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S Utemiști și utemiste T Tineri și tinere din patria S 
» noastră ! însuflețiți de tradițiile eroice de luptă 
| ale comuniștilor și uteciștilor, participați activ la B 
3 măreața operă de construire a socialismului I $ 
3 Imbogățiți-vă i 
| și profesionale ! 

ț) (Din chemările 
« XV-a aniversări a

________________________

necontenit cunoștințele politice

C.C. al P.M.R.. cu prilejul celei de a 
eliberării patriei de sub jugul fascist)
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Un nou imbold în munca noastră 
de zi cu zi '

din 13—14 iulie a găsit un larg 
antrenorilor noștri, lată mai jos cu- 

vîntul'a doi dintre cei mai cunoscuți antrenori din țara noastră: (
„Cu nespusă bucurie am luat cu

noștință de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c. Ani 
putut vedea, o dată în plus, grija 
pe care partidul nostru drag o are 
pentru a crea oamenilor muncii din 
țara noastră condiții de trai din zi în 
zi și mai bune.

împreună cu tovarășii mei de mun
că din secția chimică, secție fruntașă 
pe întreprindere, ne-am hotărît să răs- 
'undem la acest minunat dar al parti

dului prin noi realizări 
de producție, 
reamenajarea 
tente și vom 
de litargă.

In același 
lupte mă voi 
treprinderea noastră o puternică pe
pinieră de tineri, recrutați în special 
dintre elevii școlii profesionale, care 
să practice cu succes sportul luptelor".

Flotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. 
ecou și în rîndurile sportivilor și

i în procesul 
Astfel, vom contribui la 
tuturor instalațiilor exis- 
da peste plan 200 tone

timp, ca antrenor de 
strădui să creez în în-

zoltan abrudan 
maistru chimist la uzinele 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Baia Mare, antrenor 

de lupte

Mîine, duminică, oamenii muncii din 
țara noastră sărbătoresc Ziua Mari
nei R.P.R. In această zi, matrozii, 
cartnicii și ofițerii din forțele mariti
me militare, echipajele marinei comer
ciale, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de Ia șantierele de construcții 
navale și din porturi trec în revistă 
mărețele realizări pe care poporul 
nostru condus de partid le-a obținut 
în dezvoltarea și întărirea Marinei 
R. P. Romîne.

In Condițiile regimului democrat-
„ .. .... . . „ i popular, partidul si guvernul au în-Oamenu muncii din patria noas- b redințat if)i ■ fă dere

(a au prl,D CU .netar2’urita atît j^rtelor maritime militare, cît si

rilor depuse de oamenii muncii, sub) de'a >un2Ul aPe’°,r ‘spumate ale o- 
înteleapta conducere a partidului, aVC.e^Or spre, Kcele '"Sparta e
sporirii producției și a economiilor de pe glob produsele exportate
realizate s-a putut trece la o impor-) de lara. "oas/ra; . ....
tantă majorare a salariilor, la rrfu-f Sportivu saluta dm toata imma pe 
cerea impozitelor pe salarii, la efec- Vrednicii mannan și le urează noi 
tuarea unor reduceri de prețuri la C succese pentru întărirea continua a 
2600 produse alimentare și industriale. scltmPei noastre patru ! 
Aceasta va determina o creștere și 
mai mare a salariului 
nilor muncii și deci și 
țitoare a nivelului de

Pentru a răspunde 
dovezi de părintească 
dului menită să contribuie la crește
rea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, mă angajez să 
muncesc și mai departe cu toată dra
gostea 
aportul 
five a 
tis mul,

ești valul Mondial al Tineretului 
.7»'“ șj Studenților de la Viena

Competiții...
| „CUPA ELIBERĂRII" LA VOLEI

Zilele trecute s-a desfășurat la Baia 
Mare o dublă întîlnire de volei între 
selecționatele masculine și feminine 
ale localnicilor și ale orașului Timi
șoara. La fete victoria a revenit echi
pei din Timișoara cu scorul de 3—0. 
La băieți victoria a fost cucerită de 
voleibaliștii din Baia Mare cu scorul 
de 3—2. S-au remarcat prin jocul lor 
Condor Țigu (B. M.) și Manole I. (T).

Barbu Vas ile—corespondent

i COMPETIȚII IN CAPITALA

al Comisia de scrimă a orașului 
București organizează în zilele de 15 
și 16 august un concurs individual 
de scrimă la toate armele. Sînt admiși 
a participa la concurs trăgătorii de 
toate categoriile.

• Azi după-amiază, cu începere de

și perseverența, să-mi aduc 
la ridicarea măiestriei spor- 

tineretului care, îndrăgind atle-^ „tcm* n , ■ i i t , c ieste dornic să se afirme". ) 3? JPrln ..teM011) • Scurta
DUMITRU OSIAC l noastră cronica sportiva începe astăzi 

antrenor de atletism la du-?cu Smerea unei mici serbări, avînd 
bul sportiv Rapid Bucureștii0 deosebita semnificație pentru intre- 1cerile la care asistam. Aceasta, deși 

--------- x n-a avut loc pe stadion, ci în jurul me- 
_ -------------------------------, ... ( selor, într-o frumoasă sală de primire, 

f_______________________________ >a însemnat pentru cei care au pârtiei-
1/« I I li Șjl I • • •£ pat fot atît de mult ca cea mai fru

moasă competiție. De ce ? E destul de 
greu să reunești pe sportivii pârtiei' 
panți la o întrecere cu numeroase echi
pe în așa fel îneît ei să aibă răgazul 

Pr0") de a vorbi pe îndelete, de a se cu 
fete.Q noaste, căci orele de antrenament și 
C°n-Sde meci sînt diferite. Prietenii noștri, 

C tinerii din delegația R. P. Chineze la 
/ cel de al Vll-lea Festival, s-au gîndit 

DISCIPLINE^ să vină jn ajutorul organizatorilor. Cu 
ospitalitatea care îi caracterizează, au 
invitat ieri la cantonamentul lor toate 
echipele participante la turneul de bas- 

Asociația sportivă Voința din Odor-) chet. Jucătorii n-au știut ce surpriză 
hei organizează întreceri de box, șah.l 11 așteaptă și tocmai de aceea clipa în- 
tenis de masă, tir și popice. Pînă) lîlnlrli a iost mai frumoasă. Sportivii 
acum S-au înscris peste 120 deS«“nezi și-au așteptat oaspeții Jn prag, 
concurenți. De asemenea, se orga-)'"311 prezentat unii altora, rugîndu-i să 

„ .... . , ,,,-Lse simtă ca la ei acasă. Pentru fiecarenizeaza o competiție de fotbal, dotata) pitiseră un mic cadou si o invita- 
cu „Cupa Eliberării" și un concurs lțje neașteptată. Din îndepărtata lor 
ciclist intitulat „Concursul Eliberării"./țară aduseseră jocuri distractive, or- 

Iganizînd o întrecere care s-a bucurat
Bartha Balazs și Bartha Ion /de un succes rivalizînd cu cel de pe 

coresp. ' stadion.

■ ■

ta ora 17, va avea loc în sala Flo- 
reasca din Capitală corn,petiția de te
nis de masă dotată cu „Cupa Elibe
rării". întrecerile vor avea loc la 
bele de simplu băieți și 
înscrierile se primesc în 
curs pînă la ora 16,30.

întreceri la șapte

simplu 
sala de

întrecerile sportive sînt în plină desfășurare
întîlnire prieteneasca REZULTATE... REZULTATE..

întrecerile sportive sînt în plină des
fășurare. Sportivii noștri se prezintă 
bine pregătiți, dornici să obțină rezul
tate cît mai bune, pentru a contribui 
astfel la sărbătoarea Festivalului.

Vineri a început turneul final de 
baschet. Echipa noastră, luptînd pen
tru realizarea unui coșaveraj cît mai 
bun, a întrecut echipa Franței cu sco 
rul de 104:34 (71:22). S-au remarcat 
în mod deosebit Caragheorghe, 
poiaș și Predulea. La volei, i 
R.P.R. a întrecut Finlanda cu 
(1, 4, 10). S-au remarcat Denisa 
mitriu și Eliza Bîrîianu.

Cim
echipa 

3:0
Du

*
Aseară a început turneul de box, în 

care reprezentanții noștri au obținut 
victorii semnificative. Astfel, Puiu Ni- 
colae l-a învins la puncte pe Kurt 
Millek (R.D.G.), Mihalic l-a învins la 
puncte pe Velinov (R. P. Bulgaria), 
iar Nicolau a învins prin reprezenta
rea polonezului Slovakievicz.

Iată alte rezultate: categ. cocoș: 
Petrina (R. Ceh.) învinge la puncte pe 
Grigoriev (U.R.S.S.), Mulesza (R. P. 
Polonă) dispune la puncte de Mihailov 
(Iugoslavia). La categoria pană, Be- 
zarski (R. P. Polonă) întrece la puncte 
pe Safronov (U.R.S.S.), iar în cadrul 
categoriei mijlocie, Satkov (U.R.S.S.) 
învinge la puncte pe Kuchta (R. Ceh.).

Iată cîteva rezultate ale primelor 
întreceri atletice. Trei victorii au re
venit atleților polonezi: proba de 100 
m. a fost cîștigată de Juskoviak în 
10,7, cea de 400 m de Bozek în 49,7 
iar întrecerea pe 3000 m plat a revenit 
lui Golda în 8:34,8. La înălțime, pe pri
mul loc s-a clasat sportivul sovietici 
Kușazev cu 1,96 m iar aruncarea dis-i 
cului pentru femei a revenit atletei Bo4 
risova (U.R.S.S.) cu 50,06 m.

★
Cu un deosebit interes au fost aștept 

tate primele meciuri de fotbal organi-' 
zate cu prilejul Festivalului. Spartak 
Moscova, într-o formă excelentă, a 
cîșțigat la scor în fața formației pro
fesioniste engleze Westham United: 
5—1 (3—1). După un joc deosebit de 
palpitant formația vieneză F. C. Aus
tria a dispus de Ruda Ilvezda Bratis
lava cu 5—4 (2—1). In finală se vor 
întîlni Spartak Moscova și F. C. Aus
tria, iar pentru locurile 3—4 Westham 
United și Ruda Hvezda Bratislava.

TUDOR VORNICU 
TEODOR ROIBU

Preliminariile turneului olimpie de Fotbal

Mîine pe stadionul „23 Augusf* R.P.R U.R.S.S.

Fotbaliștii sovietici după ardrenamentul de ieri după-amiază^ t

Mîine, stadionul „23 August" va fi 
obiectul atenției generale a iubitorilor 
de fotbal, printre care mtilți veniți din 
țară. Aici se dispută meciul retur din
tre reprezentativele de fotbal ale R.P. 
Romine și U.R.S.S. în cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic. Această a 
treia întîlnire dintre cele două echipe 
reprezentative stîrnește un viu interes 
printre cei care urmăresc activitatea 
fotbalistică din țara noastră. Tribunele 
stadionului „23 August" vor fi pline 
mîine, în timp ce alte cîteva sute de 
mii de amatori de fotbal vor urmări 
desfășurarea jocului la radio și 
viziune.

Iată programul complet al manifes- 
tațiunilor sportive care vor avea loc 
mîine pe stadionul „23 August":

Ora 14,30: Sel. Giurgiu — Sel. 
Urziceni, finala campionatului de copii 
al regiunii București.

Ora 15,45: Dinamo — Recolta (co
pii) în cadrul „Cupei 23 August".

Ora 16,55 (aproximativ): sosirea ci
cliștilor din

Ora 17,30: R.P. Romînă —
Gr. Aleksandrowicz 

Fr. Holyst și J. Mytnik — 
R.P. Polonă.

tele-

Oaspeții s-au antrenat ieri

tera- 
fier- 
este

încins, betonul radiază ca o 
cotă. Soarele arde, frige tribuna, 
bin te ca o răsuflare de cuptor 
aerul...

In ciuda căldurii, jos pe gazon. fot
baliștii sovietici își fac antrenamen-.

LA VARȘOVIA, I. DUMITRESCU 
A REALIZAT UN NOU RECORD 

AL R.P.R. LA TALERE
VARȘOVIA, 31 (prin telefon). —• 

Concursul internațional de talere a- 
runcate din șanț a luat sfîrșit după 
o luptă deosebit de pasionantă. Re-i 
prezentantul nostru, I. Dumitrescu; 
realizînd 292 puncte, a stabilit uri 
nou record al R.P.R. (vechiul records 
290 p.), performanță pe care o închi
nă măreței sărbători a eliberării pa-* 
triei de sub jugul fascist. Ștefan Po-* 
povici, în schimb, a avut o compor
tare sub așteptări și datorită acestui 
fapt, echipa noastră a ocupat un loc 
necorespunzător, lată rezultatele :

Individual. 300 talere: 1. Kulinogy 
(R.P.U.) 295 t. ; 2. I. Dumitrescu
(R.P.R.) 292 t. — nou' record al
R.P.R.; 3. Smelcinski (R.P.Pol.) 291 
t.; 4. Petelicki (R.P.Pol.) 286 tț 
5. Petrov (R.P.B.) 286 t... 7. G. Ena— 
che (R.P.R.) 281 t... 27. Șt. Popovici 
(R.P.R.) 260 t. Individual 200 talere» 
1. Smeloinski 197 t.; 2. Kulinogy I9f> 
t. ; 3. I. Dumitrescu 195 t. — record! 
R.P.R. egalat; 4. Petrov 193 t.; 5u 
Petelicki 190 t... 7. G. F.nache 189 t— 
36. Șt. Popovici 172 t. Individual 10» 
talere: 1. Kulinogy 99 t. ; 2. I. Du
mitrescu 97 t. ; 3. Sarnitz (Austriajf 
97 t.. 17. G. Enache 92 t.. 22. Ști 
Popovici 88 t. Clasament pe echipeț 
1. R. P. Ungară 568 t. ; 2. R. P. Prii 
lonă 565 t.! 3. R. P. Bulgaria 562 tf 
4. R. P. Romînă 556 t etc. .

„Cursa Scînteii".
U.R.S5.;

— laarbitri:
centru —, 
la tușă — toți trei din

pe stadionul „23 August”

repezi cani-tul, sfldînd cu sprinturi 
cula.

— Nu va fi ușor, spune conducăto
rul lotului oaspe, tov. Granatkin. La

(Continuare In pag. a 6-a)



Concursul nostru pentru cea mai bună
corespondență

Iunie” din Sighișoara t
Sportul, prieten drag al muncitoarelor 

de la țesătoria „11
Coborînd îu zori în gara Sighi- 

are prilejul să 
spre centru, cum 
pe rîul Tîrnava 
încet-îhcet din a- 

Treptat străzile 
lui se umplu de oameni care merg 

X voioși s,pre fabrici, uzine și insti- 
’" tuții. In curînd auzi sirenele șuie- 

rînd și bătăile sonore ale omulețti- 
" lui din turnul străvechii cetăți- A- 

poi pe străzi se așterne parcă din 
■■ nou liniștea...

Intrînd în urma muncitorilor pe 
-■ poarta țesătorie! de mătase ,,11 
X Iunie" te îniîmpină impunătoarea 
-- clădire (în construcție încă) a nou- 
" lui club. Portarul ne-a spus că 
-- noul club va fi terminat peste 
" două luni și va cuprinde o sală de 
«- spectacole, una pentru șah, tenis 

de. masă și bibliotecă. Am pornit 
.. mai departe, prin secțiile țesăto- 
’ ’ rieî. Prima muncitoare pe care ani 

întîlnit-o a fost tînăra Florentina 
-h Vlad. Muncea de. zor la război.

Mîinile-i alergau cu dibăcie prin- 
■■ tre firele de mătase și din cind în 
" 1 cînd netezea pînza ce se întindea 
«■ în fața ei. Florentina Vlad ne-a 
’ 1 fost recomandată ca un exemplu 

- de conștiinciozitate în muncă. In 
cinstea măreței zile, de 23 August, 

«■ ea a îmbunătățit calitatea țesătu- 
'' rilor lucrate.

■ ■ șoara, călătorul 
vadă, îu drum

- - orașul așezat 
Ț Mare se trezește 
-f morțeala nopții.

