhuși" ne-a fost de 
un real folos pentru îmbunătățirea 
activității sportive, ne scrie președin
tele asociației Constantin Morărescu. 
Acordind prea multă atenție echipei 
de fotbal, au fost complet neglijate 
celelalte ramuri sportive. Vinovat de 
aceste lipsuri este și consiliul raio
nal U.C.F.S. Buhuși, care nu ne-a 

acordat un ajutor calificat și nu ne- 
tras la răspundere pentru slaba a.< 
tivitate sportivă din ultimul timp, f 
bia după publicarea materialului cr 
tic am primit ajutorul prețios de car 
aveam nevoie, din partea consiliul! 
regional U.C.F.S. Bacău. In prezer 
s-a reușit ca întregul consiliu al t 
sociatiei noastre sportive să desfă 
șoare o muncă colectivă, cu sarcit 
precise, repartizate fiecărui membri 
De asemenea, s-a intensificat munc 
de înscriere de noi membri î 
U.C.F.S. și de încasare a cotizațiiloi 
După prelucrarea articolului apăru 
în ziar cu membrii asociației noastr 
sportive, s-a reușit să se încasez 
cotizații în valoare de peste 4.500 le

Rugăm ziarul să ne ajute și în v 
itor în munca noastră".

★
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Tineri pi veseli ca primăvara 
Noi toată țara
Prin muncă-o-njlorim.
Ca la Bicaz fi la Hunedoara, 
Cu brațul voinic, mereu con

struim.
Refren:

Bine-i să fii pe șantier, 
Bine-i să jii brigadier 
Bine-i să fii pe șantier, 

brigadier, hei i
Cu mindru strai ca din povești, 
Să-mpodobim al țării plai.
Cu mindru strai ca din povești 

al țării plai t

Concursul de canotaj organizat de
La sfîrșitul săptămânii trecute, clu

bul sportiv „Recolta" din Capitală 
a organizat în cinstea aniversării a 
45 ani de la Eliberare un intere
sant concurs de canotaj deschis tutu
ror categoriilor. Participarea nume
roasă (peste 200 concurent:), prezen
ta la start a unui mare număr de ti
neri și tinere, organizarea de cali
tate, au asigurat reușita acestei fru
moase inițiative. Remarcăm de ase
menea că juniorilor și junioarelor care 
s-au întrecut pe lacul Herăstrău Ii 
s-a oferit prilejul unei „repetiții ge
nerale" înaintea fazei de zonă a cam- 
p»>n ațelor destinate lor. care se țin 
zîfele âcestea. Iată care sînt învingă
torii: JUNIORI: Caiac simplu 500 m:

SPORTUL POPULAR
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Să 
Cu 
Cu
El

ne conducă partidul știe 
fapta-i vie 
sfatu-i părintesc.
totdeauna ne dă tărie 

Spre culmi să urcăm in zbor 
vulturesc 

Refren:
ui

Crească in inimi doar bucuria.
Doar vrednicia
Și-ai veseliei cint.
Trainică fie prietenia
Și pacea mereu, pe-ntregul pă

trimi 1 
Refren:

I. Dudici (Victoria) 2:24,6; Caiac du
blu 500 m: Victoria (Gh. Istrate — 
I. Fruniușanu) 2:15,0; Caiac simplu 
5000 m: A. Dinicu (Voința) 27:30,9; 
Caiac dublu 5000 in : Recolta (V. 
Georgescu—V. Alatornei) 23:5,4; Canoe 
simplu 1000 m: N. Aluscalu (Rapid) 
7:10,6; Canoe dublu 1000 m: Recolta 
(N. Niculescu — D. Cojocaru) 5:28,6; 
Canoe simplu 5000 m: G. Niculescu 
(Recolta) 30:32,3; Canoe dublu 5000 
m: Recolta (R. Zelinschi—T. Mihăilă) 
32:08,9; Schif simplu 1000 tn: P. 
Mărcută (Victoria), 3:21,5; Schif 
dtiMu 1000 m: (D. Oalea—M. Li- 
chiardopol) 3:16,0; Schif 4+1 1000 m: 
Cetatea Bucur 3:03,8; 84-1 1000 m: 
Cetatea Bucur 2:36,4. JUNIOARE: 
Caiac dublu 500 m: Dinamo (Emilia 
Niculescu—Maria. Opriș) 2:30,5; Caiac 
4 X 500 m : Recolta (Ligia Anghef,‘Ma
ria Bentu, Nicoleta Cimpoieșu, Ana

LA CĂZĂNEȘTI
&

(Urmare din pag. 1}

riași ce i-a făcut timp de zece ani gos
podăria agricolă colectivă „Horia, 
Cloșca și Crișan" ne vorbesc și mai 
bine scriptele acesteia. Să le răsfoim 
deci împreună, dragi cititori. Ia
tă, în anul 1950 fondul de 
bază al gospodăriei era de 
62.000 lei, iar astăzi, este de 1.243.278 
lei și, așa cum tie spunea tov. Oprea 
Ene, ca urmare a dezvoltării culturilor 
vegetale și a contractelor încheiate cu 
statul pentru aceste culturi, a sporirii 
suprafețelor de culturi tehnice și a 
creșterii sectorului zootehnic, bugetul 
gospodăriei va atinge în acest an cifra 
de 3.460.000 lei. Bineînțeles, totodată 
au crescut si veniturile individuale 
ale colectiviștilor. Ion Dan și Stan 
Leen au primit, în toamna anului 
trecut, pentru zilele muncă prestate 
împreună cu cîte alte trei persoane 
din familiile lor, produse și bani în 
valoare de 22.000 lei, iar Radu Cîm- 
peanu si soția lui în valoare de 
13.000 lei.

Și parcă numai asta ? Grădinița 
unde vin în fiecare zi peste 200 copii, 
cinematograful, căminul cultural cu 
cele 600 locuri, clubul, biblioteca cu 
cele peste 5000 volume, dispensarul 
modern și farmacia nou construită, te
renurile de fotbal și de volei, toate 
acestea au devenit astăzi atît de in
dispensabile colectiviștilor din Căză- 
nești îneît, dacă n-ai cunoaște istoria 
făurită de ei înșiși în anii puterii popu
lare, ai crede că sînt aici de cînd 
lumea.

In atîta belșug, în clocotul acestei 
vieți noi, sportul a găsit și el gazde 
primitoare în rîndurile tinerilor colec
tiviști din Căzănești. Echipa de fotbal 
al cărei căpitan este Vasile Arsu, cel 
mai bun îngrijitor de animale si din 
care fac parte harnici colectiviști ca 
Tache Arsu, mecanic, Ion Dănescu, 
Mihai Curteanu, Ion Popescu agricul
tori și alți tineri din gospodărie, este 
una dintre cele mai bune echipe din 
raionul Slobozia. Poate de aceea și 
numărul mare de suporteri care, con- 
curîndu-i pe cei de la... Petrolul PIo- 
ești pornesc si ei de multe ori cu e- 
chi.pa „în deplasare". Locul jocuri
lor de noroc introduse în urmă cu 
ani și ani la Căzănești de scursorile 
orașelor mai apropiate l-au luat în ul
timii zece ani pasionantele întreceri de

Șahiștii
Cald... Și, uf, cum mai arde soa

rele. Termometrul încremenit la alti
tudini... tropicale te îmbie spre ștran
duri, spre apă, spre împrejurimile în
verzite ale Bucureștiului...

Și totuși în această vară, parcă mai 
toridă ca oricînd, se găsesc în Bucu
rești oameni dispuși să-și petreacă 
după-amieziie libere sub... acoperiș, 
într-o sală, stînd ore întregi în fața

clubul „Recolta"1
Moroianu) 3:10,0; Schif simplu 1009 
m: Paula Enescu (Recolla) 4:11,8. 
SENIORI: Caiac simplu 500 m: P. 
Tomescu (Progresul) 2:20,0; Caiac 
dublu 500 m: Voința (I. Dinicu — V. 
Mocioiu) 2:14,5; Caiac 4 1000 m:
Progresul (Andreescu, Mitrea, Stcrea, 
Svoboda) 3:12,1; Schif simplu: AA. 
Neguliici (Metalul) 3:11,8; Schif 2+1 
1000 m: Metalul (Frîncu, Leinz+ 
Dinu) 3:12,9; SENIOARE: Caiac sim
plu 500 m: Irina Crăcăoanu (Recol
ta): 2:36,1; Schif dublu 1000 m: 
Voința (Elisabeth Rusu—Norma Klein), 
4:15,0; Schif 4+1 r. 1000 m: Victo
ria 3:30,1; CLAȘAMENT GENERAL 
pe cluburi. 1. Rapid 68 p. 2. Me
talul 50 p. 3. Recolta 43 p. 4. Voin
ța 40 p. 5. Victoria 37 p. 6. Dinamo 
29 p. 7. Progresul 19 p. 8. Cetatea 
Bucur 12 p. 

ciclism, popice, handbal, călărie, volei, 
(sporturi la care căzăneștenii sînt de 
temut!) și, de cîțiva ani, frumoasele și 
popularele întreceri din cadrul Spar- 
tachiadelor de vară și de iarnă. Cînd 
îi văd cu cită iscusință se întrec în 
sporturile lor preferate Gh. Șerban, 
campion raional la popice, N. Paras- 
chiv la călărie, Ion Radu și Gh. Radu 
la ciclism, Ștefan Andrei, Gh. Scheaua 
și Marin Ștefănescu la volei și ce 
„minuni" fac apoi a doua zi în brigă
zile din care fac parte, colectiviștii 
mai în vîrstă nu pot să privească decît 
cu „ochi buni" sportul, altădată necu
noscut și deci neînțeles de ei.

Pe o parte și pe alta a șoselii ce îl 
aduce înapoi de la Căzănești la Bucu
rești, trecătorul obișnuit din zilele noa
stre întilnește înscrise ici, colo, pe 
arcade frumos zugrăvite, mărturii ale 
drumului luminos pe care a apucat în 
urmă cu zece ani țărănimea noastră 
muncitoare: Gospodăria agricolă co
lectivă „I. C. Frimu"... „Ion Roată"... 
„V. I. Lenin"... De îl lasă cumva ini
ma să nu se oprească la toate cîte le 
întîlnește în cale poate fi sigur de un 
lucru : că si acolo cuvîntul partidului a 
adus lumină, belșug, viață nouă...

Tinerii colectiviști: din Căzănești au îndrăgit in ultimul timp ciclismul. lată-i la 
startul unei competiții de mase.

în plină activitate
meselor cu patrate albe și negre. Fără 
îndoială, pasionalii de șah sînt inco
rigibili...

Am poposit și noi într una din zile, 
cu carnetul de însemnări la locul lor 
de reuniune, în sala de pe Lipscani. Se 
înșeală cei care cred că întreaga acti
vitate șahistă a Capitalei pulsează în 
jurul marilor competiții care aduc în 
fața meselor jucătorii consacrați. Cu 
toate că în întrecerea celor 54 de e- 
chipe ale raionului Tudor Vladimirescu 
mi figurează maeștri sau candidați, 
nici chiar jucători de categoria I 
sau a H-a, disputele sînt pasionante 
iar numărul spectatorilor impresionant. 
A fost o inițiativă lăudabilă a Consi
liului raional U.C.F.S. de a organiza 
această competiție care angrenează 
peste 500 de jucători și aproape 100 
de jucătoare.

Dintre echipe se remarcă formațiile 
I.C.M. I, I.S.P.E., Școala de maiștri, 
Tehnica Confecții, Dentara, Lemn Mo
bilă, I.O.R., Răsăritul.

Cea mai tînără formație participantă 
este echipa cooperativei „Dentara". 
Ea a luat ființă doar cu două luni în 
urmă, exact în ajunul concursului. și 
a pășit cu succes în prima sa între
cere oficială : „Dentara" ocupă pri
mul loc în seria a 111-a. Cîteva date 
interesante despre activitatea secției 
de șah a acestei asociații sportive 
le-am; aflat de la iov. dr; I. Braunstein, 
conducătorul tehni-c, antrenorul și

Referindu-se la materialul „Tragă 
torii dinamoviști n-au dat satisfacli 
în concursul internațional de la Mos 
cova", apărut în ziarul nostru, clubu 
sportiv Dinamo București ne ras 
punde: „Secția de tir a clubu 
lui nostru a fost lipsită din a 
nul 1958 de un antrenor care să s< 
ocupe temeinic de pregătirea sporti 
vilor. Din această cauză trăgătorii ni 
au mai desfășurat o activitate spor 
tivă științifică și organizată. Abia îi 
luna martie a.c. a fost numit ca an 
trenor al secției tovarășul V. Panțuru 
Perioada scurtă de pregătire ca ș 
unele indisponibilități (o parte dir 
sportivi au fost sancționați pentru in- 
disciplină) survenite în ultimul mo
ment, au făcut ca trăgătorii dinamo
viști să aibă o comportare slabă le 
Moscova, iar locul ocupat de echipa 
noastră să nu reprezinte adevă •" 
ei valoare. Ne vom strădui ca îi ui 
mai scurt timp să întărim secția de 
tir prin completarea ei cu elemente 
tinere, iar în ceea ce privește pregă
tirea fizică și tehnică, ea va fi asigu
rată printr-un program științific de 
antrenament".

animatorul activității șahiste din aso-' 
ciație. Reputat șahist (dr. Braunstein 
este cunoscut ca secondant al colegu
lui său de profesie dr O. Troiane&cu), 
obligațiile profesionale nu-i mai per
mit să concureze la mari compe
tiții. De aceea, participarea la acest 
campionat raional este un bun prilej 
de recreare, de folosire a timpului li
ber.

Secția de șah de la „Dentara" se a- 
rată ca un colectiv vrednic. Ea dis
pune în clubul cooperativei din strada 
Bateriilor de o sală bună, cu mese 
de șah, piese, cărți. Acolo se adună 
iubitorii sportului minții, studiază teo
rie, descifrează partidele maeștrilor 
sovietici și romîni, susțin întîlniri a- 
mi-cale.

Activitatea sportivă primește un 
sprijin consistent din partea preșe
dintelui cooperativei, tov. Marcel llie. 
care poposește și el pe la club. In 
cinstea zilei de 23 August asociația 
sportivă „Dentara" a oferit o „Cupă 
a Eliberării" pe care și-o vor disputa 
opt echipe din raionul Tudor Vladi
mirescu.

Merită să fie consemnată activitatea 
rodnică a acestor pasionați ai șahului 
care, alături de sutele și sutele de 
mii de oameni ai muncii iubitori ai 
sportului, își aduc contribuția la dez
voltarea caracterului de mase al miș
cării noastre sportive.

VALERIU GH1OSE



Prieteni ai sportului

HAGII/ IN
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De vorbă cu compozitorul H. Mălineanu

Pe compozitorul .11. Mălineanu mai e nevoie să-l prezentăm ? Autorul răscolitoarei romanțe 
„Am început să îmbătrînesc" și al atitor alte clntece pe care tinerii și vîrstnicii le-au fre
donat de-a lungul anilor: „Marinică", „G arofița", „Mica serenadă", ele. — l-am văzut 

de nenumărate ori la meciurile de fotbal. L-am surprins și pe el, ca și pe ceilalți pasionați ai 
acestui spori, grăbind pasul — aproape fugind! — atunci cînd intra pe poarta Stadionului „23 
August", pentru ca nu cumva să ajungă la lo cui său cu o... zecime de secundă după începerea 
meciului și să piardă astfel un gol sau măcar o fază interesantă...