Noutăți din volei
e DE CU-RIND a luat sfîrșit faza 

de zonă a campionatelor republicane 
de juniori și junioare, precum și <•' 
campionatului masculin și feminin dc 
calificare. După dispute pasionante, e- 
chipele masculine C.C.A. București, 
Clubul sportiv școlar București, C.F.R. 
Timișoara, Tînărul Dinamovist Bucu
rești și Școala sportivă de elevi Cra
iova, precum și formațiile feminine 
Școala sportivă de eleve Sibiu, Rapid 
București, Știința Curtea de Argeș, 
Clubul- sportiv școlar București și 
Școala sportivă de eleve Craiova s-au 
calificat pentru finale, care vor avea 
loc la Sibiu între 5—9 august. La fi
nalele campionatului de calificare vor

întrecerea aerotnodeliștilor

Am urmărit cu admirație atit 
și vineri evoluția diferitelor 

construite cu atita precizie și 
de talentatul nostru tineret.

F.ste greu de redat intr-o cronică 
multiplele impresii pe care le-au oferit 
spectatorilor prezenți pe aeroportul de l:i 
Cli iceni primele întreceri din cadrul 
campionatului, republican de aeromo- 
delism. 
joi cit 
modele 
migală
Cind credeam că am văzut lucrul cel 
mai interesant, abia atunci privirile 
iți erau incintate de altceva, de altă 
noutate care te făcea — ce păcat! — 
să uiți de primele incercărt, de pri
mele aeromodele.

Despre ce să vorbim mai intii 7 
Despre buna pregătire a concurenți- 
lor, despre valoroasele lor rezultate, 
sau despre noile linuri de aeromodele 
care dovedesc o deosebită fantezie 
creatoare ? Hotărî! acru, constructorii 
de „fluturași" mi avut la dispoziție 
condiții minunate neutru a se pregăti, 
pentru a-și dovedi începerea in con
fecționarea și mânuirea modelelor cu 
care au venit la concurs.

...Notasem în carnețel cuvinte de 
laudă despre proba de motomodele. in 
care maestrul s por tul ut Anania Mol
doveana cucerise locul I cu 852 puncte. 
In citeva cuvinte: model excepțional, 
finețe, planare frumoasă, măiestrie... 
Deodată insă, in apropii re s-a auzit 
un vijiit puternic. 
Stalin) își încerca 
care executa 
constructorului 
uimitoare. O

la
o

Karl Silex (Or: șui 
„aripa zburătoare" 

comanda dibace a 
serie de acrobații

urcare vertiginoasă, o 
coborire piuă lingă pămint, o ranver- 
sare și... In timpul acesta ne soseste 
vestea că maestrul sportului 1. Geor
gescu (Centrul Experimental Ar o na
dele București) a obținut la categoria 
planoare 900 puncte din 900 posibile. 
Același „plafon" maxim l-a realizat și 
maestrul sportului Otto Hintz (RAM.) 
la categoria propulsoare.

...întrecerile de ieri se terminaseră, 
spectatorii se pregăteau să părăsească 
aeroportul, purtind in inimi amintiri

SPORTUL POPULAR
Pa£. a 2-a Nr. 3452 

Florentina Vlad este apreciată 
și pentru succesele pe care le ob
ține pe terenul de sport, în echipa 
de handbal a asociației „Mătasea". 
Anul acest Florentina Vlad a de
venit și campioană raională la a- 
runcarea greutății în cadrul con
cursurilor Spartachiadei de vară a 
tineretului.

Și, ca Florentina Vlad la această 
țesătorie sînt multe fete harnice 
în producție și sprintene pe tere
nul de sport- Sportivele Domnica 
Moga. Ana Barth, Elena Giurgiu, 
Use Kraus, Cornelia Sîrbu, Maria 
Suțu și altele sînt prețuite și sti
mate în fabrică. Ele, împreună cu 
alți membri ai asociației sportive 
au muncit în orele libere la ame
najarea unui teren de volei în in
cinta fabricii. Președintele asocia
ției, tov. Latirențiu Gulacsy, după 
ce ne-a amintit din nou numele a- 
cestor sportive, care s-au eviden
țiat în acțiunea de construire a 
bazei sportive, ne-a rugat să no
tăm și pe inginerul șef al țesăto- 
riei, tov. 
a muncit

Ștefan Chki-acescu. care 
cot la cot cu tineretul.

ION TURJAN
trimis in cadrul con-( material 

cursului „Pentru cea mai bună co
respondență" ).

lua parte următoarele echipe: Voința 
Sibiu, C.S.M. Baia Mare, Știința Bucu
rești, Metalul Pitești (masculin), Pro
gresul Tîrgoviste, Locomotiva Suceava, 
C.F.R. Timișoara, Petrolul Constanța 
(feminin). întrecerea echipelor mas
culine (7—9 august) va fi găzduită 
de orașul Baia /Mare iar cea a echipe
lor feminine (6—8 august) va avea 
loc la Constanta.

e DUPĂ CUM AM MAI ANUNȚAT 
perioada de transferări la volei a fost 
stabilită între 1—31 august a.c. Acte
le necesare transferărilor vor fi trimise 
în acest termen numai la comisia de 
evidență a federației.

Motomodelul lui Anania Moldoveanu și-a luat zborul spre înălțimi.

<<i

drum. La ora fixată 
in fata hangarelor de

am aflut la acest 
ele am notat că spre

nespus de plăcute. Deodată cineva a 
privit în sus. Trei planoare se roteau 
pierzind din înălțime, pregâtindu-se de 
aterizare. Cei vemți pentru prima dată 
la concursul republican de aeromodele 
au rămas mirați ia apariția planoare- 
lor neremorcate. Lămuririle au fost 
obținute repede: planoarele au fost 
aduse de „motoriști" piuă la Russe in 
R. P. Bulgaria și de acolo.... și-au vă
zut singure de 
ele se odihneau 
la Clinceni.

Multe lucruri 
concurs. Printre 
deosebire de trecutele ediții ale cam
pionatului republican, concurența s-au 
prezentat anul' acesta mult mai bine 
pregătiți din punct de vedere tehnic, 
lucru oglindit de altfel și de perfor
manțele obținuie. Iată rezultatele: 
categoria planoare: 1. I. Georgescu 
(Centrul Experimental de Aeromodele 
Buc.) 900 p, 2. B. Buia (reg. Stalin) 
895 p, 3. A.'ex. Bedo (R.A.M.) 865 p, 
4. St. Benedek (Cluj) 863 p, 5. M. 
Sejtu (Buc.) 822 p. Categ. propul
soare: 1. Otto Hintz (R.A.M.) 900 p, 
2. luliu Szabo (Oradea) 878 p. 3. 
Eugen Toriik (Oradea) 860 p, 4. Alex. 
Bedo (R.A.M.) 824 p, 5. M. Trimbi- 
țaș (Cluj) 788, p. Categ. motomodele:
I. Anania Moldoveanu (Ploești) 852 p,

«

in primele două zile: întreceri echilibrate și rezultate bune
PLOEȘU 31 (prin telefon de la tri

misul nostru).
Joi, pe frumosul hipodrom ploeșfean, 

într-o ambianță plăcută, specifică între
cerilor hipice, au început primele pro
be din cadrul concursului republican. 
Participants la concursul republican au 
avut de trecut în plus un obstacol din
tre cele mai grele: canicula. Am re
marcat în primele două zile buna exe
cutare a parcursurilor, organizarea per
fectă a întrecerilor, precum și abun
dența elementelor tinere — se pare că 
este vorba de nn adevărat concurs al 
tinereții — dar și de unele lucruri nega
tive. Este vorba de discuțiile inter
minabile care continuă să aibă loc 
între diferiți antrenori și membri ai 
juriului, precum și înțîrzierea startului 
în aproape, toate probele de piuă acum.

După o luptă destul de echilibrată 
în prima probă — dresaj categoria I 
— juniori, primele trei locuri au fost 
ocupate de: 1. Eva Artz pe calul No
nius (Independența Sibiu) cu 456,75 
puncte; 2 Tudor Podeanu pe Mona- 
Liza (Petrolul Ploești) cu 441 puncte: 
3. Andrei Costea pe Rigoletto (Recol
ta București) cu 402 puncte. Aproape 
20 concurenți s-au întrecut apoi în 
proba de obstacole categoria S, N. 
Victoria a revenit experimentatului că 
lăreț Gheorghe Langa (C.C.A.) pe 
calul Lux, care a terminat parcursul 
cu 9 puncte, penalizare, timp 1:37,1, 
urmat de Virgil Bărbuceanu (C.C.A.) 
pe Bambus 12 puncte 1:27,9 și Niță 
Nicolae (C.S.A. Craiova) fie Clipa 16 
puncte 1:18,7. In proba de dresaj ca
tegoria „U“ loan Oprea (Dinamo) pe 
Cincinal a- obținut o performanță fru
moasă terminînd pe primul loc cu 539 
puncte. Pe. locurile 2—3 Gh. Antemia 
pe Mona-Liza (Petrolul Ploești) 531 
puncte și Dumitru Velicti (C.C.A ) 
pe Brebenel 523 puncte.

O frumoasă victorie a cucerit și tî
nărul călăreț Ștefan Mustafa de la 
C.S.A. Craiova pe calul Sept: 0 puncte
30.6 sec. (după baraj) urmat de Vir
gil Bărbuceanu pe Fulga 0 puncte
32.7 sec. și Liliana lonescu (echipa 
hipică a grănicerilor) pe Clara eu 0 
puncte 37,5 sec. Iu proba dresaj ca
tegoria mijlocie, Ion Oprea a obținut 
din nou victoria, de data aceasta între- 
cînd pe Nicolae Mihalcea (C.C.A.) pe 
calul Bolero, care a obținut 723 punc
te față de 756 realizate de Oprea pe 
calul Sulina. Maria Munleanu (C.C.A1.) 
pe Brebenel a terminat învingătoare 
în proba de obstacole fete categoria 
„U“ cu 4 puncte penalizare urmată de

■

Aeromodele Buc.) 
(Buc.) 827 p, 5 
Exp. Aeromodele

'diii

2. Gh. Barbu (Cluj) 846 p, 3. 1. Geor
gescu (Centrul Exp.
836 p, 4. I. Șerban 
St. Purice (Centrul 
Buc.) 813 p. 

Astăzi începind de 
la turnul din parcul 23 August con
cursul de aeromodele de viteză curse 
și machete de avion.

la ora 9 are loc

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ÎNTREBAREA Nr. 1
(5 puncte)

Care sînt probele decatlonului 
atletic. ?

ÎNTREBAREA Nr. 2 
(10 puncte)

Spuneți numele a cinci echipe 
de. club de peste hotare care au 
susținut întîlniri de fotbal în țara 
noastră în 1959

ÎNTREBAREA Nr. 3 
(15 puncte)

In clasamentul general pe c-

Ștefan Angela (Știința Buc.) pe Bi
vuac cu 7 puncte penalizare. Proba re
zervații juniorilor de categoria ,,S.U.“ 
a reunit la start 26 concurenți. Din 
tre ei cele mai bune rezultate le-au 
obținut: 1. Iolanda Lazăr (C.C.A.) pe 
calul Merzuli 0 puncte 55,9 sec. ; 2. 
Anghel Donescu (C.C.A.) pe Fulger 0 
puncte 56,4 sec. ; 3. Dan Mîndru (Di
namo Buc.) pe Păpurîca 0 puncte 57,2 
sec, întrecerile continuă azi și mîine.

DAN GIRLEȘTEANU

CEFERIADA DE BOX
• Clubul sportiv Rapid organizează 

prin asociațiile sportive Dunărea Brăi
la și I.C.l.C.F. București Ceferiada 
de box pe țară. întrecerile Ceferiadei 
vor avea loc la Brăila între 3 și 10 
august. La această competiție va 
participa un număr dc peste 120 de 
boxeri din cluburile și asociațiile spor
tive din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. Printre- 
alții sînt înscriși următorii pugiliști: 
Petre Zaharia. loan Turco, Pawl Co
bre, Constantin Stănescu, Daniel Tran
dafir, Victor Vlădescti, Dumitru Da- 
videscu. Marcel Pintilic, 
iis, Ioan Botezan, Mihai Pînzaru, loan 
Boteanu, Aurel Morăruș, Mihai Goan- 
tă.

loan Corfia-

întreceri 'jll

L

a

rgamz
A.M., Timișoara, Galați, pre"- 
orașul București. Precizăm că 
Spartachiadei de vară pe 
București au început de la 
săptămînii trecute. De atunci 
azi s-au desfășurat prelimi- 

sferturile de finală și semi- 
la volei, handbal și oină. Azi 
16,15 va avea loc deschiderea 
pe Stadionul Tineretului, la

Azi și mîine se dispută ultimele 
întreceri din cadrul etapei regionale 
a Spartachiadei de vară a tineretu
lui, urmînd ca peste o săptămînă să 
se desfășoare etapa inter-regională 
la volei, handbal și oină, iar între 
19—24 august finalele, la București. 
Regiunile cărora le-a venit rîndul 

■ să-și organizeze finalele sînt: Cluj, 
Iași, R.7 •" ‘ '
cum și 
finalele 
orașul 
sfîrșitul 
și pînă 
nariile, 
finalele 
la ora 
festivă, 
ora 16,30 vor începe probele de atle
tism, iar la ora 17 finalele la volei 
și handbal. Concomitent, Ia bazinul 
de la Complexul Tineretului vor avea 
loc întrecerile la natație. Disputele 
la t’r și ciclism vor avea loc dumi
nică dimineață.

In celelalte regiuni, finalele s-au 
desfășurat în decursul săptămînilor 
trecute.

HUNEDOARA. Disputele etapei re
gionale s-att desfășurat în mai multe 
orașe. Astfel, la Sebeș au avut loc 
concursul de tir și meciurile de hand
bal, la Alba Iulia întrecerile de ci
clism și volei, la Deva cele de atle
tism iar la Hunedoara cele de trîntă 
și oină. Iată cîștgătorii titlurilor de 
campioni regionali: HANDBAL, FETE 
și BĂIEȚI: raionul Sebeș; TIR: fete, 
Aîariana Hlopetki (raionul Petroșani),

IHl El
alergările de azi

pe

pri'.eju- 
fruntașii 
cej doi

Azi după-amiază se dispută 
hipodromul Băneasa-Trap, Criteriul de 
fond, alergarea cu cel mai lung par
curs : 4200 ni.

Premiul Turnu — Severin 
leșie o nouă întîlnire între 
turfulni nostru, în cap cu 
cîștigători de Derbi, Băltăreț și Suc-

u

M

chipe, reprezentativa noastră fe
minină de gimnastică s-a clasat 
pe locul 3 la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne, cucerind medalii de 
bronz. Care sînt cele 7 gimnaste 
care au făcut parte din echipa o- 
limoică a R.P.R. cu această oc * 
zic ?

CUPON DE PARTICIPARE 
Nr. 12

Sportul popular

--------------------- «

j

Campionatul republican 
de regularitate și rezisten 

ia motocislism se desfășoa 
la Sibiu

Săptămîna viitoare se va desfăși 
la Sibiu marea competiție motocicli 
Campionatul republican de reguk 
tate și rezistență de „6 zile". întrece: 
constituie un dificil examen pentru r 
tocicliș.ii noștri fruntași și înțepate 
și e socotită ca un bun prilej de 
lecție în reprezentativa R. P. f 
mine în vederea concursului int 
național de regularitate și rezistei 
(de 6 zile) din R. Cehoslovacă.

Concursul de la Sibiu se va des 
șura individual și ne echipe (cite pa 

-tirenți pentru fiecare echipă). T 
sjul lung de 1.800 km. va fi parcurs 
sase clape zilnice. Firește, un asen 
nea traseu atit de lung și de difi 
cere un efort extraordinar din pari 
motoc chștiior, care în afară de 
zistență și de îndemînare trebuie 
aibă vaste cunoștințe în mocanii 
Pentru a vă da mai bine seama 
duritatea acestei întreceri, este su 
cient să amintim că într-o singură 
tapă care măsoară de la 300 la 4 
km concurentul trebuie să treacă pi 
noteci de munte, peste ape, bălți și 
ajungă Ia timpul fixat pe foaia 
dc parcurs la punctele de control. 1 
această cursă motocicliștă, concuren 
vor trebui să „escaladeze" înălți 
pînă la aproape 2.000 m (Paltin 
Cabana Fîntînele, Vîrful Prcajba ș.a

Garganil 
' SEM 

Fabia 
ORA 

(P<

(BĂIEȚI) : St.
Iulia); BICICLETE 
(BĂIEȚI): Andrei 

BICICLETE
Maria Furdulea

BICICLETE SEMICURS 
Paulina Cosozeanu (Hi 

ATLETISM JUNIORI

mîine
băieți; Gelu lonescu (raionul Petr 
șanij; OINĂ: Recolta Apokittl i 
Sus (raionul Sebeș); TRINTAj A 
rel Mamara (Victoria Calau), Ai 
gustin Ilea (Unorea Gurasada), Coi 
stantin Șerban (Recolta Crisck r 
loan Băcanii (Voința Mintia), Aur 
lian Dadeș (Dărăbanti); VOLI 
FETE: raionul Sebeș; VOLEI B/ 
1EȚI: raionul Alba Iulia; BICICLET 
ORAȘ 
(Alba 
CURSE 
(Petroșani) ;
(FETE): 
trosani);
(FETE): 
nedoara);
100 m plat — I. Totoianu (Sebeș 
1000 m plat : C. Stancu (Hunedoi 
ra), înălțime : Gelu Bogdan (Alb 
Iulia), lungime: Aurelian Bercea (C 
răștie), greutate: T. Kancz (Sebeș 
JUNIOARE: 80 m plat: Raveca l. 
reche (Hunedoara), 500 m plat 
Miives Reiss (Hunedoara), înălțime 
Anelize Zauner (Deva), lungime 
Raveca Ureche (Hunedoara), grei 
tate; Silvia Preja (Alba Iulia); SE 
N1ORI: 100 m plat: Gh. Brad (Hu 
nedoara), 1000 m plat: Gh. Pascar 
(Hunedoara), lungime: 
(Hunedoara), greutate 
(Petroșani); SENIOARE 
Eugenia Egri (Deva), 500 m plat 
Margareta Inovau (Petroșani), greu 
t-te: Rozalia Toncth (Hunedoara) 
lungime: Maria Munteanu (Hune
(loara).

St.
N. Popesc
100 m plat

Zoi ta

GH. BALOGH

premiile : Calafat, Cra 
au .respectiv 12,10 ș

latura spectaculară 
se prezintă sub ceh 
auspicii.

ces. Concurență alergării sînt: O'teț 
1700 (Ștefănescii), Eronin 1720 (Mihă 
ilescu), Singurel 1720 (Btai-lowski) 
Băltăreț 1720 (Tănase), Zăduf 1741 
(Oană), Succes 1740 (Szabo) ș Po 
gorîși 1740 (Strijiniuc).

Alergă rlle care figurează la pariu 
ordine triplă, 
iova și Tg. Jiu, 
10 concurenți.

In ce privește 
reuniunea de azi 
mai tăgăduitoare

alergările de mîine
In fruntea programului reuniunii d< 

mîine de la Băneasa figurează pre 
miul Hoinara la care parlieină : Nuni 
59 (Soare). Norocoasa 57 (Cîmpeanu) 
Codaș 56'/-, (Stoian P.). Ping Ponf 
56 (Crișan), Crainic 55 (Huțuleag) 
Snop 
vin), 
49'/,

In 
mînji 
Galop 58 (Baldovin). Acra 57'A (Sto
ian G.), Faraon 56’/, (Huțuleag) 
Amara 54 (Soare), Cricov 53'/, (La
zăr), Sprinten 52'/, (Petcu). S.ilcîrr 
51 (Cîmoeanu), Ogar 49 (Logofătu), 
Sevila 48 (lonescu).

Celelalte alergări se remarcă prim 
marele număr de concurenți și prin 
echilibrul șanselor concurenjilar.

55 (Lazăr). Graur 54'/? (Ba'do 
Glod .54 (lonescu), Sibiancr 
(Logofătu).
premiu! Haimana concurează t 
din nrima categorie si anume



INSTANTANEE VIENEZE

care vi le înfățișăm în

O săritură înaltă...

ale ora. 
fapte și 
rîndurile

prietenii, 
la sări-

emo- 
adu-

In aceste zile, Viena, orașul valsului, trăiește clipe de 
ționantă sărbătoare. Din toate cele cinci continente s-au 
nat aici tineri și tinere, la cel de al Vll-lea Festival Mondial 
închinat păcii Și prieteniei. Strîngeri de mînă, cîntece, mare 
de zîmbete, acestea sînt acum imaginile caracteristice 
șului de pe malurile Dunării albastre. Din noianul de 
tie impresii am ales cîteva pe 
de mai jos.

Pe unul din bulevardele Vie
nei se plimbă un grup de spor
tivi romîni. Copiii vienezi îi 
salută cu voioșie, le cer auto
grafe. Micuții poartă mari ba
loane pe care este pictată em
blema Festivalului. In toiul 
discuției, un băiețel scapă ba
lonul care începe să plutească 
lin în sus agățîndu-se de ra
murile unui pom. Copilul este 
foarte supărat și ochii încep să 
i se umezească, 
grupul sportivilor 
desprinde o fată 
salt și balor.așul 
mîinile sale, fiind 
cului... proprietar.

din
se 

Un 
în 

tru

Atunci, 
romîni 

înaltă, 
se află 
înapoiat

Un temerar al piscurilor2 
Alexandru Floricioiu
...Un piton, încă unul Ș> 

ncă unui. Alpinistul scoate o 
carabinieră, o bagă în urechea 
pitonului și prin ca trece coar
da. Mai face încă un pas. Ope
rația se repetă... Și astfel se 
scurg minutele, orele... Dar al
pinistul e dîrz și pînă la urmă 
iese învingător în lupta cu pe
retele de stîncă...

„Bucuria lui cînd ajunge sus 
este nemărginită. Se spune că fie
care sportiv laudă disciplina 
pe care o practică. Eu cred 
însă că nici unul nu este atît 
de fericit ca alpinistul care 
reușește o escaladă în premie
ră." Maestrul sportului Alexan
dru Floricioiu de la Dinamo 
Orașul Stalin, unul dintre cei 
mai buni alpiniști ai noștri, 
avea dreptate cînd ne spunea 
aceste lucruri. Credem că și bu
curia lui a fost cu adevărat 
nemărginită atunci cînd a izbu
tit să escaladeze „Fisura Albas
tră" pe traseul direct. La fel 
ți cînd a „urcat" Fisura Artei, 
mai ales că amîndouă sînt so
cotite de gradul VI B, cele mal 
dificile trasee alpine din țară. 
Traseul direct al Fisurei Albas
tre, aflat în peretele Văii Albe 
din Bucegi l-a realizat în 1956, 
iar Fisura Artei aflată în pe
retele Surduc din Cheile Bica- 
zului a escaladat-o anul trecut. 
Traseu de cățărătură prin exce
lență, de înaltă acrobație al
pină, Fisura Artei este o... pia
tră de încercare pentru orice 
alpinist fruntaș. In aceste două 
trasee a avut ca secunzi pe 
N. Hiemesch, R. Welkens, N. 
Jitaru, T. Hurubean, II. Horst.

a
va

îațt că,..
... prima medalie de aur 

Jocurilor Olimpice din 1960 
fi în curînd înmînată? liste
vorba de premiul cu care a fost 
dotata o competiție originală ce 
va fi organizată printre poștașii 
din Roma care se pregătesc șl 
ei pentru împărțirea corespon
denței ce va sosi în vremea 
Olimpiadei. Concursul va consta 
din cartarea în timpul cel mai 
scurt a 1700 plicuri cu desti
nația Italia și 1000 plicuri pur- 
tînd adresele tuturor țărilor lu
mii.

lui

pus 
pa-

... Don Talbot, antrenorul îno
tătorului australian Jon Konrads 
a declarat că în februarie 196U 
elevul său va realiza pe 1&1BJ 
m mai puțin de 17 minut? ? 
Actualul record mondial este 
17:28,7 și îi aparține tot 
Konrads.

... im inginer canadian a 
la punct un nou model de 
tine pentru hochei pe gheață ? 
Aceste patine au un mic rezer
vor de unde curge automat un 
ulei care unge mereu suprafața 
de contact cu gheața. Se spune 
că acest nou model de patine 
permite sportivilor să patineze 
cu o viie7ă mult mai mare de
cît pînă acum.

„Bravo foii, spun 
recordmanei mondiale 
tura în înălțime, lolanda Balaș. 
Iată cum neîntrecuta ta sări
tură în înălțime l-a scos din 
încurcătură pe acest micuț.

Nene, n-ai să cazi ?

Au sosit oaspeții 
Germană. La ieșirea 
ron, tinerii delegați

D. 
pe-

din R. 
de pe 
sînt salu

tați de locuitorii" Vienei. Se a- 
flă aici oameni de toate vîrs- 
tele: și din cei cu tîmplele de 
mult încărunțite și copii care 
nu de mult au făcut primii 
pași. O fetiță, cu o imensă fun
dă albă în cap, a venit să-i în- 
tîmpine pe noii sosiți, pe o...

Bineînțeles că în afară de a- 
ceste două trasee de mare difi
cultate, Floricioiu mai are și 
alte realizări de seamă, cum ar 
fi cele două traversări ale Car- 
paților merdionali, efectuate iar
na, locul 1 cucerit la „Alpiniada 
de iarnă" disputată anul acesta 
în Retezat, ca și numeroasele 
„premiere" în Piatra Craiului 
și Piatra Mare. Totodată, Ale
xandru Floricioiu depune o fru
moasă activitate ca 
Dinamo Orașul Sta
lin și, în momen
tul de față, ca lec
tor la tabăra de 
Instructori pentru 
alpinism ce are 
loc la Cheile Bi- 
cazului. De curînd 
el a fost chemat 
să participe ca in
structor 
bara de 
alpinism 
deschide 
gust la
Ialomicioarei.

Iată-1 în foto
grafia noastră în 
timpul unei de
monstrații. După 
cum se vede 
poate merge 
pe... verticală !

și la ta- 
inițiere în 
ce se va 
la 5 au-

Peștera

ji1 1 V 1 1
In minutul 42 al meciului de 

fotbal dintre echipele belgiene 
„Viese“ și .,Stenian“, -arbitrul 
întîlniril, Eoelder, a părăsit te
renul...

Organizatorii au crezut că este 
bolnav, da>r răspunsul ,.cavale
rului fluierului” a infirmat a- 
ceastă părere:

— Mă simt excelent, dar am
bele echipe Joacă atlt de prost, 
Incit, cu toiată bunăvoința, nu 
mai pot suporta...

Toate încercările de a-l con 
vinge să renunțe la hotărîrea s-a

NICOLAE OLTEANU, SEBE$. 
— 1) Decatlonul este greu, dar 
punctajul este cît se poate de 
ușor! Se adună punctele reali
zate la cele 10 probe, după ta
bela internațională de punctai', 
care, după cum se știe, prevede 
pentru iiecare proba atletică un 
punctaj în funcție de valoarea 
performanței real: za te. — 2) Re
cordul țării no-astre la r-runcarea 
suliței (juniori) este 61,15 m. si 
a fost stabilit, în 1954, de Iuliu 
Iordan. — 3) Atletul
Sidlo a fost recordme-n mondial 
la aruncarea suliței prin rezul
tatul de €3,66 m, obținut în anul 
1956.

VASILE STREMTEAN, TE 
IUȘ. — Problema e interesantă■ 
.-In minutul 14. Ia jocul de fot
bal ddntre Minerul Potrila și 
C.F.R. Tciuș pentru calificarea 
în campionatul regional, un 
înaintaș șutează Ia poartă. In 
timp ce portarul se pregătește 
să oprească mingea, aceasta 
se dezumflă, își micșorează ast
fel pe neașteptate viteza și ln- 
ducînclu-1 în eroare pe porter, 
intră pe sub el în plasă. Arbi
trul, ștefan Strator din nune- 

polonez

tricicletă. Din grupul tinerilor 
germani se desprinde un spor
tiv înalt care apropiindu-se de 
fetiță o întreabă :

„îmi dai și mie bicicleta să 
mă plimb ?“

Fetița se dă jos bucuroasă și 
răspunde :

„Cu multă plăcere. Dar, nene, 
știi să meriți pe ea ? N-ai să 
cazi ?“

Un hohot de rîs răsună în 
această clipă. Tînărul înalt nu 
era nimeni altul decît... cunos
cutul ciclist din R.D. Germană 
Ronald Hennings, membru 
echipei reprezentative...

al

zia-
Tiraje nevîndute

La Viena se află 600 
riști din toate colțurile lumii. 
Cititorii din Moscova și New 
York, din Sidney și Pekin, din 
toate marile orașe, așteaptă cu 
nerăbdare vești de la Festival. 
Ziarele vieneze publică de a- 
semenea pagini întregi despre 
marea sărbătoare a tineretului 
lumii. Exemplarele se epuizea
ză cu o iuțeală neobișnuită, 
sînt smulse din mîinile vînză- 
torilor, dispar din standurile 
chioșcurilor. Și numai trei zia
re își văd neatinse tirajele. 
Este vorba de „Kronenzeitung", 
„Die Presse“ și „Arbeiterzei- 
tung“. Directorii acestor ziare 
au „declarat înainte că nu vor 
comunica nimic despre mani
festările culturale, artistice 
sportive ale Festivalului.

„Singuri și-au făcut-o 
spun vienezii. Acum n-au 
cît să folosească grămezile 
ziare nevîndute, pentru a 
ascunde de bucuria și veselia 
generală care domnesc în ora
șul nostru".

sau

de - 
de 
se

antrenor la

au fost inutile. A trebuit să fie 
găsit un alt arbitru care să con
ducă rină la sfîrșit î. tîlnirea.

Boelder insă a dat Uniunii de 
fotbal următoarea explicație:

„Soția mea are întrutotul drep
tate afirmînd că în viață există 
lucruri mult mri interesante și 
mai utile, de cit să-ți pierzi 
vremea conducind în fiecare 
duminică jocul a Z? proști fot
baliști, Și pe deasupra nu nu
mai că nu ești plăUt, dar mai 
ești și fluierat îmi ajunge’..."

doara, a_____ , _ acordat gol. Portarul a 
scos mingea din Plasă șl vizltul 

‘‘ a aruncat-o,
apoi 

întrebați

câ o ilezumn-'tă. 
Jocul s-a relu t 
minge". Dv. 
Iul e valabil, 
trecut exact

cu altă 
dacă go- 

Da"ă faza s a ne
cum o descrieți

POSTA
MAGAZIN

<3v., golul nu este regulamentar, 
întrucit mingea nu avea în acel 
mament forma, volumul și greu
tatea cerute de regulament.

faga- 
la cam-

imdilvi- 
lua

TASE POSTELN1CU, 
RAȘ. — Anul acesta, 
pionatcln republicegie 
duale de atletism nu pot 
parte decît sportivii care au roi-
ninuim categoria a 11-a de cla- 
sifioare. De ace menea, regula
mentul precizează că atleții nu 
pet concura 1-a alte probe decît 
la acelea la care au obținut per
formanțe ce se încadrează mi

Atitudinea celor trei concurenți, oglindește cum nu se poate mai bine rezultatele obținute 
de ei pînă în acel moment: pionierul ionel Pantazi fixează cu insistență luciul apei tn așteptarea, 
primei capturi; artistul liric Petre Sandu nu mai prididește să-și umple tolba din stingă lui, iar 
experimentatul pescar de la institutul Pasteur, Dumitru Tempeanu, pare sigur de succes și adoptă 
de aceea o ținută relaxată. (Foto: Th. Roibu)

Cu „undița" reporterului printre pescari
Imagini prinse Ia wn inedit concurs 

de pe lierâstrău
bioară 36 /“... Doi dintre concu
renți, luptau la o „mustață", anun- 
țindu-și aproape simultan — ca 
niște frați siamezi — victoriile a- 
supra diferitelor specii de pești, 
care urmau unul după altul în 
săculețul d'Z fața fiecărui 
stand. Atrași de această în- 
dirjită dispută sportivă, ne-arn 
apropiat chiar în timpul... ine-

Peștii Herăstrăului nu știau 
ce avea să-i aștepte duminică 
dimineață. Nu trecuseră nici 
două ore de la răsăritul soare
lui și pe unul din malurile lacu
lui bucureștean, in vecinătatea 
imediată a „Casei Scînteii", se 
făceau pregătiri febrile pentru o 
inedită întrecere: faza raională 
a campionatului de pescuit sta
ționar, care va avea anul acesta, 
pentru prima dată, și o finală 
pe întreaga țară. Puzderia de 
pescari, prevăzuți cu toate usten
silele necesare făcind parte din 
filialele V. 1. Lenin, 23 August 
și I. V. Stalin, impînzise pelu
zele verzi marcate de stegulețe 
multicolore care delimitau stan
durile sau mai bine zis zonele 
de acțiune ale concurenților. Nu
merele de ordine de pe spateie 
fiecăruia dintre concurenți (echi
pați pe cit de diferit pe atit de 
pitoresc), sumedenia de' oficiali 
(gravi și foarte erudiți în mate
rie) și nelipsitul public (de data 
aceasta format din masa pasio
nat Hor unditului și a ...curioși
lor) creau cadrul adecvat, spe
cific competițiilor sportive, dind 
totodată culoare și farmec deo
sebit întrecerii. Intr-un cuvint, un 
concurs în toată regula, cu un 
„teren" bine pregătit (două, trei 
zile înainte se aruncase hrană 
din abundență pentru atragerea 
peștilor), în care starturile celor 
trei reprize, (citește manșe) a 
cite o oră, au fost date nu cu 
clasicul pistol ci cu „gălăgioa
sa" pușcă a vînătorului.