Sportivi de frunte ai patriei noastre

ELEONORA COCILE A
In cinci runde consecutive 

ale meciului feminin de sail 
Roniînia—Polonia a putut fi în- 
tîlnit invariabil printre numele 
învingătoarelor acela al ELEO
NOREI GOGÎLEA. Cu alb și 
tu negru, indiferent de adver
sara care i-a stat în față, 
„Nora", — cum i se spune în 
cercul prietenelor — a purtat 
la victorie piesele pe care le 
conducea, aducind echipei noa
stre puncte prețioase. Perfor
manța tinerei șaniste este fără 
îndoială remarcabilă.

Cum a ajuns Eleonora Go
gîlea jucătoare de șah ?

sează pe locul șase... 1958 co
incide cu debutul său interna
țional : jticînd în echipa R.P.R- 
în meciul cu Iugoslavia ea rea
lizează I1/, p. din 2 posibile, 
cîștigînd la Cirovici și remi- 
zînd cu Osterk... In sfîrșit, a- 
nul acesta a devenit campioană 
universitară de șah și este re
velația meciului cu Polonia...

Jocul Eleonorei Gogîlea este 
caracterizat de o uimitoare pu
tere de calcul. Ea are un foarte 
dezvoltat simț pozițional, a- 
doptă scheme de joc precise, 
este bine înarmată din punct

gîlea jucătoare de șah? In 
i.rrua aimltii 1955 ea activa in 
secția dc... patinaj și natație 
la „Tinărtil Dinamovist". Era 
destul de firavă pentru cei 16 
ani ai săi și calitățile fizice 
nti-f ..prevesteau" succese prea 
mari în aceste discipline. A 
fost îndrumată spre secția de 

h, mai ales că în 1952 la 
concurs al pionierilor ocu

pase primul loc.
Progresele făcute în „sportul 

minții" de Eleonora Gogîlea au 
fost uimitoare. In 1955 face 
parte din tabăra de juniori... 
In 1956 joacă în concursuri cu 
băieții și cîștigă partide la șa
hiști de categoria I... In 
toamna aceluiași an ia parte 
la semifinala campionatului 
R.P.R., iar în anul următor se 
califică în finală, unde se cla-

Vînăâoreștî 
șî pescărești
Știa fi că...

...puiul de elefant are Ia naș- 
î 100 kg?
...sfredeltișul, o păsărică mi

nusculă, înghite zilnic o canti
tate de insecte egală cu 70 la 
sută din greutatea propriului 
corp?

...un lup poate mînca anual o 
tonă de carne ?

...la spintecarea unui cetaceu 
marin, denumit orca, un carni
vor feroce, asemănător rechinu
lui, s-au găsit 13 porci de mare 
și 14 foce?

...un șarpe piton dintr-o gră
dină zoologică n-a mîncat decit 
de 8 ori într-un an, însumînd 
o cantitate de alimente de vreo 
80 kg, și totuși a cîștigat în 
greutate 8 kg ?

...viteza de zbor a sitarului 
este de 74 km pe oră. iar a 
unor specii de rațe mici, de 
peste 120 km pe oră ?

...primul instrument de pes
cuit se pare că a fost cangea ? 
La capătul ei se afla un silex 
sau os.

...bourii au dispărut din ținu
turile noastre în jurul anului 
1627, iar zimbrii prin 1790.

I

de vedere teoretic și joacă ex
celent partide ,.oarbe" (fără 
să se uite pe tablă). A susți
nut chiar și un meci de partide 
„oarbe" cu antrenorul său B. 
Alenas — care a adus o im
portantă contribuție la pregăti
rea tinerei jucătoare — și l-a 
învins...

Studenta Facultății de Meca
nică a Institutului Politehnic 
din București, utemista Eleo
nora Gogîlea, este una din ne
număratele noastre tinere care 
au crescut și și-au văzut îm
plinite visurile în anii htmineși 
de după Eliberajp.

V. Ch.

Odată s-a întîmplat să stăm 
alături la un meci de fotbal. Am 
putut „descoperi" cu acest pri
lej în Mălineanu un spectator 
entuziast, care „trăia" fiecare 
fază de pe teren și o comenta cu 
mare însuflețire. Spre deosebire 
însă de ceilalți spectatori — 
sau, în orice caz, de... majori
tatea lor — compozitorul Alăli- 
neanu nu era suporterul uneia 
din echipele care jucau în ziua 
aceea, ci al... amîndurora. Cînd 
striga „Hai Constantine, trage!", 
cînd exclama „Vai, ce păcat!" 
la o acțiune în care Ene I șu
tase peste poarta părăsită de 
Voinescu.

Orice s-ar spune, o astfel de
poziție nu e caracteristică unui 
suporter 1 De aceea, zilele tre
cute, stînd de vorbă cu Henri 
Mălineanu și amintindu-ne de a- 
ceastă scenă, l-am întrebat:

— Dar, în definitiv, tot tre
buie să simpatizezi o echipă. 
Sînt curios : cu ce echipă „ții"?

— Cu nici una ! Sau mai bine 
zis cu... toate care joacă bine ! 
Și fiindcă de foarte multe ori 
echipele noastre de fotbal joacă 
bine cu rîndul, simpatiile mele 
se schimbă și ele nu numai de 
la un meci la celălalt, ci chiar 
de la o repriză la alta. Sînt un 
spectator absolut obiectiv și a- 
deseori de-abia mă pot abține 
să nu mă cert cu vecinul din 
dreapta sau cu cel din stînga 
(copia lui fidelă!), care văd me
ciul numai prin prisma simpa
tiei pentru o echipă sati alta. Și 
totuși...

Compozitorul Mălineanu zîm- 
bește și apoi continuă :

— Și totuși, dacă mă gîndesc 
bine, sînt atît de simpatici de 
multe ori acești suporteri pentru 
care albul e negru și negrul e 
alb, atunci cînd e vorba de echi
pa lor favorită. Cînd nu depă
șesc marginile, cînd n-o iau pe 
urmele lui... „Miță Scandal", aș 
putea spune chiar că acești spec
tatori dau un colorit și un far
mec special întrecerilor sportive, 
prin „teoriile" lor, prin pașiunea 
pe care o pun în discuții, prin 
„ochelarii" speciali pe care îi 
poartă și care îi fac să vadă un 
meci exact... de-a-ndoaselea 1

— Te pasionează numai fot
balul sa-u și alte sporturi ?

— Urmăresc absolut toate 
manifestațiile sportive. Dacă nu 
personal — fiindcă timpul nu-mi 
permite — prin... gazete. Vrei 
să-ți spun clasamentul la băieți 
ia recentul turneu internațional

lalți că am monopolizat „tere
nul" de joc...

— Dar cum se face că un om 
de artă, care iubește atît de 
mult sportul, se manifestă doar 
ca spectator și nu se simte,che
mat să dea viață unei compoziții 
cit temă sportivă ?

La masa de lucru, compozitorul H. Mălineanu scrie orchestrația 
uncia din ultimele sale melodii. Poate tocmai pe aceea pe care 

o fredonați do. în clipa aceasta...

Ți-1 spun imediat! In 
mai des mă duc la

de volei ? 
orice caz, 
tenis și — ca și restul publicu
lui — la fotbal. Pentru noi, cei 
de la „Estradă", care sîntcm a- 
proape toți mari amatori de fot
bal, este o adevărată problemă 
atunci cînd avem programate 
concerte duminică dimineața și 
„deschiderea" la fotbal, mai ales 
toamna, are loc foarte devreme. 
Toți se roagă să mai „tăiem" 
ceva, sau măcar să grăbesc eu 
tempoul de dirijat. Și — ce să 
fac? 11... grăbesc, spre surprin- 
derea spectatorilor, care nu prea 
înțeleg de ce tangourile cele 
mai lente devin cîteodată... fox- 
trottwri ultra-rapide ! Deh! Dacă 
nu citesc „Sportul popular" I

— Personal, ai practicat vreun 
sport ? La urma urmei, întreba
rea ar putea fi pusă și la pre
zent...

— fn prezent — 
cei de la „Sportul 
să mă... certați, și 
tatei — dau vina 
timp și nu prea fac
trecut, dacă e vorba să mă cân
tați pe lista campionilor și a 
recordmanilor, vă obosiți degea
ba. Am jucat totuși tenis, fotbal 
și tenis de masă. Dacă în anii 
mei de tinerețe ar fi pulsat în 
jurul meu o viață sportivă atît 
de intensă ca astăzi, mai mult 
ca sigur că ar fi exercitat o 
atracție mai mare asupra mea 
șr aș fi practicat, în continuare, 
tenisul sau tenisul de masă. 
Și azi, în vacanță îmi place să 
joc tenis de masă. Și cînd iau 
paleta în mină n-o mai las pînă 
ce nu încep să... protesteze cei-

— E vorba doar de o... întîr- 
ziere. Făgăduiesc, pentru la 
toamnă, un marș sportiv. Și 
mai făgăduiesc ceva : că mă voi 
ține de... făgădttială. Deocam
dată, cred că bucata muzicală 
pe care o prezint în „Pe aripile 
revistei" și anume „Tinere! T11 
ești nădejdea țării" ar putea fi 
învățată și cîntată de tinerii noș
tri din cluburile și asociațiile 
sportive. Și acum să-ți pun și 
eu o întrebare. Dar îmi 
ptinzi ?

— Se poate? D-ta mi ai 
puns ta afîlea...

— Cum fac rost de un 
la meciul cu U.R.S.S. ?

— ?!?
— Ai 

de ușor

DUMITRU DOBREANU, SIBIU.’
— Nu e nevoi© de nici o men«
țiune specială atunci cind com? 
pietăți buletine Pronosport pen. 
tru „9" rezultate Dacă la a**  
concurs „Pronosport“ la caro 
ați participat cu gînduj de a 
Indica cei puțin 9 rezultate, n-ațt 
nimerit tnici unul, <lw.i aveți 
„«o rezultate, nu se supără ni' 
meni Șd eu atît mail puțin.„ 
dv. I ‘ 1

EMILIA FAIICAȘ, TURDA'.
— De ce nu mai joacă șah 
fosta campioană a R.P.R., Ma
rla Albuleț ? Ba joacă... și încă 
foarte bine, dar ea se numești 
acum Maria-. Pogorevicl.

AUREL PATUCEA. OLTENIȚA.
— 1) In meciul de fotbal —
care l-am cîștigat In 1959, 
Belgrad, in fața Iugoslavie», 
1—0 (golul a fost înscris de 
coveanu), noi ani piezentat 
mătoarea formație : ------
(Tonta)—zavoda II,
Szoke—onisie, Bone—Cacoveann, 
Za,vodă I. Alexandrcscu (Con
stantin). Georgescu, Tătarii (Ale. 
xandrescu). Iadă și echipa pe 
care a aliniat-o Iugoslavia 1 
Bears—Beilin, Horvat, Tmkovlc» 
—Mitici, Boșcov—Ognjunov (IlaJ- 
civ), Miiutlnovicl, vukas, Bobek 
(Antici), Zebeț — 2; in afara
recordului mondial ai fui Owens 
(8,13 m.), cea mai tun-ă perfor
manță la săritura în Iuglme este 
8,10 ni (Beli).

HARA1.A11BIE TULEA. ARAD.
— 1) Arbitru! de box Ion Fi’ti
a fost. în urmă cu 29—25 ani, 
unul din bunii noștri pugiliștil 
de categorie ușoară — 2) Lotul 
nostru de junior: care s-a cla
sat pe locul I în 195G, in seria 
a Il-a a Turneului F.I.F.A. de 
Bu«o».nerta cwnrindea 
Jucători • Sfeteu. ____  . .. .
Stanca, Murcșan. Jenney, Mihai- 
lescu. Motroc. "
Angliei, Mateianu. Dridea. Raab, 
Publik, Văcarn. L__ 1._____ ...
Tabareea. — 3> _____ -- -
Floyd Paterson și Ingemar 
imnson va avea ' b. 
brie, după toate probabilitățile, 
tot la New York.
^CO!»STAN7IN_8TAM, ORAȘUL 

fotbal de categoria 
cene întrecerea Ia 
Tntr-unwt din 
apropiate vom publica

pe 
la 
cu

Cai 
... urs 

Voinescu 
Apolzau,

Ia 
vrmiterEa 

Schwenilnger,

Cîmucanu. V. 
. Driuva, Râ.tb, 
Dumitrele a și 
Revanșa clmti-e

loc în octam-

răs-

răs-1!

bilet

văzut că nu este 
de răspuns ?...

atît

STALIN’ — li Cele 12 echipe do 
z? ”z zzt_oz_lj. a vor în-

16 august, 
numerele noastre

. r .... ___ progra
mul pre mei et^pe de campiKmat. 
— ?) Portarul Todor și-a început 
activitatea fotbalistică “ia C.F.R. 
Ciul, a mad jucat, cîtva timp. 
Ia Știința Cluj. — 3) Nu exista 
nici o limită pentru Iotul <!• 
fotbaliști al unui club. pgț fi 
eît de multi iar dacă sînt șl 
ttneri, cu atît ma-ț bine!

VALERIAN ALBU, CONSTAT*.  
TA — Nu e nici o greșeai*  
acel „6—5“ ue care l-ați ci tic 
în ziiar. La tenis, la Jocurile în
tre cepul, se joacă numai pînă c® 
un nl din adversari realizează 
6 jocuri, chiar dacă n-are două, 
jocuri diferență, ca Ia senior*

POȘTAȘUL, !

știu că dv. 
popular" o 

aveți drep- 
pe lipsa de 
sport Iar în

^Varietăți @V ar ietați ^Varietăți
Avantajul acestor crose constă 
in aceea că sînt ușoare, nu se 
rup și pot fi colorate, De ase
menea, au fost experimentate 
cu succes primele prăjini pen
tru sărituri. Părerea specialiș
tilor 
mai 
bus 
sînt 
mai

Specialiștii sovietici au în
ceput confecționarea din mase 
plastice a diverselor materiale 
și aparate sportive. De exem
plu au fost construite bărci 
de concurs de diferite tipuri 
dintr-un material plastic. A- 
ceste ambarcații au calități su
perioare față de cele construite 
din lemn: sînt mai ușoare, mai 
rezistente, au o alunecare mai 
bună pe apă și sînt mai ief
tine. Rezultate bune au dat .. 
crosele de hochei pe gheață și-*  
cele de hochei pe iarbă con-', ’ 
fecționate din material plastic...

este că noile prăjini sint 
bune decit cele din băni
și duraluminiu, deoarece 
mai elastice și totodată 
rezistenta

JACK BERARIU

".iz „,Z,

. f»-44»»J 44 4444 > ♦44-44 ♦444444444444444 44+44444444. •

UMOR STRAIN

Fotbaliștii de la Petrolul Ploești și-au petrecut citeva zii» di 
concediu pe litoral, la Eforie. Dar chiar in clipele de completă 
relaxare, ei n-au uitat sportulrcăruia s-au dedicat: fotbalul. Ne-o 
dovedește fotografia noastră in care pot fi văzuți doi din fun
dașii echipei. Neacșu și Topșa, exersind, in condiții puțin obiș
nuite, jocul cu capul.

Pe drept cuoint se spune că fotbalul este o mare pasiiuui; 
care uneori te urmărește plnd și în... apă

(Foto: G. Stinea)
44444444444444444444444444444444444444444444-t



î CRONICA TIMIȘOREANĂ
Cînd au apărut toate acestea ? In zilele noastre, 

Tînărul elev le vede — peisaj cotidian — la fiecare 
pas. Știe și cine a înfăptuit șiragul acesta minunat. 
Din colțul pridvorului izvorăște lin o melodie cunos

cută. E un cîntec închinat partidului nostru drag...

Desprins parcă dintr-un tablou al zile
lor noastre, chipul copilului se conturează 
discret în umbra pridvorului. Pe ge
nunchi, o carte, li deslușește slovele rar, 
șoptit, așa cum lac mai toți copiii: „Re
giunea Timișoara se-ntinde de la..." 
Scrie aici, în carte, și despre istoria locu
rilor. Cum arăta, oare, regiunea înainte 
vreme? Ca într-un film, tînărul elev face

cunoștință cu drumurile Orșovei și Caransebeșului, 
cu antica așezare a Berzoviei, cu Băile Herculane, 
localitate ale cărei temelii au fost puse cu mai bine de 
douăzeci de secole în urmă, dar și cu peisajul regiu
nii de acum două-trei decenii...

Și privește în jur. Cartea se odihnește acum pe 
policioară, alături de garoafele înflorite asemenea 
așezărilor în care prietenul nostru își petrece, fericit, 
anii copilăriei. Cum s-a mai schimbat regiunea în 
ultimii ani 1 Timișoara, un oraș al florilor și grădi
nilor, a devenit o mîndră cetate a culturii. Uzine și 
fabrici noi, clocot de muncă, la Arad. Pădure de 
furnale în cetatea de foc, la Reșița. Lanuri bogate în 
satul lui Lenau și la Siria lui Slavici, în satul ne- 
întrecuților dansatori din Borlova... Viață nouă, feri
cită ta Oțelul Roșu, în Caransebeș, la Lugoj...

★

Sînt însă lucruri pe care tînărul elev nu le știe, 
decit din cărți și din povestirile celor vîrstnici.

Timișoara n-a fost întotdeauna o grădină. Oamenii 
n-au purtat mereu privirile acestea luminoase, pline 
de bucurie. In loc de cîntece, se-nmănunchea torent 
de lacrimi și gemete. Stăpînul de azi, poporul, era 
robul stăpînilor de ieri. întemnițat de secole, pentru 
poporul nostru, soarele vieții s-a ridicat însă, într-o 
zi, scăldînd plaiurile patriei. Era în 23 August 1944...

In anii ce-au urmat, ani în care poporul muncitor, 
condus de partidul nostru drag, și-a făurit o viață 
nouă, regiunea Timișoara a cunoscut, ca și celelalte 
regiuni ale țării, o dezvoltare uriașă. Și toate cîte 
a văzut pînă acum micul nostru prieten, toate cîte 
le-am văzut și noi, sînt doar cîteva mărturii ale vieții 
noi din această nespus de frumoasă și înfloritoare 
regiune a patriei.

M-am retras încet din încăpere. Nu însă înainte de a ura „succes" celor 
cîțiva activiști sportivi care lucrau intens la o istorie a sportului bănă
țean. Am apucat totuși să notez că primul club — cel de gimnastică — 

.a fost organizat la Timișoara în anul... 1875. S-ar părea că în această regiune 
sportul are rădăcini adînci și că a cunoscut dintotdeauna o largă dezvoltare. 
Nici vorbă. înainte de anul 1944 se practicau doar cîteva ramuri sportive, exis
tau puține terenuri și acelea necorespunzătoare, iar numărul sportivilor era 
foarte redus...

Pentru subiectul reportajului n-aveam, deci. Ia ce să mal zăbovesc în 
mijlocul colecțiilor vechi de ziare, de publicații sportive. Adevărata activi
tate sportivă se desfășoară astăzi tn sălile și pe stadioanele timișorene. Acolo, 
trebuia să caut cele cîteva instantanee...
UN CAMPIONAT CU... 600 

DE ECHIPE
12 august 1925! In „Foaia de știri a 

Timișoarei" apare un comunicat: „Clu
burile sportive organizate nu mai pot

Șahul — un sport care și-a cucerit o mare popularitate. Cine va ciștiga partida?

țjuca cu echipele de la sate. Acele e- 
■chipe care nu vor respecta această dis
poziție vor fi suspendate pe 1 an de 
.zile". Iată ce „drept" la dezvoltare

iArad: faza regională a Spartachiadei 
^tineretului. După cum se vede, evolu
ția concurentului este urmărită de nu

meroși spectatori

SPORTUL POPULAR
SEM. < 4-4

Instantanee

avea sportul la sate în acea vreme. Șl, 
să notăm că statisticile arătau că in 
întreaga regiune nu existau la sate 
decit zece echipe de fotbal și o secție 
de atletism.

...1959! In primăvară, s-a dai „star
tul" in „CUPA SATULUI BĂNĂ
ȚEAN". Mii de popicari și jucători de 
handbal din satele timișorene s-au în- 
tilnit pe terenuri și stadioane. Fotba
lul a atras cei mai multi participants 
peste 600 de echipe s-au întrecut in 
prima etapă.

Un campionat cu 600 de echipe să
tești acolo unde altă dată în zeci și 
zeci de comune sportul nici nu era cu
noscut !

PRIETENIE...

Pe vremea tind „Voința Banatului" 
și alte publicații burgheze proslăveau 
ideea ipocrită și reacționară a practică
rii „sportului pentru spori", in toată re
giunea nu existau decit citeva sute de 
sportivi. Un fapt din multe altele!

...Care activist sportiv timișorean nu 
se mindrește astăzi că peste 175.000 
de oameni ai muncii din regiune, au de
venit membri ai U.C.F.S. și practică 
sportul in cele peste 600 de asociații 
sportive 7 Oamenii muncii din regiunea 
Timișoara au îndrăgit sportul. La Arad, 
numărul celor care practică sportul 
trece de 10.000, in raionul Bozovicl 
— unde înainte de 1944 nu exista nici 

Nr.-344§ —..sînf astăzi mai bine

de 2300 membri ai U.C.F.S., în raio
nul Caransebeș peste 8.000, in raionul 
Ciacova aproape 6.500, in raionul Jim- 
bolia 8.600..

„PALMARESUL" REGIUNII

• In regiunea Timișoara există as
tăzi peste 4.000 de sportivi clasificați, 
2 maeștri emeriti ai sportului și 49 de 
maeștri ai sportului.

9 Intr-un singur an, sportivii din 
regiunea Timișoara au participat la 100 
de competiții centrale și la 27 de con
cursuri internaționale obținînd rezultate 
valoroase.

9 Regiunea Timișoara este reprezen
tată prin 21 de echipe în campiona
tele de categorie A, 16 tn cele de cate
gorie B și 4 in cele de categorie C.

9 Anul trecut, sportivii timișoreni au 
stabilit 12 recorduri republicane și 60 
de recorduri regionale.

9 Numai la Spartachiada de vară a 
tineretului din acest an au participat 
peste 120.000 de tineri și tinere din 
orașele și satele regiunii Timișoara

CEVA DESPRE ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE..

Am scris, pe una din filele bloc-no- 
tesului: „înainte de 1944 existau la 
Timișoara citeva cluburi de cartier — 
„Fratelia", „Venus", „Dacia", „Vultu
rii"... — care se ocupau doar cu fot
balul și cu... vinzarea jucătorilor mai 
talentaii". Cită deosebire între ce era 
înainte și bogata activitate sportivă — 
cu un conținut nou, sănătos — care se 
desfășoară astăzi in asociațiile spor
tive timișorene. Pentru succesele rea
lizate in producție, pentru comportarea 
lor pe terenurile de sport, pentru vic
toriile obținute, sportivii de la „Teh- 
nomei al", Metalul-Bocșa Romînă, Te- 
remia Mare, C.F.R. Gătaia, C.F.R. Ca
ransebeș sau Recolta Deta sînt cu- 
noscuți și apreciați în toată regiunea. 
Ei participă cu entuziasm la amenaja
rea construcțiilor sportive, iau parte 
la competiții, se pregătesc cu conști
inciozitate. Grija pentru sportiv, pen
tru educarea lui comunistă, pentru pre
gătirea multilaterală a acestuia, sînt 
preocupări principale ale asociațiilor 
sportive.

TOT MAI MULTE TERENURI 
Șl STADIOANE

Activiștii sportivi au mereu de „lucru" 
cu evidența bazelor sportive. Nici n-a
pucă să facă o socoteală că dintr-un 
oraș sau altul, din citeva comune ale 
raionului Ciacova sau Gătaia sosește 
vestea unor noi amenajări de bâze 
sportive. Dar, nimeni nu se... supără 
pentru aceasta. Dimpotrivă. Pe vre
mea burgheziei terenurile de sport pu
teau fi numărate pe degete. Acum sînt 
peste 800 de baze sportive simple și 
complexe. Stadioane la Timișoara, Arad, 
Reșița, Caransebeș etc., bazine de înot 
la Oțelul Roșu, Sinntcolaul Mare, Bu- 
giaț, Giacwa,. nenumăiate .cabane ța-

Apă... soare... voie bună!... In zilele 
în care canicula te „gonește" către locu
rile răcoroase, bazinul de la Oțelul Roșa 
este asaltat de toi mai multi copii și 
tineri care se bucură de apa limpede 
și rece. In fotografie, un grup de co
pii înaintea începerii antrenamentelor

19 5 9...
ristice, baze nautice, terenuri de volei 
sau baschet...

“CIFRE.. CIFRE... CIFRE...

• De pregătirea sportivilor timișo
reni se ocupă cu dragoste și pricepiere 
peste 700 de antrenori

9 Competițiile organizate in diferi
tele orașe și comune sînt conduse de 
mai bine de 1.000 de arbitri care au 
absolvit diferite cursuri.
• La buna desfășurare a activității 

sportive din regiunea Timișoara își a- 
duc aportul lor competent 2.000 de ac
tiviști obștești.

• In cele 10 filiale sînt angrenați 
peste 9.000 de vinători și pescari spor
tivi

9 In fiecare an, la marile compe
tiții de masă participă peste 400.000 
de oameni ai muncii din regiune.

★

Dar, cîte asemenea „instantanee" nu 
ne oferă Aradul cu numeroșii săi spor
tivi de performanță, satele și comu
nele din Jimbolia unde tineretul ro- 
mîn și german s-a înfrățit pe terenurile 
de sport, asociațiile sportive din Li- 
pova, Lugojul cu tribunele înțesate de 
lume la fiecare concurs de călărie, lupte 
sau natație?...

Tinere sportive pe stadionul din Oravița...
Discuție despre sport. încerc să 

aflu ceva... „inedit" pentru un repor
taj care să sublinieze NOUL în spor
tul timișorean. Cîțiva activiști spor
tivi vorbesc cu însuflețire despre ti
nerii sportivi ai regiunii. Ascult. Se 
discută numai despre succese, perfor
manțe... Nu cumva se cam laudă ? 
Vom vedea 1 Ce-ar fi să începem un 
„interviu" pe această temă ?...

— Să începem cu... Al Ce ne puteți 
spune despre ATLETISM ?

— Multe. Tineretul a început să 
practice în mare număr atletismul. 
Iată un singur exemplu : „CUPA BA
NATULUI". Competiția se organizează 
pe echipe reprezentative de școli. 
Peste 5000 de elevi sînt angrenați în 
întreceri

Să ne închipuim că, într-o d 
amiază oarecare, am putea să 
posim în... toate tribunele stadio; 
lor și terenurilor de sport din T 
șoara. Și, atunci...

★

...Zvon de glasuri pe stadionul 
neretului. O mulțime de copii pa 
cipă Ia întrecerile de atletism. 1 
se-ndreaptă spre frumosul bazin 
ICOT din Parcul Stalin. In sus, 
malurile Begăi, te întîmpină acet 
animație. Terenurile de tenis 
IRET găzduiesc pasionante întrei 
la care participă muncitori de la 
ferite întreprinderi. Dar... să ne c 
tinuăm drumul spre alte baze sf 
tive ale Timișoarei. Pe șosea 
faltată de pe calea Aradului s-a < 
startul într-o nouă competiție ciclu 
Pe nenumărate terenuri se desfășo; 
jocuri de handbal în 7. Iată-i și 
muncitorii de la „Ocsko Terezia". ' 
renurile de volei din parcul întrepr 
derii sînt neîncăpătoare. Un grup 
amatori de gimnastică continuă : 
trenamentele în sala Școlii profes 
nale textile. Pe unde or fi sporti 
de ia Industria Lînei ? Să-i căuti 
împreună. N-avem mult de umbl 
Frumoasa bază sportivă amenajr 
lîngă întreprindere ni-i „prezintă" 
fotbaliști, pe jucătorii de volei și 
componentele echipei de handbal. , 
auzit, desigur, de asociația sporti 
fruntașă „Tehnometal". Sportivii as 
ciației sînt și ei prezenți în a'- ' 
după-amiază pe diferite baze 
tive. Fotbaliștii, pe terenul de ctirî 
amenajat. Handbaliștii și voleibalișl 
pe terenurile de pe malul Begăi. Da 
ajungi aici, faci cunoștință cu c 
mai mare... „stadion" al Timișoar 
Pe Bega alunecă lin, din primele ce

— ...Dar despre viitorii canotc 
fruntași ?

— Priviți caiacurile și schituri 
care brăzdează Bega. Este un pri 
răspuns. Secțiile de sporturi nauti 
cuprind nenumărate elemente tine 
talentate. Cei mai valoroși sînt tine 
de la Clubul sportiv școlar. Să 1 
uităm să amintim că a devenit tr 
dițional concursul rezervat juniorii 
și dotat cu „Cupa Mureș-Bega" ■ 
disputat primăvara și toamna —■ 
care iau parte canotori din Ttmișoai 
și Arad.

— Ce activitate compctițipnală s- 
asigurat tineriilor din școlile protest 
nale ?

— In primul rînd, competițiile o 
canizate rto asociațiile sportive. De



!I DIN TRIBUNE...
mare... stadion • O nouă... lolanda Balaș ? • După un singur 
ichirul", „Pantera neagră' etc.

dimineții și pînă mult după 
ambarcațiuni de sporturi na- 
ineînțeles, ne oprim în „tri- 
completăm cil cîteva imagini 

îceput cu cîteva ceasuri îna- 
e... stadionul Tineretului. 
RESUL". O nouă bază spor- 

adevărat complex. Poposim 
n’jlocul sportivilor de la a- 
sociație. Ar fi fost și păcat 
sistăm la întrecerile de atle- 

nu facem cunoștință cu fot- 
și handbaliștii asociației, să 
m frumoasa arenă de popice, 
tea să continuăm, ceasuri în- 
:est itinerar sportiv. Să ne 
>tuși. Dar, tot pe o... bază 

stadionul C.F.R. Un joc de 
îtrenament la fotbal și atle- 
ah și tenis de masă se joacă 
clubului).