S-a auzit primul foc (care în
semna de fapt „Aruncați mo
meala!“) și zeci de. miini au 
pulverizat luciul apei cu o ploaie 
de... mălai gros.

Peste cinci minute, alte două 
detunături („Aruncați undița / în
cepe concursul /") și 66 de vergi 
suple au lansat în apă, ca niște 
bice firele subțiri de nylon ter
minate ca „magneți" (cir li gel e 
cu viermișori) care aveau să 
atragă peștii. Iar pentru noi a- 
cest semnal a însemnat începe
rea unui raid de-a lungul stan
durilor, unde puteam inlilni atîți 
maeștri ai undiței. Căci nu e 
ușor să pescuiești bine...

• — .„Roșioară 36!", „Roșioa- 
ră 37„Săbioară 371", ,,Să-

nlmum în categoria a II-a de 
clasificare. Dar sînt atilea com
petiții de rna&ă care vă așteaptă 
și atîtea concursuri de casă. In- 
șerteti-vă cu prima ocazie!

ALEXANDRU CH7RIAC. RE
ȘIȚA. — 1) In cadrul campiona
tului mondial rfe fotbal din 19S4 
din Elveția, echipa R.P. Ungare 
s-a întîlnit de două ori cu re
prezentativa R.F. Germane. în 
cadrul meciurilor din grupa res
pectivă R.P. Ungară a învins cu 
3-3, iar în finală fotbaliștii ma
ghiari a,u pierdut cu 3—2, după 
ce conduseseră cu ?—0. — 2) 
V-om răspuns detailat prin scri
soare.

ALBERT ROSTÂUSCHER, CO
MUNA SENCA. — 1) Bila de o- 
ței (greutatea) pe care o aruncă 
seniorii cîntărește 7.250 kg. — 
2) Da, 13. cîteva Olimpiade aiu 
figurat în program prob'ele de 
triplu salt, săritură în lungime

cîteva Olimpiade piu

in înălțime, «itît cu 
se efectuează acum) 
p« loc. 2) Pentru a-

și săritură 
elan (cum 
cît și... de . ... ..
nul in curs, la 100 m. plat nor
ma pentru selecționarea în lo
tul ------------ ---------
șec.

olimpic al R.P R. este 10.5

ION POȘTAȘUL.

Pe primul loc s-au clasat: 
Vasile lonescu (filiala de vî- 
nătoare și pescuit sportiv 23 
August), 1310 p., 67 buc; 
Sandu Petre (filiala V. I. 
Lenin) 1260 p., 99 buc. ; 
Gheorghe Balaniuc (filiala 
I. V. Stalin) 225 p„ 11 buc. 
Clasamentul s-a făcut acor 
dîndt:-se cîte 5 puncte de 
fiecare piesă și cîte un punct 
pentru fiecare gram, adică 
punctele au fost acordate în 
funcție de numărul și greu
tatea peștilor prinși.

ciului de cei doi competitori pen
tru a le cunoaște identitatea și 
tehnica. Numărul 36 s-a prezen
tat: Dumitru Tempeanu. E tre
cut de prima tinerețe și chiar 
de a... doua. Totuși la cei 54 
de ani ai săi, șeful de secție de la 
institutul Pasteur, Dumitru 
Tempeanu are o condiție fizică 
de invidiat, fapt care l-a și a- 
jutat să-și întreacă adversarul, 
pe nr. 37, sau mai precis pe 
Nicolae MolovaniUc (58 ani), 
maistru principal frigptehnist 
la aceeași instituție. Cei doi 
participanfi și-au continuat cu 
ardoare întrecerea, demonstrind 
că și partidele de pescuit pot 
fi foarte spectaculoase și sub 
aspectul... evoluției scorului. In 
plus, neobositul Dumitru Tem
peanu, jucător și arbitru de po
pice, ne-a dovedit că virsta nu 
exclude pasiunea pentru sport.

• Concursul de pescuit sta
ționar despre care vorbim a a- 
vut o Jipsă": nu a repartizat pe 
concurenți pe categorii de vir- 
stă. De fapt, lipsa poate fi con
siderată drept o mare... calitate

U.R.S.S.

□
In săptămîna 

meciului de fot- 
mi dintre R.P.R. 
și

știam că avem 
atilea rude în 
provincie...

(Desen de 
N. Ghenadie)

Cei mai tineri pescari sportivi 
și-au disputat intiietatea alături 
de „undițe" reputate. Pionierii 
Ionel Pantazi, Niță Manolescu și 
Viorel Lucaci n-au realizat rezul
tate prea strălucite: 105 p., t> 
bucăți, 30 p., 2, iar ultimul 
0 p. / Cil toate acestea ei și-au 
pus uneori adversarii, de care îi 
despărțea cile odată o expe
riență de peste cinci decenii, în 
dificultate. lată-i de pildă, pe 
concurența cu nr. 12, pionierul 
Ionel Pantazi fiul și nr. 14. Va
sile Pantazi tatăl, salariat la 
l'.R.B. La începutul primei man
șe, săculețul de concurs ul lui 
Ionel adăpostea de acum un 
peștișor: „Vezi, tată. Te-am în
trecut I". Intr-adevăr, pentru 
moment tatăl fusese inoint. El 
nu se putea lăuda nici cu un 
singur trofeu. Dar, peste alte 
cîteva minute, „învinsul" avea 
un avantaj substanțial și uitind 
de focul disputei, dădea îndru
mări grijulii și părintești micului 
pescar: „Ionele tată, mai schim
bă și tu viermușul. Șt ciad simți 
că apucă, înțeapă scurt și 
grijă, nu scăpa roșioara 
brădiș 1". După cum vedeți 
mai convingător schimb de 
periență. Să nu uităm că 
mai fost prezenți pescari cu
chi state de serviciu : Gheorghe 
Botez (55 ani) și Marin Anghet 
(70 ani).

• Nu numai toate virstelc dar 
și toate meseriile și-au dat in- 
tilnire la startul acestei compe
tiții, arătind că pescuitul este 
un sport îndrăgit de mase. Prin
tre cei înscriși au figurat lăcă
tușul de la F.R.B., Vasile Bobel- 
nicu, opticianul de la I.O.R., 
Petrache Florea, pensionarul 
Marin Anghel, fost mecanic de 
motoare Diesel și... artistul liric 
(așa cum s-a recomandat) Petre 
Sandu, membru al Ansamblului 
de cîntece și dansuri al C..C..S. 
Acesta clin urmă a fost de alt
fel revelația campionatului, reu
șind să prindă 99 de bucăți, re
cordul zileiI Se spunea printre 
ceilalți pescari că... momeala, 
principală a fost vocea sa. Ce 
vreți, peștii din Herăstrău sînt 
atlt de muzicali I
CONSTANTIN COMARNISCHi 

NEAGOE MARDAN
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l Regiunea Bacău-un imens șantier! t 

r • -w -ricicînd n-au cunoscut meleagurile care formează azi regiunea Bacău " 
r ’ l^l o dezvoltare atît de uriașă, atît de uimitoare! Mii și mii de oameni ",
£. -*■ ' ridică construcții după construcții, muncesc aici pentru a da viață -■
- - sarcinilor trasate de Partid și Guvern. Entuziasmul lor este nem. rgimt. "

Harnicii constructori întîmpină cea de a XV-a aniversare a eliberării -■ 
patriei noastre de sub jugul fascist cu importante succese în muncă, cu " 
noi și noi realizări.

■“ Cită deosebire între viața de astăzi și cea de altădată a acestei “ 
' > regiuni. Odinioară, în județele Bacău, Roman și Piatra Neamț — care .. 
-■ compun astăzi regiunea Bacau — stăpîneau mari latifundiari. Pe moșiile lor “ 

oamenii trudeau din greu pentru a bucată de mămăligă pe care nu în- I» 
ț ► totdeauna reușeau să și-o asigure. Viața mizeră se împletea cu igno- ■■ 
■“ ranța in care moșierii ii țineau pe țăranii deveniți robi. Cele trei “ 

județe erau socotite în același timp „cele mai industriale" din Moldova. ■■ 
• • Ce exista oare aici? Vreo citeva fabrici textile și de pielărie, vreo cîteva " 
;" schele petrolifere și două-trei mine de cărbuni, citeva făbricuțe și ateliere - -
- ■ cu totul lipsite de importanță. Cam aceasta era „industria" județelor ■;

respective. Oar sa vedem ce a construit și construiește poporul, condus ..
-- de partid, în anii de la Eliberare: marea hidrocentrală — în construcție ” 
" — de la Bicaz, termocentralele de la Comănești și Borzești, uriașul
-. complex de uzine chimice de la Borzești, fabrica de relon de la Săvinești - - 
■ ■ si combinatul — în construcție — de îngrășăminte azotoase de la Roz- "

nov, uzina de țevi de la Roman, rafinăriile moderne de la Borzești și ” 
Dărmănești, fabrica de ciment și azbociment-Bicaz, fabricile de cărămizi

Se spune că Afrodita — zeița frumuseții — s-a născut cîndva din spuma apelor mării. Se spune... In 
zilele noastre se naște din spuma apelor Bistriței puternică, LUMINA I Acolo, la Bicaz, oameni harnici, ve- 
niți din toate colțurile țării, luptă cu succes pentru zăgăzuirea apelor Bistriței, pentru ca din învolburarea, din 
forța lor, să izbucnească puterea! Un munte a fost străpuns. Intre alți doi se ridică stavilă și Bistrița, care 
de veacuri curge sălbatică, va fi strunită într-un imens lac de acumulare de unde va fi îndreptată, pe noul 
său drum, spre turbinele hidrocentralei. Este un act de neasemuit curaj al omului nou care supune cu inte
ligența și forța sa natura, obligînd-o să-l ajute in lupta pentru făurirea unei vieți iot mai bune

“ de la Roman și Piatra Neamț, noile fabrici de prelucrare a lemnului de
- ■ pe valea Bistriței, noul combinat pentru prepararea cărnii de la Bacău. 
’’ Toate acestea, alături de vechile fabrici lărgite și cu utilajul reînoit, fac
- ■ din regiunea Bacău una dintre cele mai industrializate regiuni ale țării.

Astăzi producția industrială a regiunii este de cinci ori mai mare ca în 
1948. Faptele sînt elocvente. Ele dovedesc puternic că în anii de demo- 

r- crație populară regiunea Bacău a parcurs un drum uriaș devenind într- 
l ’ adevăr o regiune industrială cu fabrici și uzine moderne.
- ■ Sportul a devenit și el un prieten bun al oamenilor de pe aceste 
■' meleaguri. In regiunea Bacău se află astăzi de opt ori mai mulți spor- 
-. tivi aecit existau în întreaga Romînis din timpul regimului burghezo-mo- 
' ’ șieresc.
• Față de cele trei baze sportive pe care le foloseau sportivii n.năinanul 
" 1944, numărul celor de astăzi — 633! — este o dovadă elocventă că
- ’ sportul a cunoscut și el o dezvoltare nemaiîntilnită. Pe terenurile de sport, 
-• în săli și pe stadioane, vin astăzi zeci de mii de tineri care se întrec

în minunate competiții sportive.
-■ Ce dovezi mai grăitoare — decît aceste comparații dintre trecut și 
2’ prezent —- pot ilustra mai bine drumul glorios parcurs de oamenii mun- 

oii din regiunea Bacău sub conducerea Partidului în acești 15 ani? Hăr- 
" nicia și entuziasmul poporului nostru, înțeleaptă conducere a Partidului, 
-■ vor face ca în viitor să se obțină succese și mai importante care să 
-- asigure construirea deplină a socialismului în patria noastră dragă.
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In lumea firelor sintetice...

La această în- 
astăzi oricine, 

o construcție a 
arhitectonică a-

Săvineștiul s-a înscris, de curînd, 
pe harta țării ca o localitate impor
tantă. Prin ce oare ? La această în
trebare îți răspunde 
Fabrica de relon — 
zilelor noastre, cu o 
itît de armonioasă îneît nu există vi
zitator care să nu zăboveasă în fața 
ei — și-a creat de acum o faimă 
binemeritată. Firele și fibrele sinte
tice ce se produc aici au astăzi o 
largă circulație. Ca niște fantastici 
păianjeni, aparatele speciale țes în
continuu fibre aidoma celor de bo- 
rangic, iar altele produc un fel de 
vată de un alb imaculat din care se 
fac fibrele. Pe culoarele largi, în 
secțiile luminate „a giorno" de lămpi 
cu neon, este o atmosferă îmbietoare. 
In halatele și salopetele lor munci
torii par adevărați... farmaciști. A- 
.tenți la modul cum funcționează a- 
paratele ei au mai mult rolul de su- 
praveghet ui. căci mașinile moderne 
execută cu „conștiinciozitate" cele 
mai dificile operații. Este o adevă
rată ineîntare să lucrezi într-o ast
fel de fabrică! Și ce răcoare plăcută 
asigură ventilatoarele discrete, dar 
deosebit de puternice! Veseli, harnicii 
muncitori sînt gata să-ți vorbească ore 
în șir despre munca' lor, despre noi
le preocupări. Electricianul Ion Cre- 
țu — președintele asociației sportive 
„Viitorul" — păstrează de pildă o 
plăcută amintire despre vizita pe 
care le-au făcut-o de curînd doi stn- 
denți de la I.CJ7.

— Peste 200 muncitori și muncitoare 
— ne spune comunistul Ion Crețu — 
purtăm recunoștință acestor studenți. 
Ei ne-au arătat cum să muncim mai 
bine. Timp de două săptămini au r- 
ganizat aici gimnastica în producție. 
Au reușit să ne învețe pe noi exer
cițiile și au instruit și cîțiya munci
tori care să conducă mai departe 
programul. Și astfel din ziua cînd 
|am început să practicăm aceste exer
ciții sîntem mai bine dispuși, avem 
mai miiltă poftă de lucru, ne simțim 
mai puternici.

înființată în 1958 asociația sporti
vă „Viitorul" numără peste 850 mem
bri ai U.C.F.S. Pe terenul de fotbal, 
pe cele 4 de volei, la mesele de șah 
jți la cele de tenis se desfășoară o 
E activitate. Pe cîmpul, înainte pus-

au apărut aceste fabrici noi și 

lîngă ele numeroase terenuri de 
sport. Omul — cuvînt pe care Gorki 
îl scria cu O. mare — descătușat de 
lanțurile robiei capitaliste — și-a 
dat frîu liber puterii sale creatoa
re, a ridicat la rangul de noblețe 
munca hulită de trîntorii vechilor 
regimuri.