★

ul din terenuri, o elevă — 
isi — „zboară" peste sta- 
icată la... 1.45 m. La 13 ani 
jrmanță, nu glumă l Oficialii 

jurul ei. Și elevele. Și 
ori. Este, fără îndoială, 

ment care trebuie consem- 
lîțiva ani în urmă, o altă e- 
afirma ca un ta- 
atletism. Numele 
nda Balaș. De 

orașul florilor 
nilor, va apare, 
nouă „Io'i" ? In- 
Zlenei Vasi este, 
• spune, o... pro- 
Ea este, de fapt, 
ul dintre nume- 
rtivi cu care se 
: clubul școlar
șoara. După nu- 
an de activitate, 
oortiv școlar are 
,1 bogat buchet 
se. Toate com- 
le sporturi nau- 
inclusiv cele de

•I fost cîști- 
— „otorii clubu- 
r. Handbaliștii 
it „Cupa Spor- 
3r“, echipa femi- 
baschet activea- 
ma categorie, la 
minin și mascu

lin) : locul I în campionatul regional 
de juniori. Și cîte alte performanțe.

★

Mă pregăteam să închei cele cîteva 
însemnări de spectator al întrecerilor 
sportive care se desfășoară într-o 
singură după-amiază pe bazele'''^spor
tive din Timișoara. Dar, tot de-acolo, 
din tribune, l-am zărit — „măstirînd" 
terenul — pe Bindea. Și, mi-am a- 
mintit de generația de jucători care 
în urmă cu 25 ani îmbrăcau tricourile 
echipei reprezentative. Vreți poate să 
știți ce face astăzi „Pantera neagră" ? 
Ei bine, Pavlovici este un muncitor de 
nădejde al Atelierelor C.F.R. Timi
șoara. Tot acolo muncește și un alt 
fotbalist, portarul care ne-a entuzias
mat cîndva : Zombori- Dar ceilalți ? 
Biirger este maistru tîmplar la CILT, 
„Fachirul" — Kotormani — un apre
ciat maistru la uzinele Oțelul Roșu, 
Deheleanu, planificator la Sfatul popu
lar regional, Beke un neîntrecut gra
vor la cooperativa „Dinamo", iar 
Bindea șef de secție la TAPL...

★

Ce păcat că acest frumos popas 
în tribunele stadioanelor timișorene 
trebuie să ia sfîrșit. Dar, s-a 
înserat. Trebuie să-i căutăm pe 
șahiști, li vom găsi cu siguranță la 
numeroasele cluburi ale întreprinde
rilor și asociațiilor sportive...

n

St. Nagy, căpitanul echipei, în atac... Instantaneu de 
la faza de zonă a Spartachiadei pionierilor

„interviu**

Materiale redactate
de

DAN G1RLEȘTEANU

neașteptat
polaritate se bucură însă Ș< 
nărului muncitor" care se 
i la handbal în 7, tenis de 
tere. La etapa pe școală au 
peste 6000 de elevi. Intre- 

însemnat adevărate sărbători 
a Lipova, Jimbolia, Oravița, 
iransebeș etc.
abil că fotbalul se află și 
irul atenției...
de că da. Campionatele de 
constituit prilej de afirmare 
tulți copii din Arad, Reșița 
ara. S-a organizat, de ase- 
cupă pe plan regional pen

sie care n-au fost cuprinse 
onatul regional oficial. La 

au participat nenumărate 
n raionul Timișoara, raionul 
raionul Jimbolia. De o mare 
te se bucură și campionatul 
participă zeci de echipe de 
, bineînțeles, fotbal se joacă 
ni unde este un .teren Ș> 
sc copii.

activități

luat-o gimnas- 
noi, cum sînt 

Antre- 
pot face 
care vin 
în toate 

sportul 
numeroși

11WI, v

Mare, 
mai | 

tineri

dezvoltarea pe care a 
tica în unele centre 
Lipova și Sînnicolaul 
norii de lupte de-abia 
față marelui număr de 
în sălile de sport. Aproape 
orașele regiunii Timișoara, 
luptelor este practicat de 
elevi. Ar mai fi de amintit succesele rea
lizate de voleibaliștii din regiune. O 
interesantă competiție de volei este 
și „Cupa Cravata roșie" disputată în 
acest an la cea de-a doua ediție a sa. 
Foarte 
tinerii voleibaliști din comuna 
(satul 
sebeș 

ale tineretului

lucruri frumoase 
pentru juniori, 
la care au luat

x>t spune 
onoursurile 

la șah —
lai în prima etapă peste 880 
enți și mai bine de 300 de 

din Orșova, Caransebeș, 
ic. Concursurile de ciclism 
juniorilor și copiilor angre- 
asemenea, un mare număr 

ipanți. Rezultate remarcabile 
ut și tinerii gimnaști care 
: 3 locuri 1 în campionatul 

de juniori. De subliniat

bine pregătiți s-au dovedit 
Seitin 

Caran-lui... Roman), Pecica, 
și Sînnicolaul Mare.

Și, luat 
fost

a 
fi

iată că interviul nostru 
sfîrșit. Nu pentru că n-ar mai 
nimic de spus, ci pentru că cele cî- 
teva relatări ne-au convins pe de
plin că în regiunea Timișoara, orga
nele sportive acordă o grijă cu totul 
deosebită tineretului, angrenării aces
tuia într-o activitate sportivă orga
nizată, permanentă. Nu este oare a- 
cesta ' NOUL din mișcarea noastră 
sportivă ? Nu sînt aceste fapte demne 
de a fi consemnate' în istoria spor
tului timișorean din zilele noastre ? 
Firește că da I

★
un „post-scriptum" la 
Am uitat tocmai ce 

numele tinerilor, ale

Este necesar 
acest interviu, 
era principal: 
căror performanțe au fost înscrise. pe.

Peisajul „cetății" te impresionează 
ori de cite ori îl vezi. Te simți cu
prins de adine respect privind pădu
rea de furnale. Om și metal. Stau 
față-n față. Biruitor iese însă omul. 
Oțelarul acela care stăpînește uria
șele cuptoare, omul care îți strînge 
mîna cu bucurie, prietenește. Cup
toarele duduie neîntrerupt. Huruitul 
macaralelor n-are nici el astîmpăr. 
Vagoanele ce cară troci cu metal își 
continuă și ele acel du-te-vino tre
pidant. Poate tocmai în clipa aceea, 
de sus, de pe platoul oțelăriei vesti
tul maistru Matei Stubnea anunță o 
nouă șarjă... E bucurie în toată ce
tatea.

★

...Dinspre Cenei, de la Cărpiniș, din 
alte locuri, pornesc către cuptoarele 
Reșiței zeci și sute de tone de fier 
vechi. L-au strîns inimoșii pionieri. Un 
simplu fapt. Dar, cit de semnificativ!... 
Și, munca continuă. Oamenii au pri
virile luminoase. Le e dragă munca. 
Le e scumpă cetatea de foc — mîn- 
dria întregii țări. Altădată... Eh. să-ți 
povestească bătrînii muncitori cum se 
trăia pe vremea lui Aușnit. Te cuprin
de groaza. „Gazele ne înecau tot 
timpul — ne spun ei. Ușile cuptoa
relor trebuiau ridicate și apoi lă
sate cu mîna. Simțeai arsurile pînă 
în creștetul capului. Ce puteai să 
faci ? Cînd plecai din uzină erai frînt 
de oboseală, vlăguit"...

Mi-am amintit aceste ultime vorbe 
văzînd stadionul cel nou al Reșiței. 
Pe gazonul verde, multi oameni din 
cetatea de foc. S-au dus vremurile 
cînd în tot orașul de-abia de găseai 
vreo sută de sportivi. Acum sînt a- 
proape 20.0001 Cam cu trei decenii 
în urmă s-a înființat la Reșița „ves- 

tabelele victoriilor și recordurilor. De
sigur, este vorba doar despre clțiva 
dintre acești tineri. Dar, pe cine să 
amintim mai iutii ? Păstrăm do-ar 
ordinea... însemnărilor noastre. Cu
vinte frumoase ni s-au spus despre 
canotorii Kleics, Junaț și Mircea Radu, 
care s-au afirmat cu prilejul unor re
cente concursuri republicane. Cunoscut 
în întreaga regiune este și numele 
gimnastei Cristina Doboșan, ca și al 
Despinei Gruev, ale căror performanțe 
dau multe... speranțe amatorilor de 
gimnastică din regiunea Timișoara. 
Un alt sportiv talentat: Paul Men
zel, un boxer cu multe calități. Am 
notat cu bucurie că printre tinerii 
atleți timișoreni nu se află tvei un 
corijent. Dimpotrivă. Aproape toți sînt 
fruntași la învățătură. Cîteva nume. 
Ion Hlușcu, Hausner, Cornelia Po- 
povici. Ion Delca, Iosif Măzăran...

Am întrebat — intenționat, la ur
mă — și despre fotbal. Aici, e mai 
greu de menționat pe cineva. Sînt 
doar atiția tineri talentați pe care, 
miine, îi vom revedea cu siguranță 
în primele echipe ale regiunii și — 
cine știe? — poate chiar în loturile 
republicane de fotbal.

...Am văzut totuși un tînăr fotba
list, deosebit de talentat. Juca în e- 
chipa asociației sportive „Electro
motor". Am întrebat, cum se nu
mește.

— Pavlovici I...
— Băiatul cunoscutului internațio

nal ?
—■ Da. Paolooici-junior este însă... 

centru înaintași 

titul" U.D.R. Era clubul sportiv al 
„mărimilor" din uzină. Muncitorii n-a
veau ce căuta aici. Și-au făcut și 
muncitorii asociația lor sportivă. Dar 
ee condiții grele! Nu erau bani pen
tru echipament, deplasările se fă
ceau cu multe sacrificii materiale. Și. 
nu o dată se întîmpla ca sportivi ai 
asociației muncitorești care obțineau 
performanțe, să fie luați pur și simplu 
la U.D.R. spunindu-li-se că astfel li 
se face o... „cinste deosebită".

— Acum, ne spune tovarășul Căiță, 
președintele consiliului orășenesc 
U.C.F.S., în uzină există zeci și zeci 
de echipe. In orașul nostru sportul 
se bucură de o largă dezvoltare. Iată, 
avem un stadion modern, bazin aco
perit, sală de gimnastică, popicării. 
terenuri simple, terenuri de volei, te
nis...

Am aflat că în cinstea lui 23 Au
gust, Reșița se va îmbogăți cu alte nu
meroase terenuri la care tineretul 
muncește cu entuziasm în aceste zile 
in Lunca Pomostului si în alte părți 
ale orașului

...O știre, aparent, nesemnificativă. 
Un joc de fotbal. Echipele: „Vulturii" 
și „Medars". Primii au învins cu 
2—0. Dar, nu acesta este principalul.

Uandbaliștii reșițeni au ocupat locul doi in campionatul categoriei A (Pază 
din jocul cu Dinamo București)

„Vulturii" se numește echipa tineri
lor din cartierul Margins, „Medars" 
este numele echipei formate din rîn- 
dul medicilor și artiștilor din oraș. 
Mai toți fotbaliștii de la „Vulturii" 
muncesc în cetatea de foc. Ce se mai 
poate spune în plus ?

Sportul este prietenul furnaliștilor, 
al oțelarilor, al tuturor muncitorilor 
din uzină. Te convingi de acest ade
văr participînd la campionatele de 
casă ale asociației Metalul, poposind 
la cabanele de pe Semenic, alăturîn- 
du-te grupurilor impresionante de 
excursioniști, aflînd că mai bine de 
5.000 de muncitori participă anual în 
Reșița la competițiile de mase.

★

Pe canicula aceasta, o discuție des
pre... schi este binevenită. Antrenorul 
Ludovic Gedeon, strungar în combi
nat, îți răspunde astfel dacă îl În
trebi ce este mai semnificativ în ac
tivitatea care se desfășoară în Umile 
de iarflj. „TfcWk fii®.. 

înainte. Era un sport de... „lux". 
Acum este la îndemîna tuturor". Nu 
este oare semnificativ și faptul că 
Traian, Iov, Olimpia, Elisabeta și Zo- 
rița... Suciu (toți sînt frați) au de
venit schiori cunoscuti și apreciati ?

In cele zece secții pe ramură de 
sport ale uzinei se desfășoară o in
tensă activitate. Motocicliștii, halte
rofilii, șahiștii sau jucătorii de po
pice au adus asociației sportive multe 
victorii. Ca și voleibaliștii, jucătorii 
de tenis de masă sau canotorii. Ei 
sînt muncitori iubiți și apreciați în 
uzină, oameni care știu să pună cu 
nădejde umărul atunci cînd este vorba 
despre amenajarea unei noi baze spor
tive sau pentru reușita unei alte ac
țiuni sportive

Și aici, ca în multe locuri, con- 
stați de la început preocuparea pen
tru cadrele tinere. La Reșița, în a- 
fară de bogata activitate a școlii 
sportive U.C.F.S. și a școlii sportive 
de elevi, se remarcă intensa activi
tate sportivă care se desfășoară la 
Grupul școlar al C.M.R. Din rînduf 
tinerilor elevi — fruntași Ia învățătură 

și muncitori harnici în uzină — s-au 
evidențiat pînă acum numeroase ele
mente talentate. Și, nu este decît un 
început...

«•

Clubul muncitoresc Reșița, uim- 
naștii, fotbaliștii, handbaliștii, boxerii, 
luptătorii și atieții clubului sînt min- 
dria reșițenilor. Peste 8.000 de mem
bri susținători, cotizații încasate a- 
nul acesta la Reșița în valoare de 
aproape 500.000 lei, mai bine de 12.001) 
de spectatori la marile competiții de 
handbal, sînt fapte care demonsi. ează 
dragostea muncitorilor reșițeni pen
tru sportul și sportivii din orașul lor. 
Este o nouă și splendidă mărturie a 
dezvoltării sportultii în această re
giune. * *



Continuă jocurile internaționale de fotbal
S*  K. V. O« Rostov și V» T, K*  Didsgyor au Jucat j*L  f 

la Arad și Timișoara, iar miine joacă la Timișoara și Cluj
ARAD 24 (prin telefon). Joi după 

nfasă peste 15.000 de spectatori au 
asistat la întîlnirea internațională 
U.T.A—S.K.V.O. Rostov (U.R.S.S.), 
care s-a ridicat la un bun nivel teh
nic cir numeroase faze clare de fot
bal.’ Victoria a lost obținută pe merit 
cu scorul de 2-0 (1-0) de fotbaliștii 
arădeni. Aceștia au fost superiori în 
ambele reprize, ei au desfășurat mul
te atacuri spectaculoase, terminate cu 
suturi la poartă. Oaspeții s-au bazat 
mai mult pe contraatacuri, realizînd 
cîteva acțiuni periculoase. Ei au tras 
însă rareori și mai ales imprecis la 
poartă.

Scorul a fost deschis Î11 primul sfert 
de oră. In min. 15 Petschovski este 
faultat la marginea careului. Lovitu
ra liberă executată de Petschovski 
trece de Mețcas (neatent), dar este 
reluată, puternic, în poartă de la 5 
m de Igna: 1-0. După’ gol gazdele 
atacă insistent și domină, dar nu 
reușesc să modifice scorul, deși trag 
des la poartă, chiar și fundașii (de 
exemplu, în min. 43 Szucs).

La începutul reprizei a doua, echi
pa S-K.V.O. — hotărîtă să egaleze— 
forțează ritmul și are o perioadă de 
dominare, obiigînd apărarea arădeană 
să acorde două cornere, rămase însă 
.nefructificate. U.T.A. își revine apoi 
și pune stăpînire pe joc, creînd faze 
dinamice, ca aceea din min. 56. Pet
schovski, după o scurtă incursiune,

pasează lui Țîrlea, care trece de Ori 
adversar și trimite mingea la Pîrcă
lab 1 acesta centrează și Țîrlea, țîșnit 
printre apărători, reia din voie... peste 
bară I Cu toate insistențele înainta
șilor arădeni, scorul nu poate fi mo
dificat pînă în min. 70, cînd o min
ge centrată de Pîrcălab este introdu
să imparabil în plasă de Petschovski: 
2-0.

Interesant este de remarcat că din e- 
chipa locală compartimentul cel mai bun 
a fost apărarea, care a avut o sar
cină grea în a stăvili contraatacurile 
rapide ale oaspeților. In mod special 
s-au evidențiat Szucs, Băcuț II, Seres

MIINE, ALTE INT11NIRI 
INTERNATIONALE

Timișoara : Selecționata Timi
șoara—S.K.V.O. Rostov

Cluj: Știința—V.T.K. Diosgyțțr
Stalino : Sahtior—Dinamo Bacău

J©e frumos,
Știința Timișoara «— V»

TIMIȘOARA 24 (prin telefon). Cei 
peste 10.000 de spectatori care au a- 
sistat ieri la meciul internațional 
Știința Timișoara—V.T.K. Diosgyor 
(R.P. Ungară) au părăsit deziluzio
nați stadionul ,,23 August", și a- 
ceasta nu ain cauza jucătorilor (am
bele echipe au practicat un fotbal 
de 'calitate), ci pentru faptul că ar
bitrul de centru Alexandru Stan a 
condus partida sub orice critică, 
acordînd goluri imaginare ca pînă la 
urmă să revină asupra deciziilor date. 
El a fost influențat în mod negativ 
și de arbitrul de tușă Nicolae Daia.

Jocul, în general, a plăcut. Ambele 
echipe s-au străduit — și în bună 
măsură au reușit — să ofere un spec
tacol de editate. In prima repriză a 
dominat mai mult Știința; înaintașii 
ei însă, au ratat multe ocazii favora
bile. Oaspeții au jucat mai slab Î11 
această perioadă, dar și-au revenit în

șî Tzghircanu. De la înaintare! cei mai 
buni au fost Petschovski și Igna- Din 
echipa sovietică ne-a plăcut jocul lui 
Bociarov, Gaizar, Sevcenko și Smir
nov.

Arbitrul Gh. Osiac (Timișoara) a 
condus următoarele formații:

U.T.A.: Coman—Sztics, Băcuț II, 
Sereș (Izghireanu) —Capaș, Koczka 
— Pîrcălab, Petschovski, Țîrlea, Meț
cas, Igna.

S.K.V.O.: Jilo—Kuscin, Bociarov, 
Gaizar—Sevcenko, Egorov—Smirnov, 
Volcenkov, Odnițov, Ponedelnik, Ma
sai iov.

ST. WElNBERGER-coresp.

arbitraj slab
T. K. Diosgyor 1-2 (1—0)

Meciul feminin de șah Romînia-Polonia 
programează astăzi ultima rundă

Scorul'. 401l2—15l/2 în favoarea echipei romîne
Diferența de scor în meciul feminin 

de șah Romînia — Polonia a urcat 
după cea de a Vll-a rundă. Reprezen
tantele noastre continuă să joace cu 
maximum de forță deși meciul este 
practic cîștigat de două zile.

Joi în cele cinci ore de joc au luat 
sfîrșit patru partide. Perevosnic a în
vins-o pe Konarkowska, care sacrifica
se greșit două piese iar Nicolau pe 
Hellwig, reușind să realizeze avanta
jul de un pion obținut în deschidere. 
In poziții egale s-au dat remiză parti
dele Litwinska-Sigalas și Litmanowicz- 
Pogorevici. A doua zi Samolcwicz a 
ceidat fără joc partida cu Teodorescu. 
Polihroniade a învins-o pe Iurcinska, 
realizînd cu multă măiestrie un final

foarte dificil. Deși avea o piesă în mi
nus Rodica Reicher a găsit la analiză 
continuările cele mai- bune și profi- 
tînd de uncie mici inexactități ale 
Kristinei Holuj a salvat partida. Ceea 
ce n-a reitțit Gogîlea în întîlnirea cu 
Spakowska, pe care o întrernpsese de 
asemenea cu o figură mai puțin. între
rupta din runda a VI-a Gogîlea-llohij 
s-a încheiat la egalitate. In felul aces- 
ta scorurile rundelor a VI-a și a Vll-a 
sînt de asemenea favorabile echipei 
noastre : 4'/2—3^ și 5>/2—2%.

înaintea ultimei runde care va avea 
loc astăzi scorul meciului este de 
4O’/2—15’/2 in favoarea echipei Romî- 
niei.

NOTE, ȘTIRI DE FOTBAL
MODIFICĂRI IN LOTUL SOVIETIC

Federația sovietică de fotbal, conform regulamentului preliminariilor 
turneului olimpic de fotbal, și-a anun țat cu 10 zile înainte de meciul de 
la 2 august cu R. P. Romînă, lotul celor 20 de jucători, din care-și va 
alcătui formația. Lotul cuprinde următorii "fotbaliști: Aleșin, Bagrici, Ba
tanov, Cislenko,, Ermolaev, Kavasașvili, Kaloev, Kovalev. Korolenkov, Li- 
niaev, Mamîkin, Metreveli, Alosalev, Ponedelnik, Razinschi. Soldatov, So
kolov, Sustikov, Urin și Zavidonov.

Față de lotul anunțat înaintea partidei de la 19 iulie, actualul pre
zintă patru nume noi: Batanov (interul dreapta din partida cu R. P. Bul
garia), Gislenko (un inter dreapta de la Dinamo Moscova), Sustikov (sto
perul echipei Torpedo Moscova) și Kavasașvili. In schimb, din Iot nu mai 
face parte „veteranul" Gogaberidze. Deci acest jucător — printre cei mai 
buni în partida de la 19 iulie — nu va juca la București. De altfel, este 
singurul fotbalist sovietic care lipsește din echipa care a intîlnit repre
zentativa noastră la Moscova. Ceilalți' 10 sînt prezenți: portarul Razinschi, 
fundașii Soldatov, Ermolaev și Bagrici, mijlocașii Liniaev și Zavidonov, 
înaintașii Urin, Kaloev, Korolenkov și Metreveli. Rămîne de văzut dacă 
vor juca și la 2 august și, mai ales cine îl va înlocui pe Gogoberidze.

repriza a doua, cînd, de altfel, și-au 
asigurat victoria.

După numeroase atacuri conduse de 
înaintașii echipei locale, în min. 19, 
la un contraatac, Papp (Diosgyor) 
trimite mingea în plasă din poziție 
clară de ofsaid. Arbitrul acordă gol, 
dar — la insistențele jucătorilor de la 
Știința — revine asupra deciziei. In 
min. 35 lordăchescu deschide scorul. 
După pauză, în min. 56, Lereter ra- 
teazîi o mare ocazie. Peste un minut, 
după o combinație frumoasă, Kiss 
egalează, iar în min. SC același Kiss
— prlntr-un șut de la 20 de metri
— înscrie golul victoriei, cu concur
sul portarului Mîiller, care a fost 
neatent la fază. Cu două minute 
înainte de fluierul final, Surdan in
troduce mingea în plasă din... spatele 
porții. Și de această dată ’arbitrul 
acordă gol pentru ca apoi să-l anu
leze...

Din echipa locală s-au remarcat: 
Brînzei, foarte hotărît în intervenții, 
•Florescn, Cojerc'ami, Constantin și 
Surdan; de la oaspeți am reținut pe 
Fekete, Tordk, Solymosi, Csanyi, Kiss 
și Papp.

ȘTIINȚA: Miiller-Neacșu, Brîn
zei, Florescn—Cojereamt (Stepan), 
Tănase—Constantin (Manolache), lor
dăchescu (Constantin), Lereter, Sur
dan, Mițaru. V.T.K. DIOSGYGR :
Toth (Hodi)—Fekete, Szigeti, Ja- 
kebi (Pali)—TorSk, Solymosi—Ivan, 
Csânyi, Kiss, Papp. Matisz.

AL. GROSS, coresp.' regional

Concursul republican
ORAȘUL STALIN 24 (prZ/z telefon). 

Vineri au început în orașul nostru 
întrecerile din cadrul concursului re
publican de triatlon. La startul pri
mei probe s-au prezentat 30 de spor
tivi reprezentînd 10 regiuni.

In prima zi concursul a programat 
întrecerile de tir la poligonul de sub 
Tîmpa. Cei 30 de sportivi au dovedit 
— în general — o bună pregătire, 
punctajele obținute fiind mai mult de- 
cît mulțumitoare. Cea mai bună com
portare au avut-o sportivii care re
prezintă regiunea Oradea. Ei au ocu
pat primul loc atît în întrecerea in
dividuală, cît și în cea pe echipe.

Cîștigătorul concursului a tost Ște
fan Patalo, care a totalizat 980 punc
te. El a fost urmat în clasament, în 
ordine, de I. Weinberger (regiunea 
Oradea) cu 930 puncte, Gavril Ritzel 
(regiunea Cluj) cu 880 puncte, h.sil 
Pataki (regiunea Cluj) cu 870 puncte. 
Aurel Vlntilă (regiunea Ploești) cu 
820 puncte, Franeisc Gali (regiunea 
Stalin) cu 790 puncte etc.

In întrecerea pe echipe, după cum 
am mai arătat, primul loc a fost ocu
pat de trăgătorii regiunii Oradea care 
au totalizat 2560 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele regiunii

de triatlon (modem)
Cluj cu 2290 puncte, R.A.M. cu 1640 
puncte, Constanța cu 1570 puncte, 
Reg. Stalin cu 1520 puncte, Ploești cu 
1330 puncte etc.

întrecerile continuă sîmbătă eu 
proba de natație care se va desfă
șura la ștrandul Olimpia și se în
cheie duminică cu proba de cros care 
se va alerga pe aleile de sub Tîmpa.

CAROL GRUIA — coresp.

TREI arbitri POLONEZI LA ME
CIUL R.P.R. - U.R.S.S.

Numele celor trei arbitri polonezi, 
care vor conduce partida R.P.R. — 
U.R.S.S. de la 2 august, au fost co
municate de federația de fotbal din
R. P. Polonă forului nostru de spe
cialitate. Ei sînt: Grzegorz ALEK-
S. ANDROW1GZ — la centru —, Fran- 
ciszek HOLYST și Julian MYTNIK — 
la tușă.

PREGĂTIRILE LOTULUI B

Cum se știe, la 2 august se va 
disputa o triplă întilnire R.P.R. — 
U.R.S.S.: echipele A și de tineret vor 
juca la București, iar echipele B la 
Moscova. Selecționata noastră de ti
neret își va alcătui formația din lo
tul care se află în turneu în R. P. 
Polonă și care-și va începe pregătirile 
după înapoiere. Lotul B — după cum 
am scris — se antrenează de cî
teva zile. Joi a avut loc un meci de 
.verificare în compania selecționatei 
orașului București, care se pregătește 
pentru „Cupa Eliberării". Acest joc 
de pregătire a corespuns scopului 
propus. Lotul B a folosit următorii 
jucători : Toma, Birtașu — Zavoda II, 
Pahonțu, Ioniță, Caricaș, Neacșu I —’ 
ÎMihăjlescu, Petrescu, Bone — Toth, 
Oaidă, Seredai, Sever, Giurdărescu, Ni- 
culescu. Bădulescu, Tătaru.

PRIMUL JOC IN „CUPA 
ELIBERĂRII"

La 2 august va începe, după cum 
s-a anunțat, o foarte interesantă com
petiție fotbalistică —,,€upa Eliberării" 
— rezervată ‘selecționatelor de regiuni 
și a orașului București. Intrucît sînt 
17 echipe și în prima etapă^ trebuie 
să fie un număr cu soț, două "din cele 
17 selecționate vor susține miine un 
joc preliminar: Pitești va primi vi
zita selecționatei orașului București, 
întîlnirea se dispută la Pitești, sub

conducerea arbitrului O. Comșa — 
Craiova.

MINERUL LUPENI 
IN ANTRENAMENT

Noua promovată în categoria A, 
Minerul Lupeni — cîștigătoarea se
riei întîia a categoriei B — și-a în
ceput pregătirile de marți, sub con
ducerea antrenorilor V. Lazăr și Ad. 
Pali. La antrenamente, în care se 
pune accent pe pregătirea fizică, iau 
parte următorii jucători: Kiss, Miha- 
lache, Plev, Coman, Cheresteș, Mihai, 
Micula, Cotroază I, Crăiniceanu, Co- 
troază II, Paraschiva, Groza. Lotul 
urmează să fie completat.

In vederea campionatului, paralel 
cu pregătirile echipei se desfășoară o 
intensă activitate administrativ-orga- 
nizatorică. In primul rînd, terenul de 
joc a fost reparat, înlocuindu-se ga
zonul pe porțiunile roase. De aseme
nea, se fac reparații la tribune, în 
proiect fiind și completarea tribunei, 
prin resurse locale.

Miine începe competiția
Inițiată în cinstea celei de a XV-a 

aniversări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul lascist, competiția de 
volei „CUPA ELIBERĂRII" începe 
mîine. Prima etapă programează ur
mătoarele jocuri masculine și femi
nine : Galați—Iași și Suceava—Ba
cău (zona 1), Craiova—Constanța și 
Pitești—reprezentativa orașului Bucu-

tie volei „Cupa Eliberării” 
rești (zona a îi-a), R.A.M.—Hune
doara și Ploești—reg. Stalin (zona a 
IILa), Baia Mare—Timișoara și Cluj 
—Oradea (zona a IV-a).

Toate echipele sînt reprezentative 
ale regiunilor respective, și vor fi al
cătuite din jucători și jucătoare care 
nu fac parte din echipele care acti
vează în categoria A.

Competiția de tenis 
din Capitală

Pe terenurile centrului de antrena
ment Nr. 2 din Capitala au loc în 
prezent întrecerile de tenis în cinstea 
zilei de 23 August. Iată cîtcva rezul
tate mai imnortahte: simplu bărbați, 
turul I : Bardan-Aluert 6—1. 5—7’ 
6—2; Chivaru-Kiselef 6—2, 2—6, 6—4; 
Petre Marin-Mărmiireanu ’ 6—8, 6—4, 
6—2; Aiarin Viziru-Al. Teodorescu 
6—2, 7—5; turul II : Zacopceanu-Stan 
l'lorca 6—3, 9—7; Chivaru-crundeanu 
6—3, 6—1. Simplu femei, turul I : Ro
dica Andriescu-Mariana Nasta 6—4, 
6—2; turul II : Julieta Namian-Rodica 
Andriescti 6—1. 6—3; Irina Ponova- 
Sibila Ressu 6—1, 6—2.

Concursul continuă- azi de la ora 
16, iar mîine de la ora 9 și ora 15, 
tot pe terenurile centrului tie antre
nament Nr. 2.

UNDE MERGEM s
AZI
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Concursul Pronosport de duminică 
se închide ca și pînă acum sînibătă 
în țară și duminică la ora 12 în Ca
pitală.