Muncitorii de la fabrica de relon 
se întrec în muncă și în sport. In 
secțiile de atletism, tenis de masă, 
șah, oină, volei, fotbal, activează 
sute și sute de muncitori. O mărtu
rie a avîntului pe care l-a luat miș
carea sportivă în rîndul muncitorilor 
de la Săvinești este și marele nu
măr de participanți la competițiile de 
mase. Peste 1.000 tineri și tinere se 
întrec în competiții populare w

In secția de etirat fibre am făcut 
cunoștință cu voleibalista Floarea 
Brătășanu. Ea mi-a vorbit și despre 
colegele ei de sport, utemistele Eli- 
sabeta Dan, Elena Gherghel ș. a. 
Succesele în sport se împletesc cu 
cele în muncă...

★
...Săvineștiul rămăsese de mult în 

urmă dar în minte mi se mai pe
rindau încă imagini despre activita
tea acestei fabrici noi, construită de 
popor sub conducerea partidului.

satele re- 
puternică

Activitatea sportivă din 
giunii Bacău a cunoscut o 
dezvoltare. Cele 257 asociații sportive 
sătești cuprind 57.998 membri U.C.F.S. 
care își desfășoară activitatea pe ot- 
teva sute de baze sportive. La Spar- 
tachiadele de vară și de iarnă, la tra
diționalele competiții de cros, la „du
minicile sportive" și ,,Cupa G.A.S.", 
precum și la alte numeroase compe
tiții sportive populare participă nume-' 
roși țărani. Peste 50.000 membri 
U.C.F.S. din asociațiile sportive sătești 
s-au prezentat anul acesta la star
tul întrecerilor din cadrul Sparta-chia- 
dei de vară. Prin activitatea lor, aso
ciațiile sportive din comunele Rîpile, 
Oituz, Dragomirești, jRădeni, Răcă,

Povestea unui fost cizmar

In zori, cînd se sting ghirlandele 
de lumini care străjuiesc barajul hi
drocentralei, liniștea se așterne peste 
BicazuF așezat între munți. Dar nu
mai pentru puțină vreme, căci deo
dată dinspre baraj se aude o puter
nică bubuitură. Pe oamenii de pe a- 
ceste locuri nu-i cuprinde mirarea. Ei 
știu că aceasta-i isprava fraților Iva- 
cioni și a altor artificieri. In fiecare 
zi. la ore anumite, răsună prin văile 
Bicazului astfel de detunături. Har
nicii artificieri sfredelesc stîncile „puș-

Nicolae Iordache și Gh. Simion lucrează laFotbaliștii Avram Zamfir, 
betonarea conductei.

cînd" acolo unde este nevoie.
Pe unul dintre ei, pe Emeric 

cioni, l-am cunoscut la „cota"
Iva- 
cea 

mai înaltă a barajului. Am privit o 
vreme scurgerea Bistriței pe noul său 
vad, îndemînarea cu care plutașii con- 

mai puternica
ciuni, Sagna, Poenari, Gherăești, Sas- 
cut, »t devenit fruntașe.

La dezvoltarea activității sportive 
sătești un sprijin efectiv îl acordă a- 
sociațiile sportive din întreprinderi și 
uzine. Numeroase echipe de fotbal, vo
lei, popice, tenis de masă, gimnastică 
s-au deplasat la sate, susținînd partide 
cu echipele sătești și împărtășind aces
tora 'din experiența lor. Mareie număr 
de instructori sportivi existent acum 
în asociațiile sportive sătești asigu
ră de asemenea o bună organizare a 
secțiilor pe ramură de sport.

Alături de sportul din marile uzine 
și. întreprinderi, sportul sătesc din re
giunea Bacău a cunoscut și el un pro
gres demig de, releva^ 

duc nesfîrșitele lor plute pe apele 
capriciosului rîu. Apoi, am admirat 
drumul „benelor" care circulă cu re
peziciune pe liniile lor aeriene și co
boară exact la locul stabilit pentru 
a-și descărca povara de beton. In
tr-o vreme a pornit, să-mi vorbească. 
S-a destăinuit ca unui vechi prie
ten.

„M-am născut acum un sfert de 
veac in comuna Remetea, lingă Gheor- 
ghieni. Tatăl meu, muncitor forestier, 
n-a reușit niciodată pe vremea burghe
ziei să ne îndestuleze. Umblam in stra
ie prefăcute din puținele pe care le a

vea tata. Cînd am mai crescut, ne-a 
dat la muncă. Trebuia, săracul, să sca
pe de două guri care-l împovărau 
prea tare. M-a dat pe lîngă un ciz
mar și cu țoale că meseria aceasta 
nu-mi plăcea prea mult, am învătai-o. 
Simțeam însă nevoia să lucrez 
tn aer liber, să cuprind cu privirea și 
cerul și pămintul, să mă bucur de 
soare, de aerul tare al înălțimilor. 
Era ca o chemare dacă vrei. O che
mare la care am avut posibilitatea 
să răspund însă după multă vreme. 
Inir-o zi, prin 1951, am pornit îm
preună cu Ștefan spre Bicaz. Auzisem 
că aci se fac uriașe construcții, că 
Bistrița va fi pusă... la muncă. Am 
găsit la Bicaz alți tirieri tot atît de 
entuziaști și inima ne-a crescut de 
bucurie cînd am văzut cu cită dra
goste sîntem primiți. Am devenit aju
tori de mineri și prin 1952 am făcut 
o școală de calificare, obținlnd titlul 
de artificieri. Zi de zi a crescut sub 
ochii noștri această imensă lucrare. 
Truda noastră n-a fost zadarnică, 
fiecare dimineață cînd pornesc 
fac o nouă „pușcătură“ mă uit 
emoție la baraj: a mai crescut! 
curînd va fi gaia și țara va lua 
noștință, prin intermediul milioanelor 
de volți, de hărnicia constructorilor. 
Fiecare bec nou aprins va însemna un 
mesaj al gonstr ud orilor. Ne-am în-. 

In 
să
cu
In 

cu-

vățat — iot aici — să nu ne irosii 
timpul liber. Pe terenurile de spor 
nu numai că vremea trece plăcut, da 
te simți mai puternic, dornic să fai 
noi isprăvi In bătălia pentru cit mi 
multe procente peste plan. Ceilalț 
muncitori m-au ales președintele ase 
ciației sportive „Beionul-baraj“ și a 
ceasta m-a obligat. împreună, ar 
constituit secțiile de alpinism, fotba. 
popice, box, tir, tenis de masă și vc 
lei. Avem 440 membri ai U.C.F.S; ț 
cînd se vorbește despre asociația noa 
stră că este fruntașă, îmi crește ini 
ma de bucurie. Avem echipament di. 
belșug. De curînd ne-am afiliat sec 
țiile la federații. Sînt puține echipei 
din raion care nu au „emoții" aluni 
tînd se întîlnesc cu reprezentativei 
noastre. Pe șantierul de la Bicaz 
după cum vezi, am cunoscut ntrma 
bucurii. Cea mai mare a fost acee. 
cînd în 1957 am fost primit în rindc 
rile partidului. Viața noastră s- 
schimbat radical. 23 August 1944 ne
adus eliberarea, prețuirea omulu 
condiții iot mai bune de trai j 
un țel: construirea unei vieți din c 
în ce mai bune. Șantierul acesta a di 
venit o parte din viața mea. Ctnd s 
va termina voi pleca în altă parte 
la o nouă construcție și sigur că vc 
trăi acolo zile tot atît de frumoase 
Toate amintirile le voi strînge însi 
aici, lîngă inimă, fiindcă ele fac part 
din viața noastră nouă..."

P. S. Fiindcă interlocutorul noștri 
s-a referit numai la activitatea spor 
tivă din asociația „Betonul-baraj" î 
vom completa noi cu datele culese d, 
la consiliul raional U.C.F.S. In cel> 
21 asociații sportive din raion (dinte 
care 12 sînt la hidrocentrală) activea 
ză 4279 membri U.C.F.S. Sportivii d< 
aici își dispută întîietatea pe 22 baze 
printre care un teren de fotbal ci 
pistă de atletism, terenuri de fotba 
simple, terenuri de baschet, volei, po 
picării etc. Printre sportivii de frunte 
din asociațiile de la hidrocentrală s< 
numără și Agop Garabedian (fotbalist 
maistru la baraj — zona centrală) 
comunistul Ludovic Melniciuc decora 
cu Ordinul Muncii (din echipa de po
pice, maistru la baraj — zona cen 
trală), utemistul Ion Anica (fotba 
list, șef de echipă la fabrica de be
ton), Vasiile Mnofcsak (alpinist, lu 
crător la excavatoare), comunistul Va 
sile Roșu (fotbalist, electrician la șan
tierul uzină) ș. ii

Materiale redactate 
de
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rasul performerilor...
6.000 membri U.C.F.S. în-
I 20 asociații sportive; în- 
ganizate cu regularitate la 
line sportive, printre care
în acest oraș cum sînt a- 
rugbiul, natația; 38 baze 

aproape 40 tehnicieni spor- 
te 17.000 participant la 
idele de vară și de iarnă, 
natele de casă etc....
mi-a fost prezentată activi- 
•ti'vă din orașul Roman. In 
s-a mai amintit că echipa 
ire a întreprinderii LM.S. 
rmată din Păuleț, Fleischer, 

Ceaușu a cucerit titlul de 
R.P.R. de cros pe acest 

odica Voroneanu este cam- 
recordmană școlară la să- 

înălțime cu performanța de 
i echipa de rugbi de la La- 
-a disputat la București/ fi- 
țară a întrecerii juniorilor, 

de rugbi-seniori de la a- 
»ciație activează în catego- 
î... In sfîrșit, dacă notam 

ce mi s-au spus (și care 
activității sportive a ora- 

fi fost nevoit să umplu un 
numai cu rezultate... 

să să-i cunosc în activita- 
zi cu zi, l-am rugat pe 

„• consiliului orășenesc 
^oman, tov. Gh. Grunzu, să 
ică într-una din întreprin- 
les fabrica de țevi și ast- 
iuns atunci cînd soarele do- 
i puternic la vestitul La- 
la Roman.
tocmai pe cineva care să 

ie în uzină cînd l-am în- 
fotbalistul Mircea Șoltuz, 

i comitetul de întreprindere, 
acestea sînt țaglele (ne-a 

te stive mari în care se 
fel de stîlpi de metal, fie- 
este o tonă greutate). Aici 
isc materialele. Sînt tăiate
II la dimensiunile necesare, 
i care lucrează aici se a- 
strul Petre Neteș din echi-
i de rugbi. Apoi, macara- 
mrtă aceste țagle pe „pa- 
cărcare a cuptorului. Patul 
at și țagla alunecă

să-i urmărim drumul, 
■est cuptor țagla face un 
.proape 360 grade în mai 
oră. In timpul acestei... 

■a este încălzită la pests 
i. La alimentarea cuptoru- 
uie tînărul acela pe care-1 
fă role. Se numește Con
du și face parte din echi- 
bi. Meseria sa: fochist, 
ă puternică prinde bucata 
ită si o așează pe role 
lontinua drumul început cu 
umătate înainte
ii de role o transportă la 
1 nr. 1 unde lucrează sto- 
aș în producție. Constantin 
și el rugbist. Metalul in-

este — așa cum vedeți

— perforat în cîteva clipe. De aici 
trece la perforatorul nr. 2 — unde 
veți face cunoștință cu operatorul 
Vasile Tarhon, rugbist, component al 
lotului de tineret al R.P.R. La acest 
perforator se continuă operația de 
găurire începută la cel precedent. 
Drumul continuă... La „duo" — și 
aici avem rugbiști, pe stopării Ște
fan Lupu și Vasile Dănilă — se face 
semifinisarea, iar la netezitoare fi
nisarea interioară. La netezitoare lu
crează și rugbistul Duca Cîrjan, șef 
de echipă, fruntaș în producție. In 
sfîrșit ultima operaței se execută la 
calibror sub conducerea șefului de 
echipă Mihai Pătlăgică, fruntaș în 
producție și — ați ghicit ! — rug
bist... Ați făcut cunoștință nu numai 
cu procesul de producție ci și cu har
nicii noștri rugbiști care contribuie 
din plin prin munca lor la depășirea 
sarcinilor de plan...

— Am o singură nedumerire : cum 
se face că un fotbalist îi cunoaște 
atît de bine pe rugbiști ?

— Fotbal sau rugbi înseamnă tot

Pe locul I: Rodica Voroneanu I 
Tinăra sportivă din Roman pășește 
pe... urmele recordmanei mondiale 
Iolanda Balaș. Deocamdată, de record 
o despart însă.. 25 centimetrii

sport. Pentru că fie rotund sau 
oval, balonul trebuie împins tot spre 
buturile adverse pentru a obține vic
toria. Ca și în producție noi trebuie 
să fim fruntași și pe terenul de sport.

Lucrurile interesante pe care le-am 
văzut au fost completate de cîteva 
explicații. înainte vreme pe aceste 
locuri nu exista nimic. Laminorul 
este o creație a acestor 15 ani li
beri. Odată cu el și cu alte uzine 
ridicate pe aceste meleaguri s-a dez
voltat și activitatea sportivă. Astăzi 
la Roman fac sport de 30 ori mai 
multi oameni decît înainte, iar ba
zele sportive au crescut de peste 15 
ori. Vremuri noi, oameni noi! Peste 
tot aceeași impresionantă imagine!

Popas la Onești și Borzești
să nu rămîi uimit cînd vezi lucruri cu ade- 
at extraordinare care se construiesc în aceste 

la Onești și Borzești. Aceste două localități, 
sate lipsite, de importanță, freamătă acum de 
limesc prin noul lor peisaj. Pe kilometri întregi se 
c fabrici și termocentrale, uzine și rafinării, 
odern, care vor asigura patriei noastre o ini- 
creștere a potențialului său industrial. La O- 
:onstruiesc în satul, devenit oraș, sumedenie de 
întru constructori, pentru muncitorii care vor 
aceste importante urine. Plecînd de la prima 
e a Oneștiu'lui, continuînd drumul spre Rafină- 
ungi la termocentrala Borzești și apoi la uria- 
ex de uzine chimice. Peste tot schele imense 
i că se construiește! Este atîta viață, atîta 
:i încît rămîi uimit privind trepidanta activitate 
eforilor. Construcție — a devenit un termen 
es întrebuințat încît ai certitudinea că s-a in- 
viața oamenilor de pe aceste așezări.
ste atîta tinerețe, atîta voie bună și hărnicie, 
ate să nu existe și o activitate sportivă în- 
— mi-atn zis și faptele mi-au confirmat această 
Peste tot am întîlnit în construcție (din nou 

de frecvent cuvînt) fie o pistă de popice, 
;ren de volei sau baschet. Cei 3999 membri 
(în glumă, tovarășii de la Onești spuneau că 
vor fi peste 4000 de sportivi...) se întrec în 

! competiții sportive amicale, își dispută în- 
‘n cadrul marilor competiții sportive de mase, 
alcătuit reprezentative care concurează în di- 
ipetiții și care sînt întotdeauna însoțite de o 
foarte activă. Sportivii sînt în primele rîn- 
intrecerii pentru obținerea de depășiri de plan 
,ie în cinstea celei de a XV-.a aniversări a Elibe.

rării. Ei dau deseori dovadă de eroism în muncă. In 
acest sens este edificator următorul fapt.

...Printre cei aproape 500 membri U.C.F.S. de la 
Rafinăria 10 Onești se află și utemistul Dionisie Pali, 
lăcătuș. El este unul dintre cei mai buni gimnaști ai 
asociației. Intr-una din zile, la rezervorul de păcură 
s-a produs o defecțiune. Arcul de susținere a clapefei 
de la țeava de ieșire s-a rupt și clapeta a astupat 
conducta de tragere amenințind, prin imobilizarea re
zervorului, stagnarea producției. Trebuia operat cu re
peziciune, cu curaj. Lăcătușul Dionisie Pali s-a pre
zentat și a cerut să îndeplinească el dificila misiune. 
Cunoscîndu-1 ca un muncitor priceput, fruntaș în pro
ducție, tovarășii săi de muncă i-au acordat sportivului 
Dionisie Pali încrederea de a face această grea repara
ție. Timp de două ore. echipat cu costum de protecție 
și mască de gaze, acest tînăr curajos a lucrat la baza 
rezervorului, învingînd cu tenacitate toate greutățile le
gate de munca dusă în rezervorul cu păcură. Urmărit 
cu emoție de ceilalți muncitori, Dionisie Pali și-a în
deplinit cu cinste sarcina. El a reparat bine defecțiunea 
și a redat în timp record producției rezervorul. Pentru 
această faptă a fost evidențiat și premiat. La termina
re a fost îmbrățișat de tovarășii săi.

Astfel de sportivi se găsesc în număr foarte mare pe 
șantierele și în uzinele de la Onești și Borzești. Frun
tașul în producție Ion Suditu, operator D.A.V. la Rafi
năria 10 Onești (voleibalist), electricianul Petre Lucaci 
de la termocentrala Borzești (tir), lăcătușul Ion Rai- 
cea de la Rafinăria 10 Onești (gimnast),-candidatul de 
partid Paul Bălteanu, electrician la termocentrala Bor
zești (fotbalist) și alții sînt muncitori și sportivi cu 
gare asociațiile sportive se mîndresc.

însemnări
IERI

• In fostele județe Bacău, Roman 
și Piatra Neamț existau înainte de 
Eliberare doar cîteva sute de sportivi. 
• Acești sportivi erau încadrați în 
5 grupări.

• Tineretul avea la dispoziție pen- 
tiu practicarea sportului d'oar 3 baze 
(terenuri de fotbal).

eln mediul sătesc nu existau nici 
im lei de baze sportive și nici po
sibilități pentru practicarea sportului.

e Din lipsă de condiții, sportivii 
din aceste locuri nu aveau posibili
tatea să progreseze și, firește, nici să 
realizeze performanțe.

ASTAZI

® In regiunea Bacău activează 
114.000 membrii U.C.F.S.

x • Numărul asociațiilor sportive se 
ridică la 473. De asemenea în orașul 
Bacăti există și un club sportiv: Di
namo.

• Din numărul total al asociațiilor 
sportive, mai bine de jumătate se 
află în mediul sătesc.

• Regiunea Bacău posedă astăzi 
633 baze sportive (săli, stadioane, 
piste de atletism, terenuri de volei, 
baschet etc). Printre acestea se nu
mără și stadionul „23 August" din 
Bacău, cu o capacitate de 20.000 
locuri, sala de gimnastică de la Ro

Succesele sportivilor de la „Steaua roșie“-Bacău
Primul popas l-am făcut într-una 

din curțile interioare ale fabricii. Era 
ora 11.’ Un mare număr de munci
toare, mai tinere sau mai vîrstnice, 
executau sub îndrumarea candidatei 
de partid Viorica Petre, exerciții de 
gimnastică. Seriozitatea și rîvna cu 
care încercau să execute cît mai corect 
m-au impresionat, la fel ca și aproa
pe perfecta sincronizare a mișcărilor. 
Povestea introducerii gimnasticii în 
producție la fabrica de hîrtie și celu
loză „Steaua roșie" este scurtă. Și 
pentru că ea reflectă cît se poate de 
bine legătura dintre sportul de perfor
manță și activitatea de mase, am să 
v-o relatez.

In cadrul asociației sportive, care 
poartă chiar numele fabricii, se află 
o puternică secție de gimnastică în 
care activează sportivele fruntașe Ma
rina Bibire, Eugenia Dulea și Jenica 
Grecu. Cele trei sportive s-au gîndit 
că ar fi nimerit să angreneze și pe 
tovarășele lor în practicarea gimnas
ticii. Și-au propus să înceapă prin a 

I introduce în fabrică gimnastica în 
producție. Au cerut și sfatul consiliu

despre sportul băcăoan

Tinerii fotbaliști — membri ai școlii sportive U.C.T.S. Bacău (antrenor 
Qristea Ghica) — sînt viitoarele cadre ale echipelor din Bacău.

man, sala de sport a asociației spor
tive „Steaua roșie" Bacău — utilată 
modern ș. a.

a Numărul cadrelor tehnice a cres
cut la 713 (profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori etc.).

• Peste 33.000 de tineri sînt purtă
tori ai insignei G.M.A.

• 88.051 participanți la Sparta- 
chiada de iarnă, peste 95.000 partici
panți la Spartachiada de vară, iată 
mimai cîteva cifre care oglindesc a- 
vîntul luat de sportul de mase.

lui asociației. Propunerea lor a fost 
bine primită. Și astfel Marina Bibire, 
Eugenia Dulea și Jenrca Grecu au por
nit la treabă. La început a fost mai 
greu. Nu-i ușor să le hotărăști pe 
muncitoarele mai vîrstnice să facă 
sport la.......bătrînețe" cum spun ele.
Dar fie că felul cum le-au vorbit le-a 
decis, fie că exemplul celor mai tinere 
a avut o mai mare înrîurire, cert este 
că după cîteva zile zîmbetele de neîn
credere au pierit și pe platou au apă
rut din ce în ce mai multe munci
toare. Apoi a venit și dorința de a exe
cuta cît mai corect. Zi de zi cu ajuto
rul celor trei sportive minutele de 
gimnastică de producție au devenit tot 
mai atractive, tot mai frumoase.

Așa stau lucrurile acum la fosta 
fabrică „Letea" în care înainte de e- 
liberare sportul era tot atît de puțin 
prețuit ca și în celelalte fabrici stăpî- 
nite de capitaliști. Dar, nu numai 
gimnastica în producție constituie 

Gimnasta Marina Bibire se ant'enează cu conștiinciozitate pentru « 
reprezenta cu cinste culorile asociației sportive „Steaua roșie"

mîndria asociației sportive. La între
cerile populare cei peste 700 membri 
U.C.F.S. angrenează în dispute și alți 
muncitori și astfel startul competiții
lor este tot mai populat.

Echipa de fotbal a cucerit prîmul loc 
în regiune, formația secundă activea
ză cu succes în campionatul orășe
nesc, iar cea de juniori în campiona
tul regional; patru din membrii secției 
de tir fac parte din lotul regional, iar 
ffiecftițicul .auto țj- £iapgany ,a ocupat

® In regiunea Bacăti funcționează
5 școli sportive U.C.F.S. și de elevi 
la disciplinele atletism, box, gimnas
tică, handbal și volei în care activea
ză 811 tineri.

• Gimnastica de producție a fost 
extinsă în 9 întreprinderi și este prac
ticată de peste 2.500 muncitori și mun
citoare.

• In cele 24 centre de antrenament 
se pregătesc peste 1106 atleți, fot
baliști, gimnaști, boxeri, baschetb»- 
liști, handbaliști etc.

locul 111 la concursul înter-regional 
car,e a avut loc anul acesta la Pi
tești; formațiile de volei, baschet și 
popice încearcă să obțină și ele suc
cese de prestigiu, iar șahiștii nu mai 
au pur și simplu loc la mese (sînt 
atît de mulți încît consiliul asociației 
și-a trecut în plan cumpărarea unor 
noi mese de șah...). Muncitorilor cate 
au îndrăgit sportul în acești ani lumi
noși le s'nt asigurate cele mai buna 
condiții de practicare a sportului. Hi 
au la disoozitie echipament și mate
rial sportiv corespunzător precum ți 
baze sportive bine îngrijite. Terenul 
de fotbal cu tribună, sala de gimnas
tică modern utilată, pista de popice 
acoperită, terenul de baschet și vo
lei, poligonul de tir, le stau la dispo
ziție.

Iși puteau permite altă dată mua- 
citorii să vină pe terenul de sp.rt? 
Nici gînd I Și dacă ar fi avut 
timp, unde ar fi putut ’rect ca 

disciplina preferată? Astăzi cînd sta
tul nostru oferă oamenilor muncii cela 
mai bune condiții de practicare a spor
tului, au dispărut aceste problema. 
Oriunde ai merge, la „Steaua roșie* 
sau la fabricile din Buhuși, pe șantie
re sau în uzine, la Piatra Neamț sm 
la Roman, peste tot vei întîlni nume
roase baze sportive pe care animați» 
nu contenește pînă seara tîrziu. Est® 
și aceasta una din imaginile vieții 
luminoase, pe care a cunoscut-o w 
porul nostru în anii de după ffîiw 
rare.



Succes deplin fotbaliștilor noștri in intilnirile de mîine!

tnai 
ulti- 
iubi-

Vești din București, de la Orașul Stalin
și de la Moscova

j In așteptarea meciului
S* TADIONUL „23 AUGUST" găzduiește mîine una din cele 

‘ interesante și pasionante întîlniri internaționale de fotbal din 
mii ani. Interesul pe care îl trezește acest meci în masele

L tocilor de sport este determinat atît de evoluția pentru prima oară în 
» țara noastră a puternicei reprezentative olimpice de fotbal a U.R.S.S., 
L cit și de faptul că partida are un caracter oficial, disputîndu-se în ca- 
’ drul preliminariilor turneului olimpic.
I Se " 
? și R.P.
ț fiecare 
f prețios 
i această
. tățile lor, la tot potențialul lor tehnic și tactic, la toată puterea tor de 
J luptă, pentru a obține acel mic avantaj care să le aducă marea satisfac- 
, !<e de a concura anul viitor pe stadioanele Romei, la Olimpiadă.
| In jocul de mîine, sarcina echipei noastre reprezentative este destul 
l de grea. La Moscova, acum două săptămîni, în primul meci susținut 
' cu echipa olimpică a Uniunii Sovietice, fotbaliștii noștri au pierdut cu 
l 2—0, astfel că la ora actuală șansele noastre de calificare sînt mai 
f reduse decît ale celorlalte două formații. Aceste posibilități de calificare 
k există totuși, iar oamenii muncii din țara noastră, care urmăresc cu 
' -tîta însuflețire activitatea fotbalistică, sînt convinși că echipa noastră 
) va depune toate eforturile pentru a trece cu succes greul examen care-i, 

stă în față.
“>, Dorim din toată inima victoria echipei noastre. Vom fi tot timpul 
’ alături de ea, ii vom susține pe cei 11 jucători în efortul pe care îl vor 
I depune ~ fiecare în parte și toți la un loc — pentru succesul culorilor 

țării. Dorim în același timp ca meciul de mîine, prin calitatea ltd tehnică, 
’ prin valoarea jucătorilor care vor evolua, prin atmosfera de înaltă spor-1 
i tivitate în care se va desfășura, să dea o satisfacție deplină zecilor de 
) mii de spectatori care vor fi prezenți mîine pe stadionul „23 August". 
. Firește, rolurile principale în realizarea unui meci așa cum îl dorim îl 
I au jucătorii celor două echipe. Și nu ne îndoim că atît jucătorii noștri, 
) cit și cei sovietici vor ști să răspundă așteptărilor. La rîndul lui, publicul, 

nostru, recunoscut prin competența și obiectivitatea lui, își poate aduce 
« contribuția la succesul acestei întreceri sportive, la transformarea întîl- 
1 nirii de mîine într-o nouă și entuziastă manifestare a prieteniei calde 

dintre tineretul sportiv al celor două țări, a dragostei pe care poporul
I nostru o nutrește dl i tot sufletul marelui popor sovietic. 1
) Alături de milioanele de sportivi din cele două țări, prietene, care

știe că grupa a lll-a, din care fac parte U.R.S.S., R.P. Bulgaria 
Romînă, este cea mai echilibrată, ridică probleme dificile pentru 
din cele trei echipe participante. Fiecare punct este extrem de 
— poate chiar hotărîior — astfel că reprezentativele aflate în 
palpitantă întrecere sportivă trebuie să facă apel la toate caii-,

vor urmări desfășurarea meciului în tribune, la aparatele de radio sau 
în 
de

fața micilor ecrane ale televiziunii, așteptăm cu nerăbdare fluierul 
începere a meciului, la sfîrșitul căruia sperăm să aplaudăm victoria 

echipei noastre reprezentative.

Miine pe stadionul „23 August
(Urmare din pag. 1)

Moscova asemenea temperaturi 
destul de zare. Cu termometrul 

glumit. Intr-o jumătate de 
teren. Și

silit 
nu-i 
orăde

poți să ți lași și sufletul pe 
Pe urmă...

Minutele de condiția fizică 
cheia t și pe teren încep să 
golească mingile „plimbate" 
scurte și lungi, în treceri iuți de pe 
o parte pe cealaltă. Un șut puternic 
la poartă. Razinski e însă atent. Nu-i 
place nici măcar la antrenament ca 
plasa să fie... zguduită.

Reluăm discuția.
— Va fi un meci greu, continuă 

Granatkin. 'mbele echipe vor să cîș- 
tige. Și de aceea putem prevedea o 
luptă aprigă. In orice caz, va fi mai 
dificil ca acasă. Aș dori să fie un 
meci frumos. Dar la aceasta trebuie 
să contribuie toți cei 22 jucători...

Aflăm de la conducătorul lotului 
sovietic că Urin. Liniaev și Korolen- 
kov nu sînt încă total restabiliți. Pre
zența lor în echipă este problematică. 
In general, formația sovietică va fi 
în proporție de 60 la sută cea care 
a evoluat și la Moscova.

s-au în- 
se rosto- 
în pase

P€ scurt
9 Intîlnirea de mîine dintre R.P.R. 

și U.R.S.S. este a treia. In primele 
două rezultatele au fost următoarele: 
U.R.S.S. — R.P.R. 1—1 în 1957 și 
2—0 în 1959 (ambele jocuri disputate 
la Moscova).

• In timpul meciului nu se pot în
locui jucători (conform regulamentu
lui turneului olimpic întocmit de forul 
internațional, F.J.F.A.).

• Jocul de tineret de la Orașul 
Stalin va fi arbitrat de P. Rapaport, 
la centru, V. Dumitrescu și V. Măi- 
cănescu, la tușă.

de 
examen,

Pentru fotbalul 
mîine înseamnă 
în vederea căruia 
gătit cu destulă rîvnă pentru a-1 ab
solvi cu succes. La București, prima 
noastră reprezentativă întîlnește în 
cadrul preliminariilor turneului olimpic 
selecționata olimpică a U.R.S.S.; la 
Moscova are loc partida dintre gar
niturile secunde, iar la Orașul Stalin 
evoluează echipele de tineret ale 
lor două țări.

' PREGĂTIRILE LOTULUI A
Prima noastră reprezentativă 

pregătit cu atenție în vederea acestei 
partide atît de importantă din grupa 
a Ilt-a preolimpică.

nostru, ziua
un triplu 
fotbaliștii s-au pre

MACRI 
de Cli

cc-

s-a

Lotul nostru, în alcătuirea căruia au 
intervenit unele modificări după jocul 
de la Moscova, a făcut săptămîna a- 
ceasta cîteva antrenamente, printre 
care (joi) și un meci cu doi parte
neri. In prima repriză, pentru a su
pune lotul la un efort în plus și pen
tru a ridica probleme mai dificile îna
intării, partenerul (Constructorul) a 
jucat la un moment dat cu 12 jucă
tori; în repriza a doua, adversarul 
(Selecționata orașului București) a fo
losit un efectiv normal, totuși replica 
a fost viguroasă și a silit lotul să 
depună efort, 
atac. Lotul a 
trenament o 
a desfășurat 
încercat o serie de soluții tactice, în 
bună măsură reușite. La aceste șe
dințe de pregătire, lotul a folosit ur
mătorii jucători: Todor, Mîndru — 
Popa. Soare. Caricaș, Apolzan. Macri 
— Al. Vasile, Jenei, NunWeiller_— 
Oaidă, Constantin, Alexandrescu, 
I, Meszaros și Tătarii.

JOC DE VERIFICARE 
Și LA ORAȘUL STALIN

Joi, lotul a jucat cu o reprezenta
tivă a taberei de juniori, căreia i-a 
marcat cinci goluri (Dridea 3 și Varga 
2), primind trei (Tomaș, Popescu, Pa- 
naitescu). Linia de atac, în care au 
fost încercate diferite formule, a dat 
satisfacție. Jucătorii așteaptă cu în
credere partida de duminică. Echipa 
se va forma din următorul lot: Uțu, 
Florea — Greavu, Mureșan, Motroc, 
Cojocarii. Nedelcu — Țîrcovn'cu, Fro- 
nea, Tabarcea — Constantinescu. Var
ga, Mateianu. Dridea, Ene II, R. La- 
zăr, Ciripoi.
INTERES Șl

demai ales în linia 
manifestat în acest an- 

bună dispoziție de joc, 
acțiuni mai clare și a

Fne

începe finala campionatului 
republican de șah pe echipe

Pentru amatorii de șah sezonul 
competițiilor continuă. Abia încheiat 
meciul cu reprezentativa Poloniei și 
iată că în București începe tina din
tre cele mai mari întreceri cu caracter 
intern, finala campionatului republi
can pe echipe.