Pentru partida pe care o va sus
ține cu S.K.V.O. Rostov, reprezenta
tiva Timișoara se pregătește cu deo
sebită intensitate sub conducerea an
trenorului Silviu Bindea. De la Ti
mișoara ni s-a comunicat .următoarea 
formație pe care o va alinia repre
zentativa în meciul de duminică : 
Muller (Știința) — Codreanu (Știin
ța), Brînzei (C.F.R.), Fîorescu (Știin
ța) —• Tănase (Știința), Stepau 
(C.F.R.) — Constantin (Știința), 
Klein (C.F.R.), Lereter (Știința), Su-r- 
dan (C.F.R.), Mițaru (Știința). Re
zerve: Manolache (C.S.M.-Reșița.),
Negru (C. F. R. Arad). Viliam 
(.V,M.E.F.A.)

Oaspeții att susținut jpi la Arad & 
partidă în compania U.T.A. Scorul 
s fost favorabil arădenilor cu 2—0

Concursul cu premii 
al ziarului nostru STIH SPORT?

întrebarea Nr.
(5 puncte)

i

Care a fost ultima" 
internațională de rugbi 
Ia noi în țară și pe ce loc a termi
nat reprezentativa R.P.R.?

competiție 
organizată

Întrebarea Nr. 2 
(10 puncte)

In ce an a fost organizat primul 
campionat republican de baschet 
(masculin și feminin) și care au 
fost echipele campioane ?

întrebarea Nr. 3 
(15 puncte)

Care boxeri roniîni au 
dalii (aur, bronz sau 
Jocurile Olimpice de la Helsinki și 
Melbourne și ce fel de .medalii a 
cucerit fiecare?

cucerit rue- 
argint) la

SPORTUL POPULAR
Nr. 3448

CUPON DE CONCURS Nr. 8

duminică S.K.V.O. Rostov va alinia 
aceeași formație pe care a utilizat-o 
la Arad.

★
Și la concursul Pronosport nr. 30 

din 26 iulie se acordă premii atît

variantelor cu 9 rezultate cît și celor 
cu „0“ rezultate. Acesta este ultimul 
concurs la care vor fi premiate va
riantele ou „0“ rezultate.

★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres nr. 29 va avea 
loc mîine duminică 26 iulie ora 19 
în sala Clubului lucrătorilor din Fi
nanțe din str. Doamnei nr. 2. După 
tragere va urma film. Intrarea li
beră.

In Capitală

ȘAH. Aula Inst. de Petrol și gaze, 
de la ora 17: ultima rundă a întimirii 

. internaționale feminine R.P.R. — 
R. P. Polonă.

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9: 
concursul de verificare a Iotului re
publican.

ATLETISM. Stadionul Republicii, de 
. la ora 17,30: concurs organizat de 
I clubul Metalul M.I.G. în cinstea zilei 

de 23 August.
NATAȚIE. Complexul Tineretului, de 

la ora 17,30: întîlnire internațională 
de înot, polo și sărituri București — 
Sofia.

MIINE

In Capitală
I

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9: 
concursul de verificare a lotului re
publican.

CICLOTURISM. Excursie la lacul 
Greaica. Plecarea din str. Ion Vidu 
la ora 7.

NATAȚIE. Complexul Tineretului, de 
la ora 17.30: întîlnirea internațională 
de înot, polo și sărituri Bueurești-So-' 
fia.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 31 DIN 2 AUGUST 1959

I. R.P.R. — U.R.S.S. (preliminariile turneului Olimpic)
IL U.R.S.S. (B) — R.P.R. (B)
III. R.P.R. (tineret) — U.R.S.S. (tineret)
IV. Timișoara — Cluj (Cupa Eliberării)
V. Iași — Bacău (Cupa Eliberării)
VI. Ploești — R. A. Maghiară (Cupa Eliberării)
VIL Reg. Stalin — Hunedoara (Cupa Eliberării)
VIU. Suceava — Galați (Cupa Eliberării)
IX. Pecsi Dozsa — Csepel (Camp. R.P.U.)
X. Dyosgvor — Vaisas (Camp. R.P.U.)
XI. Tatabanya — Ujpes-ti- Dosza (Camp. R.P.U.)
XII. Dorog — Sa’lgotarjan (Camp. R.P.U.)D-')Vi ■ .

In țară
LUPTE. Galați: întîlnirea interna

țională de lupte libere juniori R.P.R.—■ 
R. P. Bulgaria.

BASCHET. Craiova: Știința — Pe
trolul Ploești : Rimnicu Vilcea : Voin
ța — Sănătatea Roșiori ; Consianta : 
Farul — C.S.M. Rădăuți ; Orașul Sta
lin : Politehnica — Medicina Iași; 
Bacău : U.S.A. — St. roșu Orașul 
Stalin; Oradea: Voința — Strungul 
Arad ; Satu Mare: Voința — Cons
tructorul Cluj ; Deva :■ Mureșul — 
Progresul București; Sibiu -. Luceafă
rul — Rapid Cluj ; Timișoara : Medi
cina — Voința Tg. Miwas.

ATLETISM. Cursa de marș Cotnar- 
n’? " cdeal, dotată cu „Cupa Eff-
berarii".



Astăzi și mîine, la Ștrandul Tineretului

București—Sofia la înot, sărituri și polo
Răsfoind calendarul întîlnirilor in

ternaționale ale înotătorilor noștri din 
ultimii doi ani, putenr constata că 
importantele lor confruntări încep o 
dată cu ... sfîrșitul Ini iulie. Așa 

Alex. Popescu favoritul probei de 200 m. fluture
a fost anul trecut (26—27 iulie Ro
mînia—Polonia), tot astfel și acum 
(25—26 iulie), cînd reprezentativa o- 
rașului București va primi replica se
lecționatei Sofia la înot, sărituri și 
polo.

Ultimele concursuri eu caracter de 
verificare promit înotătorilor bucu- 
reșteni un debut com,petițional interna
țional victorios. Avînd în vedere for
ma pe care o manifestă înotătorii 
noștri în această perioadă, se pare 
cii tabela recordurilor va suferi noi 

odificări la cîteva probe. Sînt de 
?ptat, astfel, performanțe superioa

re în special din partea celor tineri, 
printre care Ingrid W iichter (400 ni 
liber), Măriuca Rotaru (100 m flutu
re), C. Mocanu (1500 m), Etn. Voicu

impresii $i concluzii după turneul 
jucătorilor de polo bucureșteni in U.R.S.S.

Pe parcursul a opt zile, selecțio
nata de polo pe apă a Bucu- 
reștiului a susținut cinci jocuri 
în compania reprezentativelor R. S. S. 
Ucraineană, R.S.S. Azerbaidjană și 
R. S. S. Gruzină. Din cele cinci me
ciuri susținute în condiții neobișnuite 
nentru poloiștii bucureșteni (la Kiev 

jucat înir-un intrînd al Niprului, 
m apă de 19 grade, cu vînț și va
luri, iar la Tbilisi în condițiile lipsei 
de acomodare cu altitudinea și cu 
căldura mare), echipa noastră a cîș-

.tigat patru.
Avînd o pregătire în comun de nu

mai 7—8 zile, s-a reușit totuși să se 
dea echipei o concepție de ioc mult 
apreciată de către specialiștii sovie
tici, care ne-au felicitat pentru jocul 
modern, în continuă mișcare, practi
cat de reprezentativa Bucureștiului. 
Este demn de remarcat faptul că 24 
din cele 28 de goluri marcate în fo
rai au fost concretizate din acțiuni 
pornite de la mijlocul bazinului, sau 
atunci cînd echipa noastră a fost cu 
un om mai puțin în apă (lucru pe
trecut de nouă ori). Echipa Bucu
reștiului a tras în total 83 de șuturi 
Ia poartă dintre care 12 în bară, 18 
în portar. 6 peste poartă, 7 pe lingă 
poartă și 12 bine plasate, dar apărate 
de portar. Din aceste 83 de șuturi, 
46 au fost trase din zona de patru 
metri, 16 din zona de 4—6 metri și 
cinci de la distanță mai mare de 
șase metri de poartă. Eficacitatea șu
turilor echipei noastre a fost de 33,7 
la sută.

In primul joc, susținut la Tbilisi 
în compania reprezentativei R. S. S. 
Azerbaidjană, s-a jucat mai sigur în 
atac, căutîndu-se să se respecte cu 
rigurozitate unul din principiile de 
bază ale sistemului nostru de joc: 
acela de a trage din poziții sigure, 
reușindu-se astfel un. procentaj de 
50 la sută. In cele două jocuri de la 
Kiev au fost obținute procentaje de ,42 
și 44 la sută. Oboseala călătoriei și 
a jocurilor și-a lăsat amprenta asu
pra echipei noastre în cel de al pa
trulea joc, disputat în compania 
R.S.S. Gruzină. Poloiștii romîni nu 
și-au mai făcut jocul obișnuit, an- 
grenîndu-se în jocul lent ai adversa
rului. Lipsa de precizie a făcut ca 
procentajul să scadă brusc la 19 la 
sută, iar în ultima partidă să ajungă 
la 15 la sută. Aurel Zahan, cel mai 
bun om al echipei și totodată cel mai 
rezistent, a tras 30 la sută din to
talul de 83 șuturi, din care a mar
cat 40 la sută. In ultimul joc, nu a 
marcat însă nici un gol.

(400 m liber), L. Daroczi (100m spa
te sau 1500 m liber) etc. Dintre con- 
sacrați, evoluția înotătorilor M. Mi
trofan, Al. Popescu, Șt. Ionescu, O. 
Blajec, D. Caminschi va suscita un 

interes deosebit; ca și prezența Ia 
start, în afară de concurs, a valo
roșilor Maria Both (100 m spate) și 
A. Oanță (200 bras) veniți de curîud 
de la Tg- Mureș și respectiv Oradea

R. P. Polonă — R. P. Romînă 2-0 (0-0) 
la hochei pe iarbă

BYDGOSZCZ 24 {prin telefon).
Joi pe stadionul „Zawisza", _ s-a 

disputat întîlnirea internațională de 
hochei pe iarbă dintre reprezentative
le R.P. Polone și R-P. Roniîne. Vic
toria a revenit polonezilor cu 2-0 (0-0) 
prin punctele înscrise de Kubiak din

Am analizat jocul echipei noastre 
prin prisma șuturilor la poartă deoa
rece se pare că aci am stat ceva mai 
slab. Mai mult de jumătate din min
gile șutate au nimerit bara, portarul 
sau nu au găsit poarta. Nu toți ju
cătorii noștri au reușit să scoată în
totdeauna cu răbdare mingea din 
fața porții, pentru a pregăti un nou 
atac, atunci cînd nu erau în. poziția 
cea mai bună de șut. Uneori ei au 
forțat aruncarea la poartă și au pier
dut mingea. Intercepțiile destul de 
numeroase, efectuate .mai ales de 
Szabo, au generat contraatacuri care 
au surprins adversarii. Consider că 
e necesar să se insiste asupra pre
gătirii intercepțiilor și a contraatacu
rilor, care sînt de mare folos echi
pei. Mișcarea în teren a corespuns, 
dar este necesar ca toți jucătorii să 
caute să stea în permanență aproape 
de adversar, pentru a se putea de
marca. In partida cu R. S. S. Gru
zină acest lucru a fost neglijat. Ține
rea „strînsă" a adversarilor, arunci 
cînd aceștia aveau mingea, s-a făcut 
în majoritatea meciurilor, producînd 
multe defecțiuni în executarea pase
lor de către adversari. Echipa noastră 
a dat dovadă de multă combativi
tate, observîndu-se la fiecare jucător 
dorința de a învinge. Oboseala a 
diminuat însă acest factor în ultimele 
două jocuri, puterea de pătrundere 
scăzînd foarte mult.

După comportarea selecționatei 
Bucureștiului se pot trage următoa
rele concluzii:

— încă nu sîntem suficient de pre
gătiți pentru a face față unui turneu 
în care, condițiile de joc sînt grele.

— Este necesară îmbunătățirea rezis
tenței generale, mai ales dacă ținem 
scama că la turneul dîn’-luaia septem
brie de la Moscova vor participa cinci 
dintre cele mai bune echipe ale lu
mii.

— Este necesar să se insiste mai 
mult asupra preciziei șuturilor . la 
poartă în condiții cît mai apropiate 
de cele de joc.

— Va trebui să se continue perfec
ționarea concepției tactice a echipei 
și ridicarea la o valoare mai înaltă 
a vitezei medii a echipei, lucru posibil 
prin îmbunătățirea vitezei . specifice 
a lui Bădiță, Szabo și Grințescu.

Turneul întreprins de echipa noastră 
a contribuit efectiv la sudarea forma
ției, Ia întărirea spiritului de echipă, 
constituind în același timp un rod
nic schimb de experiență efectuat cu 
poloiștii sovietici.

OCTAVIAN MLADIN 
antrenor federal 

pentru pregătirea ce o vor urma în 
vederea viitoarelor întîlniri internațio
nale- Poloiștii sînt datori să confirme 
prin evoluția lor frumoasele rezultate 
obținute în turneul pe care l-au efec
tuat recent în U.R.S.S. In deschidere 
la meciurile seniorilor se vor întîlni 
selecționatele de juniori ale Bucureș
tiului și Sofiei.

Oaspeții noștri se află înaintea ce
lei de a doua confruntări internațio
nale din anul acesta : la sfîrșitul săp- 
tăni'îuii trecute înotătorii bulgari au 
avut ca parteneri pe înotătorii din 
R.D.Q. Rezultatul întîlnirii a fost fa
vorabil înotătorilor germani, care au 
cîștigat cu 117—57. Cu mai mult suc
ces au evoluat poloiștii și săritorii. 
Primii au reușit o victorie (4—3) și 
un joc egal (3—3), iar săritorii un 
loc I prin Dekov la săriturile de pe 
platformă.

G. IV.
Programul: ASTAZI, ora 18,45: 

festivitatea de deschidere; ora 19: 
desfășurarea probelor de înot; ora 20: 
polo juniori: București-Sojia: ora 20,45: 
polo seniori: București—Sofia. între
cerile de sătituri (trambulină) încep 
de la ora 17,30. MIINE : ora 19: pro
bele de înot; ora 20 : polo: București 
— Sofia (juniori) ; ora 20,45: polo: 
București—Sofia (seniori) ; sărituri 
(platforme), de la ora 17,30-

„bully“- Scorul nu reflectă situația de 
pe teren, deoarece jucătorii romîni 
au avut tot timpul inițiativa, însă au 
ratat. Angajamentele de penalizare, 
din care s-au marcat cele două punc
te, au fost acordate cu multă ușu
rință de către arbitri. Jucătorii noștri 
au produs o impresie frumoasă prin 
jocul practicat și pentru care au fost 
aplaudați de numeroșii spectatori.

Reprezentativa R.P.R. a avut ur
mătoarea alcătuire : Szasz, Allmassy, 
Popescu E., Timar, Popescu ZI)ur
lați, Gyorgtj, Berbecaru, Butiurcă, 
Samur, Varga.

In cel de al doilea meci în R. P-
Polonă, echipa romînă întîlnește la 
Grudzoncz reprezentativa de tineret a 
R.P. Polone, iar în continuarea tur
neului va juca în R.D. Germană cu 
reprezentativa R.D.G., luni la Wittem- 
berg; miercuri va întîlni o echipă 
care n-a fost încă desemnată.
♦44444444 -U 

J Marti, meci internațional ‘ 
: de volei in Capitală j 
t După meciurile de la Constanța! 
Î(unde participă acum la turneulX 

internațional feminin de volei do-Y 4-ta t . cu „Cupa UCECOM"), volei-X 
Y balistele de la KOLEJL1LER AN- + X KARA (Turcia) se vor opri înX J Capitală și vor juca 0 partidă! 
Îîn compania formației tucureștenel 
♦ METALUL M.I.G. !
! Meciul va avea loc marți la oral X18 pe terenul Sănătatea din Pia-j 
Ița Buzcști. î
t4-4-4-4-W4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+4-44-4-4-4-ut

însemnări despre sportul romînesc
(Urmare din pag. 1)

ment a constituit o satisfacție de ne- 
descris. Cine știe cînd și unde vom 
putea revedea o asemenea săritură-.. 
A fost mi moment care se va înscrie 
cu litere de aur în cartea de perfor
manțe a Nepstadionului.

Am stat și m-am gindit, cit de fru
moase și. mari sînt realizările sporti
vilor romîni. Despre ele nu se putea 
vorbi cu 15 ani înainte I Iar azi, o 
lume întreagă le știe. Cit de falsă este 
concepția burgheză în ce privește teo
ria afirmării sportive pe plan inter
national. Așa zișii teoreticieni bur
ghezi susțin in mod cu . totul greșit 
că „numai o țară cu vechi tradiții 
sportive poate să obțină succese trium
fătoare". Romînia nu a avut mari tra
diții sportive și totuși datorită sprijinu
lui și grijii care se acordă sportului in
tr-o țară socialistă —. in care omul 
este cel mai prețios. Capital — in ul
timii 15 ani sportivii, ''acestei tari au•.JCTO- 'cunoscut consacrarea in întreaga 
lume.

MJPĂ „CRITERIUL EUROPEAN“
DE TENIS DE MASĂ

• Antrenorii trebuie să urmărească și cronometrate... • Despre com
portarea unor cencurenți romîni și străini

• Cea de a doua componentă a re
prezentativei feminine, Elena Răduică, 
a avut un aport însemnat în cucerirea 
probei pe echipe. Făcînd dovada unei 
tenacități deosebite ea a reușit să în
treacă în primul meci al întîlmrii fi
nale pe valoroasa sportivă maghiară 
Iulia Frisenhahn, după o dispută de 
mare luptă. Pentru a avea însă și 
în viitor succese, Elena Răduică tre
buie neapărat să-și lărgească nivelul 
cunoștințelor tehnice și tactice. Ast
fel, mimai dîrzenia nu este întotdea
una suficientă pentru obținerea per
formanțelor.

• Dintre celelalte participante ro- 
mînce, o mențiune merită Mariana 
Jandrescu și Eleonora Mihaica, la care 
întrezărim perspective reale de pro
gres.
• In ultimele două săptămîni ale an

trenamentelor loturilor republicane de 
juniori dinaintea „Criteriului" antreno
rii Farkaș Paneth și Stan Ilie au des
fășurat o muncă fructuoasă, aducînd 
finisările necesare în pregătirea spor
tivilor. De asemenea, bună a fost ac
tivitatea acestor antrenori și în aso
ciațiile lor în perioada de pregătire 
premergătoare competiției de la Con
stanța. Paneth a avut de antrenat pe 
Negulescu, Rethî și alții, iar Stan Ilie 
pe Motancea, Angheieccu, Mariana 
Jandrescu, Aurelia Radu etc. Și în 
timpul concursului cei doi antrenori 
au fost deseori deosebit de folositori 
sportivilor noștri prin numeroase și ju
dicioase îndrumări. Aceste sfaturi cu 
fost date nu numai jucătorilor din 
echipele reprezentative, ci și conctt- 
renților din probele individuale. De 
aceea am rămas surprinși cînd la un 
moment foarte important pentru Rethi 
și implicit pentru echipa romînă spor
tivului nostru i-a lipsit îndrumarea. 
Este vorba de meciul Rethi — 
Rozsas din finala întîlnirii R. P. Ro
mînă — R. P. Ungară. Scorul general 
al întîlnirii era de 3—3, iar în par
tida Rethi — Rozsas se disputa se
tul decisiv, jucătorul romin condu- 
cînd cu 15—10. Mai erau vreo 4—5 
minute de joc și fără îndoială că

Echipele reprezentative de tenis de masă ale R. P. Romlne la „Criteriul eu
ropean". De la stingă la dreapta: Radu Negulescu, Mihai Motancea, Nicolae 
Angelescu {rezervă), Adalbert Rethi, Earcaș Paneth și Stan Ilie (antrenori), 

Mariana Barasch, Elena Răduică și Aurelia Radu (rezervă).
(Foto: G. Stinea)

După cum am arătat în primele 
rîndtirj ale acestui material, și la 
Budapesta, ca de altfel și în întreaga 
Ungarie, marile realizări s,portive din 
țara vecină, frățească și prietenă — 
Republica Populară Romînă — sînt 
cunoscute. Printre sportivii mai vechi 
care s-au afirmat tot în anii puterii 
populare de o stimă deosebită se bu
cură atleți ca Moina, Soter și mulți alții. 
Dar o impresie bună au lăsat la Buda
pesta și talentații jucători de tenis 
de masă. N-aș avea suficiente cuvinte 
de laudă pentru a califica talentul ti
nerelor cadre din tenisul de masă. Ti
tlurile cucerite la ultimele două edi
ții ale „Criteriilor europene" sînt e- 
locvente. De o deosebită simpatie se 
bucură în țara noastră boxerii, jucă
torii de polo, canotorii, caiaciștii și 
scrimerii romîni-

Ar fi complet arbitrar ca valoarea 
și dezvoltarea unui sport într-o țară 
să fie judecată numai prin prisma per
formanțelor. Trebuie să ne gîndim că 
la lipza succeselor stă sportul de ma
se, spertui de tip nou. Ar, exista pa

dacă Rethi ar fi fost avertizat că mai 
sînt doar cîteva minute de Joc, pro
babil că el ar fi acționat mai atent 
și nu ar fi pierdut cinci puncte la 
rînd, astfel ca scorul să devină egal 
(15—15) cînd arbitrul a anunțat că 
mai sînt trei minute de joc. Sintem 
convinși că dacă Paneth — care îl 
urmărea pe Rethi — ar fi crono
metrat timpul de joc. ar fi semna
lat aceasta jucătorului nostru. Poate 
că fără această lipsă de prevedere, 
altul ar fi fost rezultatul acestei par
tide și chiar al întregii întîlniri R. P. 
Romînă — R. P. Ungară, mai ales 
că după aceea a jucat Negulescu, 
care a și cîștigat meciul cu lancso. 
In acest fel este puțin probabil să 
fi asistat la o înfrîngere neașteptată 
și care ne-a produs amărăciune. Au 
trecut doar cîteva luni de cînd la 
campionatele mondiale de la Dort
mund, Negulescu și Rethi împreună 
cu T. Covaci, conduși de același an
trenor Paneth au luptat aproape de 
la egal cu puternica formație ma
ghiară cu nume atît de „sonore" ca 
Berczik, Sido, Foldy, clasată pe locul 
II. In orice caz, învățătura este ca pe 
viitor antrenorii noștri să urmărească 
cronometrele la toate partidele ele
vilor lor. indiferent că aceștia sî.it 
apărători sau trăgători sută la sută.

• Deși Rozsas este clasat pe locul 
14, lancso pe 15, iar Biro este neclasat 
în rîndurile seniorilor maghiari, cea 
mai bună impresie a lăsat-o acesta 
din urmă. Foarte mobil, cu un simț 
deosebit al jocului, Biro posedă o 
gamă variată de lovituri, fiind în acc 
lași timp și un luptător prin exce
lență.
• Dintre ceilalți jucători străini, 

comportări frumoase au avut Neiole 
Ramanauskaite (U.R.S.S.), Christa 
Bannach (R.D.G.), maghiara Iulia 
Frisenhahn, austriaca Wanek și jucă
torii Ness (R.F.G.), bulgarul Kirin, 
sovieticul Ghenadie Averin, polone
zul Domicz și austriacul Zezula.

O. COMARNISCHI

re in Romînia sport de performanță 
dacă la baza sa n-ar sta an rezervor 
uriaș de cadre, care na este altceva 
decit sportul de mase ? Dar ar putea 
oare să existe sport de mase dacă 
n-ar exista condițiile pe care partidul 
șl guvernul romin le acordă oameni
lor muncii 7 Iată întrebări la care 
răspunsul il dau marile realizări ale 
mișcării sportive din Rominia. Peste 
2.200.000 de oameni ai muncii sînt în
scriși în cele peste 8000 de asociații 
sportive, aproape 4(10.000 de sportivi 
legitimați, iată cifre care constituie 
și o mlndrie șt sportivilor maghiari, o 
mindrie a sportivilor din foaie țările 
lagărului socialist.

Nu m-am mirat deci atunci cînd 
ziaristul vestgerman spunea despre 
Rominia „fantastic".

In țările care construiesc socialis
mul, realitățile din toate domeniile de 
activitate cer acest calificativ.

SPORTUC POPULAR
fir. 3448 Pig- 7-a



La deschiderea Festivalului
Sîntem în ajunul marii sărbători a tineretului hunii.
Mîine, ;;e stadionul Prater din Viena, în mijlocul pi

torescului parc renumit în întreaga lume, șapte lovituri 
de gong vor vesti deschiderea celui de al VII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților, iar pe catargul 
care domină imensele tribune de beton se va înăilța stea
gul alb al păcii și prieteniei. Nenumărați porumbei își 
vor lua zborul spre cele patru zări, vestind lumii întregi 
că acolo, pe malurile Dunării albastre, în „orașul valsu
lui", și-au dat din nou loc de întîlnire tineri din toate 
continentele, oameni de diferite rase, concepții politice 
și credințe religioase, animați însă cu toții de același 
ideal, de aceeași nobilă idee a păcii, prieteniei și înțele
gerii între popoare.

Dintre toate manifestările tineretului lumii Festivalu
rile mondiale sînt cele mai populare, cele mai îndrăgite. 
Așa se explică și succesul imens pe care l-au cunoscut 
Festivalurile la edițiile anterioare, de la Praga, Buda
pesta, Berlin, București, Varșovia și Moscova, cînd 
întîlnirile tineretului lumii s-au transformat în manifes
tații grandioase pentru pace și prietenie pentru apropie
rea între popoare. Și fără îndoială că și la Viena cu
vintele „Frieden und Freundschaft", „Mir i drujba", 
„Paix et amitie", „Peace and Friendship", „Pace și Prie
tenie" vor fi pe buzele zecilor de mii de participant la 
Festival, oaspeți de peste hotare și tineri vienezi, pe 
buzele tuturor acelora cărora le sînt dragi aceste nobile 
năztiinți, ale tineretului și ale întregii lumi.

inima fiecărui om cinstit se umple de bucurie în aceste 
zile, la gîndul că în orașul Festivalului — Viena se în
temeiază noi prietenii, că în capitala Austriei — îm
potriva unor încercări ale reacțiunii de împiedicare a 
desfășurării Festivalului, tineretul din cele 5 conti
nente își dă inîna, discută problemele care-1 intere
sează, face schimb de experiență, învață să se aprecieze 
reciproc, își îmbogățește mintea și sufletul cu noi cu
noștințe. cu noi sentimente nobile.

In cadrul manifestărilor ce vor avea loc la Viena între 
26 iulie și 4 august, un rol important îl ocupă sportul, 
îndeletnicire specific tinerească și nespus de dragă ge
nerației tinere. Rolul uriaș al sportului, ca factor al 
apropierii între popoare, al cunoașterii reciproce a tradițiilor 
este unanim recunoscut. De aceea, întrecerile de pe 
stadion nu lipsesc niciodată din programul Festivaluri
lor Mondiale. La Viena se așteaptă competiții intere
sante, la care vor lua parte 1500 de sportivi din 33 de 
țări. La 30 și 31 august se vor disputa probele de atle
tism și de box, urmînd apoi cele de volei, tenis de masă, 
șah, natație.

Există însă oameni care nu văd cu ochi buni reuniunea 
pașnică a tineretului lumii. Ațîțătorii la război, cercurile 
imperialiste, revanșarzii vest-germani și acoliții lor spu
megă de furie la gîndul că în orașul Festivalului se vor 
cînta imnuri închinate păcii și nu marșuri războinice, că 
tineretul va „lupta" doar pe gazonul verde al stadio
nului, se va lua la întrecere în apa limpede a bazinelor 
de înot, iar singurele „atacuri" vor fi cele de pe pă
tratele albe și negre ale tablei de șah. Dușmanii păcii 
spumegă la gîndul că planurile lor agresive, sîngeroase, 
vor primi la Viena noi lovituri, vor suferi noi înfrîngeri. 
Uriașul ecou mondial pe care-1 are în aceste zile Festiva
lul de la Viena, numărul mare al participanților și al 
acelora care își manifestă atașamentul la ideile Festiva
lului, arată clar că încercarea dușmanilor Festivalului de 
a înconjura cu un „zid al tăcerii" marea sărbătoare a 
tineretului lumii a eșuat.

Tineretul patriei noastre, sportivii noștri, reprezentați 
la Festival prin delegația care a sosit ieri la Viena, își 
îndreaptă cu dragoste gîndurile spre orașul în sărbă
toare, spre toți cei care s-au adunat acolo sub steagul 
păcii și al prieteniei, le transmit un fierbinte salut și le 
urează din toată inima : „SUCCES!“

REDACȚIA

0 sentința odioasă, 
care trebuie anulată de îndată!

Tribunalul militar din Ateqa a 
pronunțat o sentință revoltătoare 
împotriva eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, și a celorlalți 
patrioți greci, pe care i-a judecat. 
Prin acest verdict dat împotriva 
tuturor evidențelor, împotriva fap
telor, care au arătat că la mijloc 
nu este decît o înscenare odioasă, 
tribunalul de la Atena n-a făcut de
cît să dovedească frica de oare este 
cuprinsă reacțiunea greacă în fața 
avîntului de nestăvilit pe care I* *au  
luat în Grecia, ca și în întreaga 
lume, forțele păcii și ale demo
crației.

(10. 13, 10).
• ECHIPA SELECȚIONATA DE 

NATAȚIE a Japoniei a învins cu 
41—38 echipa S.U.A. In ultima zi de 
întreceri echipa de ștafetă a Japoniei 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 4 X 200 m liber cu timpul 
de 8:21,6. Vechiul record mondial era 
de 8:23,6 și aparținea echipei Aus
traliei. Proba de 100 m liber a fost 
cîștigată de Jeff Farrol (S.U.A.) în 
56,1.
• IN PREZENT se află în R. Ceho- 

slovacă echipa suedeză de fotbal S. K. 
Malmoe. In primul joc disputat la 
Ostrava, echipa suedeză a întîlnit 
formația Banik Ostrava. Fotbaliștii 
cehoslovaci au repurtat victoria cu 
scorul de 2—1 (0—1).