Competiția adună la start cele mai 
puternice opt formații ale țărit: 
Dinamo (campioana de anul trecut), 
Constructorul, Progresul, Spartac, Ce
tatea Bucur, Știința (toate din Bucu
rești), Petrolul Ploești și C.S.M.S. 
Iași.

întrecerea se anunță foarte intere
santă. Ea aduce în fața meselor a- 
proape 100 de șahiști și 
rîndul fruntașilor acestei 
Astfel vom putea vedea 
jucători ca Th. Ghițescu, B. Menas, 
Maria Pogorevici (Dinamo), P. Voicu- 
lescu, M. Pavlov, T. Stanciu, B. Socs, 
Alexandra Nicolau (Constructorul), 
C. Bozdoghină, C. Botez, S. Israilo- 
vici (Progresul), Em. Reicher, M. Su- 
timau, O. Pușcașii, V. Bondoc, Rodica 
Reicher (Spartac), E. Nacht, L. Tucă, 
Margareta Teodorescu, Sanda Filipescu 
(Cetatea Bucur), D. Drimer, T. Popa, 
P. Joița, Eleonora Gogîlea, Elisabeta 
Polihro-niade (Știința), C. Radovici, 
Gh. Mititelu, C. Partos, P. Seimeanti, 
F. Gheorghiu, Margareta Perevoznic 
(Petrolul), V. " ’ 
(C.S.M.S. lași),

Concursul se 
mineață la ora 
struclorul din str. Luca Stroici nr. 13. 
Se va juca zilnic, după-amiaza rundă, 
dimineața întrerupte, cu o zi de odih
nă la mijlocul turneului. Ședința teh
nică are loc sîmbătă la ora 17.

șahiste din 
discipline, 

„la lucru"

Veisman, I. Moisini 
etc.
deschide duminică di- 
8,30 în grădina Con-

„CUPA SEMICENTENARULUI** 
LA RUGBl

tt.
■ R.P.R.-U.R.S.S

IA MOSCOVA PENTRU 
TOCUL DE S
nostru special la 

ne comunică
Mos- 

telefo-

Antrenamentul continuă într-un 
ritm neașteptat de viu. întreaga echi
pă lasă o bună impresie. Urmărim cu 
atenție pe Urin și Metreveli — auto
rii golurilor de la Moscova. Rapizi, 
foarte rapizi, ca două adevărate ex
treme.

Soarele coboară alene spre asfințit, 
lungind tot mai mult umbrele care 
tremură pe iarbă. Se pare că „lec
ția" e pe sfîrșite. Ponomarev, în tre
cut o glorie a fotbalului sovietic, as-

RAZINSKI
(Desen P. Stoenescu)

tăzi antrenor, înscrie un gol „formi
dabil" lui Razinski. la „păianjen".

Antrenamentul a luat sfîrșit. Ii ce
rem cîteva impresii lui Razinski, care 
a apărat cu mult succes poarta echi
pei sovietice în meciul de la Mos
cova.

— Partida se anunță foarte intere
santă. Echipa dv. este 
ales acum, cînd joacă 
priu. Cu romînii am 
ori.

puternică, mai 
pe teren pro- 
jucat de trei

Amănunte de organizare în legătură cu meciul de miine
In legătură cu organizarea meciului 

internațional R.P.R. — U.R.S.S.,
I.E.B.S. comunică următoarele:

— La acest meci sînt valabile bile
tele cu seriile nr. 29 și 39.

— Au acces următoarele permise:
• Roșii și albastre în piele la 

tribuna I, sectorul 0.
« Verzi în dermatin. însoțite de de-

legații vizate, la tribuna 1 sectorul 
0 (masa presei).

© Albastre dermaiin, verzi derma
tin, gri dermatin cu ștampila „Fotbal", 
carnetele de arbitri și antrenori de fot
bal cu viza pe anul în curs, precum 
și carnetele maro cu ștampila „Fot
bal" eliberate de U.C.F.S. oraș Bucu
rești membrilor comisiei orășenești de 
fotbal la tribuna I, sectoarele 1 și 
46.

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 3452

Ia ora
Porțile stadionului se deschid

13.

Și n-ați primit nici un goi, se 
pare..., adăugăm noi.

— Pină acum nu. Dar cu două 
săptămîni în urmă, ' Moscova, în 
pr!ma parte a meciului, Ene a fost 
intr-o poziție excelentă de a marca. 
A ratat însă.

Jucătorii primei reprezentative pă
răsesc stadionul „23 August" în tri
bunele căr ia lasă peste 1500 specta
tori, mari pasionali ai fotbalului, dor
nici să-i cunoască pe adversarii re
prezentativei noastre încă înaintea 
meciului de duminică. Fotbaliștii își 
fac cu greu loc prin grunul compact 
de oameni, care le adresează cuvinte 
de bun venit, saluturi, iar cei mic: 
„vînează" —uit doritele autografe. 
Pe gaon apare lotul de tineret care 
își începe antrenamentul...

★
Antrenorului Iakușev îi solicităm 

formația probabilă.
— N-a fost încă 

fel, mai avem două 
însă îi cunoașteți, 
neret figurează mai 
la Dinamo Moscova, 
fundașii Mtidric și Cinenov, mijloca
șul Jukov, atacanții Korșunov și Cis- 
ienko. Portar este Maslacenko de la 
Lokomotiv. In apărare mai citez pe 
Voronin și - . -
iar în atac 
kin (Zenit) 
(S.K.V.O.).

alcătuită. De alt- 
zile. Lotul echipei 
In echip; de ti- 
mulți jucători de 

Este vorba de

Manoșin de la Torpedo, 
pe Rea-mov și Burceal- 
/tiosalev și

Trimisul 
cova, O. Gingii, 
nic :

Lotul reprezentativei secunde, 
joi dimineață cu avionul din 
rești, a 

'zile in
făcut o 
prinde 
Birtașu 
niță, Zaharia, Neacșu 
Petrescu, Bone — 
ver, 
Bădulescu.

Vineri dimineață, delegația noastră 
a vizitat capitala Uniunii Sovietice, 
iar după amiază a făcut un ușor an
trenament pe stadionul Dinamo, unde 
va avea loc partida. Jocul va începe 
la ora 18,30 (ora București: 17,30) ; 
repriza a doua se va desfășura în noc
turnă. Conform unui acord, echipele 
vor putea schimba în tot timpul me
ciului portarul și trei jucători de cîmp.

Intr-o convorbire avută cu antreno
rul principal al echipei sovietice, ma
estrul emerit G. Lascov, acesta mi-a 
comunicat formația probabilă : Gavași 
(Dinamo Kiev). — Medakin (Torpedo 
AAosccva), Dorodnih (TSKMO), Os
trovski (Torpedo Moscova) — Fedosov 
(Dinamo Moscova), Tureancik (Di
namo Kiev) — Apuhtin (TSKMO), 
Bubukin (Lokomotiv Moscova), Ma
medov (Dinamo 
leaev (TSKMO), 
mo Moscova). 
(TSKMO)-portar,

plecai 
Bttcu- 

ajuns în după-amiaza aceleiași 
capitala U.R.S.S., unde i s-a 
călduroasă primire. Lotul cu

pe următorii jucători: Toma, 
— Zavoda II, Pahonțu, lo- 

Mihăilescu, 
Seredai, Toth, Se- 

Lereter, Niculescu, Unguroiu și

Moscova), Be- 
Sapovalov (Dina- 
Rezerve :

Falin,

VALERIU

Ponedelnik

CHIOSE

Gurbici 
Brovkin 

(TSKMO). Majoritatea jucătorilor sînt 
debutanți. Apuhtin, Bubukin, Mame
dov, Sapovalov au jucat de mai multe 
ori în echipa A.

In zilele de 24 și 27 septembrie va 
avea loc la București o importantă 
competiție de rugbi, care va fi dotată 
de Federația Romînă de Rugbi cu 
„Cupa Semicentenarului1*. Vor participa 
echipa reprezentativă și trei selecționate 
de regiuni.
SCHIMBĂRI DE DATE IN CAMPIO
NATELE REPUBLICANE DE SrOR- 

TUKl NAUTICE
Campionatele republicane de tahting 

(toate clasele) care fuseseră inițial pro
gramate pcn'ru 1'6—30 august, se vor 
desfășura între 21 august și 6 septem
brie la Mamaia și Constanți.

Concursul republican de slalom nau
tic care urma să aibă loc la Rm. Vîl- 
cea la 22—23 august se va tine în aceeași 
localitate în zilele de 12—13 septembrie. 
GALE DE BOX IN CINSTEA ZILEI 

DE 23 AUGUST
Clubul Metalul M.I.G. organizează în 

cinstea celei de a I5-a aniversări a eli
berării patriei noastte, patru gale de 
box în zilele de 6, 8, 11 și 13 august 
pe terenul Dudești. participă toate clu
burile șl asociațiile sportive cu secții 
de box. Competiția va fi dotată cu 
Cupa „Metalul'*.

EXCURSIE CICLOTURISTICA 
LA OLTENIȚA

Subcomisia de cicloturism de pe lin
gă comisia de turism a orașului Bucu
rești organizează în zilele de 1--2 au
gust o excursie la Oltenița (130 Itm 
dus-întors). In mod obligatoriu bici
cletele vor avea far, Iar participanțit 
trebuie să-sl ia o pătură si hrană rece 
pentru o zi si jumătate. Cazarea se va 
face la căminul unei școli din Olte
nița.

Plecarea: sîmbătă ora 1*7 din str. 
Ton Vidu. Sosirea: duminică 2 august, 
în jurul erei 20.

ȘTIRI DE FOTBAL
a Mîine au loc în București două 

jocuri amicale de fotbal: Rapid Bucu- 
i ești-BumbacuI. teren Metalul 23 August 
■ Tiudesti), ora 9 șl AS Pompierul — Me
talul Tîrgovlște, teren Pompierul (Obor), 
ora 10.

n In prima etapă a „Cupei EHteră- 
rii”, mîine se dispută partidele: Plo- 
ești — R.A.M. da Buznit). "București 
regiune — Craiova (la Roșiorii de Ve
de). Suceava — Galati (la C. Lung 
Moldovenesc). Iași — Bacău, Constan
ta — București oraș, Stalin — Hune
doara, Baia Mare — Oradea Și (Timi
șoara — Cluj.

Tripla confruntare fotbalistică din
tre echipele R.P.R. și U.R.S.S. este 
așteptată cu nerăbdare de către toți 
pasionații fotbalului și în special de 
participanții la Pronosport.

După cum se știe echipa olimpică 
a U.R.S.S. vine la noi după un meci 
egal cu formația R.P. Bulgaria și o 
victorie asupra echipei noastre. Echi
pa secundă va juca la Aloscova șl o 
reeditare a meciului egal (0-0) rea
lizat în 1957 ar constitui un rezultat 
meritoriu dată fiind valoarea gazde
lor. Echipele de tineret se întîlnesc 
la Orașul Stalin pe stadionul Trac
torul.

In cadrul Cupei Eliberării care se 
va desfășura între reprezentativele 
de regiuni este așteptată nu numai 
o dispută strînsă dar și o serie de 
rezultate surpriză. Federația de spe
cialitate a comunicat că meciul 
Ploești—Reg. Aut. Maghiară se va 
desfășura la Buzău iar partida Su
ceava—Galați va avea loc la 
lung Moldovenesc.

In programul concursului 
sport nr. 31 sînt cuprinse și 
ciuri din campionatul R.P.

Cîmptt-

Prono-
4 me-

Ungare

I 3/.

care începe la 2 august. Rezultatele 
înregistrate în campionatul trecut la 
meciurile cuprinse în programul con
cursului Pronosport de duminică sînt 
următoarele: Diosgyor—Vasas 0-1 și 
1-1; Tatabanya—Ujpes't 0-2 și 1-1 ; 
Dorog—Salgotarjan 1-0 și 2-2.

concursului Pronoexpres nr. 30 va a- 
vea loc duminică 2 august la ora 19 
în sala Clubului 
nanțe Bănci din 
și va fi urmată 
liberă.

Lucrătorilor din Fi- 
str. Doamnei nr. 2 

de un film. Intrarea

a numerelorTragerea din urnă
PROGRAAWL CONCURSULUI 32

★
Cu începere de la 2 august 1959 

plata premiilor la concursurile Pro
noexpres și Pronosport se va face 
prin casele raionale C.E.C. pe baza 
prezentării talonului III și a buleti
nului de identitate.

La data de mai sus încetează pla
ta premiilor prin mandate poștale.

ETAPA DIN 9.VIII.1959
I. Petrolul Ploești — Dinamo București (pron. pauză)

II. Petrolul Ploești — Dinamo Buc (pron final)
HI. ” ” ‘ *•'”
IV.
V. Csepel — Tatabanya (Camp. R.P.U.—pron. pauză)

VI. Csepel — Tatabanya (Camp. R.P.U.—pron. final) 
VIL Szombathely — Ferencvaros (Camp. R.P.U.)

VIII. Salgotarjan — Pecsi Dosza (Câmp. R.P.U.)
IX. Szegedi E.A.C. — M.T.K. (Camp. R.P.U.).
X. Ruda Hvezda Bratislava—Banik Ostrava (Camp. R. Ceh.) 

XL Spartak Trnava — Tatran Preșov (Camp. R. Ceh.) 
XII. Jednota Kosice—Slovan Nitra (Camp. R. Ceh.)

Vasas — Honved (Camp. R'.P.U.—pron. pauză)
Vasas — Honved (Camp. R.P.U. —pron final)

Tatabanya (Camp. R. P.U.—pron. pauză)



SPORTIVI CARE AU ÎNDEPLINIT NORMA PREOLIMPICA

DUMITRU ȚINTEA WIUIELM ROMAN
tru 1959. Nici unu] dintre ei n-a reușit 
încă să obțină la toate probele aceluiași 
concurs punctajele înscrise pentru acest 
sezon, ceea ce înseamnă că ei trebui* 
să și intensifice pregătirile — în special 
la proba de tir.

Iată un tabel comparativ cu punctajele» 
ob'tinute în acest an de pentatloniștil 
noștri fruntași, la cele trei marj con
cursuri la care au participat •,

ZW IONESCU

Cartea sportivă sovietică,
un prețios ajutor

Comitetul Olimpic Romln, împreună 
cu Federația pomină de călărie și pen
tatlon modern, a sta-bilit următoarele 
norme oare trebuie atinse în anul 1959 
de către pentatloniștid noștri:

călărie 800 p
scrimă 7M» P
tir 860 p
înot 900 p
cros £C0 p
total 4.060 p

In acest ?.n preolimplc. pentatloniștit 
noștri au luat parte La trei importante 
concursuri internaționale (Budla pesta, 
Moscova și Cluj) fiecare dintre ei în
deplinind punctajul total prevăzut pen-

Wilhelm Roman (Recolta BucJ

4.619.5 P 4.122 P 3.635 P

1.229,5 1.085 891,5
882 760 837.5
580 520 460
805 «65 815

1.123 892 631'
Dan Ioeiesc-u (C.C.A.)15umutru Țintea (C.C.A.l

4.701 n 4.583 d 3.977.5

T.3O6 1.165 884
528 UtO 707.5

880 820 820
9J5 925 905

1 072 865 U61

3.971,5 p 4.265 p___3.960,5 J>

925 062 846
4JO 952 772,5
620 7W> 600
935 940 1.000

î.cei 811 L82

Pe urmele recordului lui Vladimir Kuf...
După meciul atletic dintre echipele 

U.R.S.S. și S.U.A., una din cele mai 
importante confruntări atletice ale a- 
nului poate fi considerată și întîlnirea 
dintre reprezentativele R. 15. Germane 
și R. P. Polone, care va avea loc la 
Berlin la 5 și 6 septembrie.