• LA 22 IULIE S-A DESFĂȘU
RAT LA MOSCOVA meciul interna
țional de fotbal dintre echipa sovie
tică Lokomotiv și reprezentativa R. P. 
Chineze. Victoria a revenit fotbaliș
tilor sovietici cu scorul de 6—1 (3—1).
• IN CONTINUAREA TURNEULUI 

pe care-1 întreprinde în U.R.S.S. e-' 
chipa de fotbal a Etiopiei a jucat la 
Odesa cu formația locală „Cernomo- 
reț“. Gazdele au cîștigat cu scorul 
de 2—1 (1—0).
• REPREZENTATIVA MASCULI

NA de volei a R. Cehoslovace a între
cut cu 3—0 (6, 11 11) pe echipa
Ț.D.N.A. Sofia. ,

Autoritățile grecești cred că, în- 
temnițînd pe Glezos și pe ceilalți 
patrioți greci, vor întemnița și 
dorința de pace, libertate și de
mocrație ale poporului grec. Ele 
se înșeală amarnic. Istoria ne-a 
arătat — și nu numai o dată — 
că aceste idealuri au rădăcini atît

de adînci în conștiința poporului 
grec, încît orice furtună, cît de 
puternică ar fi ea, nu va fi In 
stare să le smulgă.

Este clar că, în fața opiniei pu
blice mondiale, în fața istoriei, 
Manolis Glezos și ceilalți patrioți 
greci, care au fost trimiși în fața 
tribunalului militar de la Atena, 
au cîștigat procesul, au spulberat 
total acuzațiile ticluite ce li s-au 
adus.

Alături de oamenii cinstiți de p« 
întreg globul, care au urmărit cu 
adîncă emoție procesul de la Ate
na, cer să se facă dreptate, să 
anulată sentința samavolnică 
tribunalului militar, 
bertatea lui Manolis 
varășilor săi 1

ȘTEFAN 
antrenor de

redîndu-se 
Glezos și

tie
a

11-

to-

VASILE
fotbal

Campionatele mon Je scrimă
• BRUNO HABAROV (U.R.S.S.) NOUL CAMPION MONDIAL LA 
SPADA • TRĂGĂTORII MAGHIARI PE PRIM PLAN IN PROBA DE 

SABIE

Delegația R.P. Romine care va participa 
la cel de al VII-lea Festival Mondial 

al Tineretului și Studenților a sosit la Viena
VIENA 24. De la corespondentul 

special Agerpres :
Vineri 24 iulie la ora 13, vasele ro- 

mînești „Filimon Sîrbu" și „Olga Ban
de", cu care a călătorit delegația tine
retului din R.P. Romînă la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților au sosit la Viena.

La punctul de debarcare Winter- 
haffen, sute de tineri vienezi și stră
ini au făcut o caldă primire solilor 
tineretului muncitor și studios romîn, 
oferindu-le buchete de flori și scandînd 
lozinci închinate păcii și prieteniei 
între popoare.

Din partea comitetului internațional 
de pregătire a Festivalului au fost pre- 
zenți la sosirea delegației tineretului 
din R. p. Romînă ; Bruno Bernini, pre
ședintele F.M.T.D., membru în Comite
tul internațional de pregătire a festiva
lului, Karl Reiter, secretar al Comite-

Azi și mîine la Orașul Stalin

Echipele de popice ale R.P.R. 
întîlnesc reprezentativele R.P. Ungare

Dubla întîlnire dintre reprezentati
vele de popice ale țării noastre și echi
pele R. P. Ungare este așteptată cu 
legitim interes. Mai întîi pentru că 
echipa noastră va căuta să-și ia o re
vanșă, iar în al doilea rînd pentru că 
oaspeții se prezintă cu o frumoasă car
te de vizită: vice-campioni ai Europei 
și clasați pe locul doi (la băieți) și 
trei (la fete) la campionatele mon
diale. In plus, la ultima ediție a Cupei 
Europei jucătorul Jozsef Szabo pe 
care-1 vom vedea la lucru, a devenit 
noul recordman mondial cu performan
ța de 943 p.d.

Ambele meciuri se vor desfășura pe 
arena Metrom din Orașul Stalin. Echi
pele feminine își vor disputa întîieta- 
tea azi, iar mîine va avea loc meciul 
dintre reprezentativele masculine. Cele 
patru reprezentative vor fi formate din 
următoarele Ioturi; R.PR. fete: 
Margareta Szemani, Ilona Nagy, Olim-

Concurs de tir rezervat 
lotului R. P. R.

ECHIPA DE PISTOL VITEZA FACE 
TENTATIVA DE RECORD

Astăzi și mîine, poligonul Tunari 
este gazda unui important concurs de 
tir, la care participă trăgătorii lotu
lui R.P.R. In cadrul acestui con
curs, echipa de pistol viteză compusă 
din Ștefan Petrescu, Petre Mocuță. 
Ion Tripșa și Gavril Maghiar va face 
o tentativă de record. Actualul re
cord al R.P.R. este- de 2.321 punct» 
și a fost stabilit în anul 1958 în me- 
ciul cu trăgătorii din Venezuela. 

tului austriac de pregătire a festiva
lului, și alți membri ai Comitetului 
internațional de pregătire.

In întîmpinarea delegației au venit 
de asemenea Constantin Nicuță, minis 
trul plenipotențiar al R. P. Romîne tn 
Austria, și membrii legației R. P. Ro
mîne la Viena.

★
In dimineața aceleiași zile au sosit 

la Viena: acad. Cezar Petrescu, pre
ședinte al Comitetului național de pre
gătire a festivalului, acad. Zaharia 
Stanca, Valeriu Novacu. membru co
respondent al Academiei R.P.R., Paul 
Constantinescu, maestru emerit al 
artei, Dagobert Bucholz, artist emerit, 
și dramaturgul Teofil Bușecan, care 
vor participa ea invitați sau ca mem- 
Bri în juriile concursurilor internațio
nale ce se vor desfășura în cadrul 
festivalului.

pia Popescu, Erica Arion, Ana Felsze- 
gi, Elena Dumitrescu, Sidonia Jilovan, 
Ecaterina Ventzel și Crista Rezac. 
Băieți: Francisc Micola, Tiberiu Negru, 
Iuliu Erdei, Ion Micoroiu, Alexandru 
Andrei, Carol Zombori, Ion Dr agonii- 
rescu și Gh. Reștemeanu, R.P.U. fete: 
Gezane Ballago, Kuzma Erzsebet, Bar- 
noki Erzsebet, Emma Molnar, Gyulasne 
Schrett, Sandorne Wenczel. Ferencne 
Dulik, Gyorgyne Sos, Jenone Vajda. 
Băiefi: Matyas Balogh, Gyorgy Gye- 
brovszki, Jozsef Rakos, Jozsef Szabo, 
Gyula Varfalvi, Istvan Feltein, Jozsef 
Pervai, Jeno Revesz, Miklos Varga și 
Jozsef Szalai. Jocurile vor fi conduse 
de arbitrul Kurt Schermesser (R.D.G.).

UN MIC „CAMPIONAT EUROPEAN" 
UE TALERE LA VARȘOVIA

Capitala Republicii Populare Polone 
va găzdui în zilele de 28, 29 și 30 iu
lie un important concurs internațional 
de talere aruncate din șanț, la care 
și-au anunțat participarea cei mai buni 
trăgători din Europa. Alături de spor
tivii polonezi, printre care vicecampio- 
nul olimpic Smelcinski, vor lua parte 
membrii echipei Uniunii Sovietice cam
pioană mondială, precum și cei mai 
buni „taleriști" din R. P. Ungară. 
R. P. Romînă, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. F. Germană și Austria. 
Intr-un cuvînt concursul de la Var
șovia, poate fi considerat un mic

Selecționata Voința a învins la box 
formația poloneză „Start” cu 14-6

Joi seara a avut loc la Galați, în 
incinta stadionului Portul Roșu, în- 
tîlnirea internațională de box dintre 
selecționata Voința și formația polo
neză Start. Cei peste 12.000 de spec
tatori care au asistat la dispute au 
avut prilejul să aplaude o categorică 
victorie a pugiliștilor noștri. De re
marcat faptul că polonezul Adamski, 
campion european, nu a putut obține 
mai mult decît un rezultat de egali
tate în fața reprezentantului nostru 
Popa Nicu. In cel mai frumos meci al 
galei au evoluat boxerii Paul Pavel și 
campionul polonez Stanislav Burzin- 
schi. La începutul meciului polonezul 
obține un avantaj evident, care însă 
este egalat de boxerul nostru în ul
tima parte a întîlnirii. Alte rezultate: 
A. Nuri (Voința) b.p. S. Ruczinschi 
(Start), A. Kaminschi (Start) b.p. D. 
Boiangiu (Voința), C. Gherasim 
(Voința) b.p. S. Crzes (Start), D. 
Drabik (Start) b.p. Gh. Eremia (Voin
ța), V. Bogoi (Voința) b.p. T. Maciu- 
kiewicz (Start), A. Cristea (Voința) 
b.ab.I. I. Bilevschi (Start), Gh. Nicu- 
lae (Voința) b.p. T. Banascevcz 
(Start), V. Maritițan (Voința) b.ko. 
III, H. Uczinski (Start).

Scor final: 14—6 în favoarea bo
xerilor romîni.

V. PALADESCU — coresp. reg.

A început turneul internațional 
de volei feminin „Cupa UCECOM

CONSTANȚA 24 (prin telefon). — 
Joi seara, în „Palatul sporturilor" 
din localitate a început turneul inter
national de volei feminin dotat cu 
„Cupa UOECOM".

In primul meci s-au întîlnit echipele

„campionat european" la proba de 
talere.

Echipa noastră — compusă din Ște
fan Popovici, I. Dumitrescu și Gh. 
Enache — s-a pregătit serios în ve
derea acestui eveniment. In această 
privință, de un real folos i-a fost re
centa întîlnire cu sportivii sovietici, 
în cadrul căreia Ștefan Popovici a 
reușit excepționalul rezultat de 199 
talere.

întrecerile de la Varșovia se vor 
desfășura pe echipe (200 talere) si 
individual (300 talere).

BUDAPESTA, 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Și finala pro
bei de spadă disputată miercuri seara 
a fost dominată de trăgătorii sovietici. 
Dintre ei, Habarov s-a impus în mod 
special. Talentatul reprezentant al 
U.R.S.S. a avut însă în englezul Jay 
un adversar deosebit de tenace. Așa 
se face că noul campion mondial la 
această probă a fost cunoscut abia 
după jocul de baraj dintre acești doi 
valoroși spadasini. A învins Haba
rov, cu 5—4. lata acum și clasamentul 
probei: 1. Habarov (U.R.S.S.) 6 v. 
(după baraj) ; 2. Jay (Anglia) 6 v. 
(după baraj); 3. Delfino (Italia) 4 v; 
4. Glos (R.P. Polonă) 3 v; 5. Cernî- 
șevici (U.R.S.S.) 3 v] 6. Cernigov 
(U.R.S.S.) 3 v) 7. Sakovits (R.P.U.) 
3 v; 8. Kostava (U.R.S.S.) 0 v.

60 de sabreri au început joi di
mineața lupta pentru cucerirea titlu
lui de campion mondial^ Cu o singură 
excepție — eliminarea campionului 
mondial de anul trecut, Rilski 
(U.R.S.S.) — proba de sabie s-a des
fășurat conform așteptărilor, în turu
rile superioare califieîndu-se cei mai 
buni sportivi. Tinerii noștri sabreri 
s-au prezentat destul de bine (mai 
puțin C. Pelmuș, eliminat încă din pri
mul tur) reușind să ajungă prin D. 
Mustață în optimi. Lipsa de experien
ță ca și arbitrajul defectuos l-au o- 
prit să se califice mai departe. Lo
cul lui D. Mustață era — firesc — în 
sferturi, deoarece învinsese pe cei 
mai buni trăgători din seria sa: pe 
fostul campion mondial Rilski cu 
5—3, apoi — cu același scor — pe 
Horvath (R.P.U.) — calificat de altfel 
în finală — și pe austriacul Kerb. In 
ultimul asalt, pe care Mustață l-a sus
ținut în compania olandezului Haene, 
arbitrul principal Papec (R.P.P) a a- 
nulat sabrerului nostru două tușe. In 
acest fel, el a pierdut asaltul, trebuind

Voința (R. P. Romînă) și Kolejliler' 
Ankara (Turda). Fără a se între-1 
buința prea mult, romîncele au cîș
tigat cu 3—0 (15—2, 15—3, 15—2).1 
Echipa oaspe se bazează doar pe tră- ■ 
gătoarele Faima Egemea și Ttilây. 
Aiin. De remarcat că în setul al IH-Iea 
jucătoarea Maria Stanciu (Voința) a1 
obținut 6 puncte direct din serviciu., 
A arbitrat satisfăcător Fr. Mateescu 
(București).

Al doilea meci, disputat între echi-' 
pele Start (Polonia) și Spartacus 
(Ungaria) a fost cel mai interesant. 
Deși jucătoarele poloneze au cîștigat 
cu 3—0 (15—9, 15—4, 15—10), jocul 
a oferit publicului spectator frumoase 
faze de volei și aceasta în special în 
seturile I și III, cînd ambele echipe 
au luptat cu dîrzenie pentru fiecare' 
minge. Învingătoarele au cîștigat 
fiindcă practică un joc complet: toate, 
trag la fel de bine și puternic, iar în 
linia a doua au reușit să scoată unele 
mingi foarte dificile. S-au remarcat:' 
Lidwina Langowska, Maria Chrza-i 
nowska (Start), Maria Kalderekkea,, 
F.va Paulik (Spartacus). A arbitrat 
corect G. Mușat (Constanța).

E. PETRE — corespondent : 

să facă un joc de baraj împreună cu 
Rilski și Haene pentru un singur loc-
S-a calificat mai departe Rilski, deoa
rece și în baraj arbitrul Papee a co
mis aceleași greșeli.

In general, în proba de sabie au 
fost pe prim plan trăgătorii maghiari, 
care au dovedit astfel că sabia este 
proba lor favorită. Toți cei șase repr" 
zentanți ai R.P. Ungare au reușit 
se califice în semifinale, apoi, dimie 
aceștia, un număr de patru (Mende- 
leny, Karpati, Horvath și Gerevich) 
au ajuns în finală, împreună cu polo
nezii Zablodsky, Pawlowsky și Zub, 
precum și cu italianul Catareze.

Finala — rtupâ cit se pare — va 
fi cîștigată de concurenții Republicii 
Populare Ungare, a căror omogenita
te a ieșit în evidență mai ales în în
trecerea din semifinale.

Vineri dtipă-amiază o dată cu fi
nala probei de sabie, încep întrecerea 
și echipele de spadă. In întrecere sînt 
înscrise un număr de 12 echipe îm
părțite în patru serii. Țara noastră se 
află în serie cu echipele reprezenta
tive ale R.P. Polone și Franței. In 
primul meci, noi vom trage cu spada
sinii polonezi, învinșii rămînînd să 
tragă cu reprezentanții Franței. Se 
vor califica primele două echipe din 
fiecare serie, care în cursul zilei 
sîmbătă își vor disputa finala (el 
natorie). Apoi, sîmbătă după-amia/.ă 
va începe șl întrecerea la sabie pe e- 
chipe, care se va încheia duminică 
seara.

ELENA MATEESCU

PE SCURT
• IN PRIMUL JOC DIN CADRUL 

TURNEULUI pe care-1 întreprinde în 
R. Cehoslovacă, echipa masculină de 
volei Cetatea Bucur (R.P.R.) a în
tîlnit la 22 iulie în orașul Jeblonec 
echipa locală „Iskra". Echipa romînă 
a obținut victoria cu scorul de 3—0
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