In ultima vreme, atleții celor două 
tari au atins o valoare mondială.

Presa de specialitate acordă de pe

față germanul Friedrich Jahnke, că
pitan in armata națională populară a 
R. D. Germane care s-a apropiat la 
11,8 sec. de recordul lumii. El a reușit 
să obțină la 16 iulie a.c. pe stadionul 
Bislet din Oslo un rezultat excepțional 
în proba de 5.000 m. Acele cronometre- 
Icr s-au oprit la 13:46,8 — cea mai 
bună performanță mondială din 1957 
încoace, de cînd Vladimir Kuț a dobo- 
rît recordul mondial. In afară de Kuț,

13:35,0 Vladimir Kuț, U.R.S.S.
1’3:36,3 Gordon Piirie, Anglii
13:40,6 Sdndor Iharos, Ungaria
13:46,8 Friedrich Jah’ike. R D.G.
13:51,0 Jerzy Chromik. Polonia
13:51',6 .Christopher Chataway. Anglia 
13’54,8 Miklos Szabo, Ungaria 
13:51',8 Matti Hutunen, Finlanda
13.52,2 Kazimierz Zimny, Polonia
13:52,2 Miroslav Jurek. Cehoslovaci;
13:52.6 Reijo Hoykiinpuro, Finlanda
13:53,2 1 aszlo Tabori, Ungaria
13:53,2 Zdzislaw Krzyszkowiak, Polonia
13:53.8 Peter Clark, Anglia
13:54,2 Ail-jn Lawrence, Australia
13:54,4 Dcrek Ibtotson, Anelia
13:54,4 Piotr Bolotnikov, U.R.S.S.
13:54.4 Hems Grodotzki. P.D.G.
13:54.6 Marian Jochman, Polonia
13:56,8 Murray Heiberg, Noua Zeelandă
13:57,0 Emil Zatopek, Cehoslovacia
13:57,6 Jozsef Kov .cs. Ungaria
13:57.6 George Knight, Anelia
13:57,8 Evghenii Jvkov. U R S.S.
13:58,2 Gender Hâgg. Suedia
13:58,8 Alexandr Anufriev. U.R.S.S.
13:58.8 Velisa Mugosa, Iugoslavia
13:59,2 Stanislaw Ozog. Polonia
13:50.6 Alexei neseatcikov, U.R.S S.
13:59.8 Hubert Piarnakivi, U R S.S.

13.10 57 Roma
10. 6.56 Bergen
113.10.55 Budapesta 
16. 7.59 Oslo

7. 7 56 Poznan 
1’3.16.54 londra
4. 8.57 Moscova

23. 6.59 Helsinki
1. 8.58 Varșovia

28 8.58 Goteborg
23. 6.59 Helsinki
23.10.55 Eud upesta 
23. 9.58 Erfurt
13. 0.58 Paris
4. 8.57 Moscova

18.11.56 Melbourne
4. 8.57 Moscova
3. 6 59 D-resda
1. 8.58 Varșovia
9. 2.57 Auckland
3. 9 54 Stool-holm
6 8.55 Varșovia

25. 9.57 Londra
23. 8.58 Goteborg
20 . 9.42 Goteboip
6 6.53 Moscova.
1. 7.56 Belgrad

31. 5 59 Rzeszow 
111. 5.57 Leningrad 
ÎS. 7.53 Tallinn

acum o importanță deosebită acestui 
meci. „Una din cele mai interesant? 
probe — scrie „Deutsches Sport Echo'* 
sub titlul „Vinătoarea pentru 13:35,0“ 
—este cursa de 5.000 m. Valoarea po
lonezilor în această probă este deosebit 
de ridicată. Un număr de 5 atleți

numai doi sportivi — englezul Gordon 
Pirie și maghiarul Ssndor Iharos au 
reușit rezultate mai bune decît Jahnke, 
lată de ce rezultatul lui Jahnke este 
deosebit de apreciat în cercul specia
liștilor".

Al doilea atlet din R. D. Germană

care în acest an și-a corectat sim
țitor recordul personal este Hans Gro
dotzki. La 3 iunie la Dresda, Grodotzki 
a parcurs 5.000 m în 13:54,4, un re
zultat, de asemenea, de valoare mon- 
d’zfă.

Așadar, întrecerea fondiștilor ger
mani și polonezi se anunță pasionantă. 
Iată, de altfel, ce a declarat Jahnke 
după ce a stabilit noul record al țării 
sale :

„Acum recordul nostru este superior 
celui polonez. Asta însă nu însemnează 
că întrecerea noastră cu fondiștii po
lonezi nu va rămîne deschisă. Victoria 
poate reveni fie lui Zimny, Jochmann 
sau Ozog, fie lui Grodotzki sau mie. 
Important este faptul ca din între
cerea noastră să apară rezultate din 
ce în ce mai bune. Personal voi ră
mîne întotdeauna îndatorat atleților 
polonezi Chromik și Krzyszkowiak 
de la care am învățat foarte multe 
lucruri folositoare în metode de 
antrenament și în tactica de con
curs. Mi-ar părea foarte bine dacă 
Krzyszkowiak, (in momentul de față 
încă bolnav) ar putea să concureze. 
In orice caz, tinerii Zimny și Joch
mann reprezintă o forță evidentă și 
sint demni urmași ai profesorilor lor 
Chromik și Krzyszkowiak".

Tabelul alăturat reprezintă lista atle
ților care au coborît sub 14 minute pe 
5.000 m. Numărul lor a atins cifra de 
30!

500 titluri de cărți cu un tiraj de 
aproape 3 milioane exemplare — a- 
cesta este rodnicul bilanț al lucrări
lor de specialitate din țara noastră 
în anii de după Eliberare. Și dacă 
înainte de 23 August 1944 apariția 
unei cărți de sport era o mare rari
tate, astăzi vitrinele librăriilor sînt 
pline de lucrările în care sînt dez
bătute diferitele probleme ale miș
cării de cuitură fizică și sport.

Printre cărțile de sport care au 
văzut lumina tiparului în acești ani 
un procent considerabil îl constituie 
traducerile din literatura sovietică de 
specialitate. Ajutorul pe care mișca
rea sportivă sovietică l-a oferit 
sportului nostru s-a manifestat 
consistent și în acest domeniu. Spor
tivii, antrenorii, instructorii, activiș
tii mișcării de cultură fizică, au pri
mit o literatură vastă, au putut cu
noaște cele mai noi cercetări ale spe
cialiștilor sovietici, au avut la înde- 
mina manuale, lucrări privind antre
namentul modern, diferite broșuri de 
popularizare și de organizare a miș
cării de cultură fizică, cărți de lite
ratură sportivă în care erau prezen
tate biografiile marilor sportivi so
vietici, schițe, nuvele, povestiri, in
spirate din activitatea stadioanelor.

Să ne amintim cit interes a stîr- 
nit apariția uneia dintre primele tra
duceri din literatura sportivă sovie
tică, cartea lui Kreaciko „Cultura fi
zică". Și cu toate că de atunci pro
blemele teoretice ale activității spor
tive au făcut pași importanți înain
te, „Cultura fizică" a lui Kreaciko 
rămîne ca un important ghid care a 
avut darul să introducă pe cititori în 
noțiunile de bază ale sportului.

Este clar că numeroase recorduri ■ 
și performanțe cu care ne mindrim 
astăzi au fost obținute cu ajutorul 
direct al literaturii sovietice de spe

în activitatea anfrenorikr și a spor
tivilor.

Caracterul științific al mișcării so
vietice de cultură fizică este unanim 
recunoscut. Datorită lui, sportul din 
U.R.S.S. a ajuns cel mai avansat din 
lume. Pentru specialiștii romîni au 
fost de un neprețuit ajutor lucrările 
științifice ale cunoscuților savanți 
sovietici Bîkov, Letunov, Sarkizov —

i. o.
(Chromik. Zimny, Krzyszkowiak, Joci, 
mann și Ozog) au coborît sub 14 mi
nute (o singură țară din lume — URSS 
— întrece această performanță). Pe 
de altă parte, rezultatele excelente ale 
fondiștilor germani au atras atenția 
iubitorilor de atletism".

Presa poloneză arată la rîndul ei că 
„goana pentru doborârea senzaționa
lului record al lui Vladimir Kuț sta
bilit în octombrie 1957 pe stadionul o- 
lirnpic din Roma a început. Princi
palul pretendent este in momentul de

cialitate, punîndu-se în practică a- 
vansatele teorii ale specialiștilor so
vietici. „Antrenamentul atletului" de 
Ozolin, „Tactica fotbalului" de Ar- 
kadiev, „Polo pe apă" de Kistea- 
kovski, „Gimnastica de producție" 
de Osipov, „Tenis" de Zarjețki, vasta 
colecție de broșuri „învață singur", 
„Teoria deschiderilor în șah" de Paul 
Keres și multe altele, au constituit 
adevărate manuale, prețios îndreptar

Serazini ș. a., care au pus în prac
tică și au dezvoltat în mod creator, 
în domeniul sportiv, genialele desco
periri ale marelui fiziolog rus I. P. 
Pavlov și ale predecesorului său Se- 
cenov.

Experiența științei sovietice a fost 
larg folosită în dezvoltarea activită
ții medicinii culturii fizice în țara 
noastră, domeniu care a înregistrat 
în acești 15 ani realizări considera
bile. Specialiștii și cercetătorii ro
mîni aduc o contribuție creatoare la 
elucidarea și dezvoltarea principale
lor probleme ale medicinii culturii 
fizice. Lucrările lor în domeniul fi
ziologiei efortului, al traumatologiei 
și terapeuticei sportive sînt aprecia
te peste hotare; ele au adus un a- 
lort important la crearea fundamen
tului științific al mișcării noastre de 
cultură fizică și sport. Anul trecut 
Bucureștiul a găzduit un important 
simpozion internațional de medicină 
a culturii fizice, iar puțin mai tîr- 
z.iu țara noastră a fost prezentă la 
ongresiil Internațional de Medicină 

i Culturii Fizice de la Moscova ai 
■.umeroase comunicări deosebit de 
prețioase.

Dar antrenorii, sportivii, specialiș
ti în domeniul culturii fizice nu se 
mulțumesc numai cu traduceri. Pen
tru că este practic imposibil să a- 
pară în limba romînă toate lucrările 
sportive care văd lumina tiparului în 
editurile sovietice. De aceea nenu- 
mărați oameni angrenați în mișcarea 
de cultură fizică studiază temeinic 
limba rusă pentru a putea cerceta 
direct de la sursă numeroasele lu
crări ale autorilor sovietici. Limba 
rusă a căpătat în sportul mondial un 
caracter universal. Este încă o do
vadă a marii superiorități a mișcă
rii de cultură fizică și sport din pa
tria constructorilor comunismului.

i

o t
Adevărații vinovați nu apar

pe banca acuzaților

& externe
terenuri de golf din Europa, domnul 
colonel a dorit să-și aibă poiana sa 
proprie, în care să nu fie tulburat”.

Și astfel, dl. colonel este probabil 
mulțumit. Dar ce spun oare locuitorii 
orașului ? Vor putea oare să se conso
leze cu faptul că colonelul iubește gol
ful și nu... fotbalul?

înainte sau inapoi ?

rea celor două mașini confirmă acuza
ția. Pe automobilul lui Moss au fost 
găsite urmele lacului cu care fusese 
vopsit automobilul lui Meirat.

In ce privește pe acuzat, el — deși 
a recunoscut că această catastrofă s-a 
petrecut din cauza sa — se apără a- 
firmind că in acțiunile sale nu a 
existat premeditare.

„Pe automobilele de curse a căror 
greutate este cu mult sub cea regu 
lamentară și în condițiile vitezelor ne
bunești dare ni se cer, nu am nici un 
fel de stabilitate sau siguranță și 
practic nu pot avea controlul asupra 
mașinii — a declarat Moss. Tocmai de 
aceea n am putut evita ciocnirea care 
a provocat moartea Iui Meirat".

Peste citeva zile va avea loc pro
cesul lui Moss. Dar, pe banca acuza
ților nu vor apărea adevurații vinovați 
ai tragicelor accidente petrecute pe 
pistele curselor profesioniste, proprie
tarii firmelor de mașini care, de dra
gul reclamei și al câștigului, nu se 
dau in lături să trimită oameni la

moarte. Acești udevărați vinovați vor 
rămîne si de dala aceasta nepedepsi,..

Domnul comandant e mulțumit...

Dorind să facă o plimbare pe aleile 
parcului orășenesc din Ramstein (R.F. 
Germană), locuitorii au fost foarte 
mirați văzind că toate porțile de in
trare sint blocate cu... sir mă ghimpată 
hi acest timp in adincul parcului ră
sunau lovituri de topor și copaci secu
lari, miîidria orașului, cădeau dobori!i 
la păinînt. înarmați cu securi, soldații 
americani din garnizoana locală de
frișau pădurea. Și mai revoltați au 
fost locuitorii aflind motivele acestei 
barbarii. Iată ce a scris ziarul vestger- 
man „Andore Zeitung":

„Parcul orașului a fost mutilat lără 
aprobarea autorităților germane, de 
către soldații S.U.A. Motivul: coman
dantul aeroportului american de lîngă 
Ramstein a avut nevoie de un teren 
de... golf. Și cu toate că orașul dis
pune de unul dintre cele mai mari

, Nu de mult, in orașul vest-german 
Nurnburgring, cunoscut pentru pista 
sa de automobilism, a avut loc o nouă 

icursă profesionistă pe 1000 km. Din 
1 nou întrecerea a avut un deznodă- 
imint tragic. In plină viteză, automobi

listul elvețian Fausto Meirat — jost 
campion al lumii — s-a răsturnat.

.Pilotul a fost transportat la spital 
\in stare gravă, cu o fractură a craniu- 
ț lui. Peste citeva zile Meirat a sucom- 
țbat.
j Văduva nefericitului automobilist a 
(intentat acțiune prin tribunal impotri- 
iva învingătorului cursei, cunoscutul 
\automobilist profesionist englez Stir- 
(.ling Moss, acuzindu-l că, -în mod pre- 
imeditat l-a împins pe adversarul său 
\spre marginea pistei și in consecință 
l a provocat tragicul accident. Cerceta-

Ținui ii handbaîhti romîni 
in R. 0. Germană

Azi dimineață vor părăsi Capitala 
reprezentativele de tineret de handbal 
(masculin și feminin) ale R. P. Ro
mine, care vor susține duminică două 
întîlniri cu echipele R. D. Germane 
la Neusterlitz. Din R. D. Germană 
sportivii romîni se vor îndrepta spre 
R. P. Polonă, unde vor susține dumi
nica viitoare două întîlniri cu echi
pele R. P. Polone. Areste meciuri 
vor avea loc la Jelezna Gora.

Studentul american Dawe Mayl s-a 
gindit că e născut pentru a bate re
corduri mondiale. Dar natura nu l-a 
înzestrat nici cu o forță de uriaș, nici 
cu o agilitate ieșită din comun, nici 
cu alte calități necesare unui record
man. Aflind că „recordurile" de stai 
în stîlp, de mincat stridii sau de dans 
sini deja stabilite, Dawe a hotărit să 
uimească lumea mergind 4000 km de 
la New York la Hollywood cu... cea
fa înainte. In felul acesta el mergea 
înainte, dar în același timp și... inapoi.

Era imposibil ca acest „record" să 
nu aparțină America..
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r După prima zi la tenis

Să fie anulată sentința nedreaptă 
de Ia Atena!

Vestiea condamnării eroului na
țional al poporului grec, Manolis 
Glezos, și a celorlalți patrioți greci 
a stîrnit o profundă indignare în 
întreaga opinie publică mondială.

O condiție elementară a oricărui 
proces penal este arătarea faptelor 
concrete imputate acuzatului. In 
procesul înscenat democraților greci 
această condiție a fost comnlet ig
norată, acuzarea nefiind în stare 
să indice nici un fapt palpabil cu 
privire la așa-zisa activitate de 
„spionaj*. In tot cursul procesu
lui s-a recurs numai la ticluiri min
cinoase.

Esența acestui proces monstruos a 
reieșit clar din declarația procu
rorului care, atunci cînd avocații 
apărării au demonstrat că acuza
ția este nefondată și că patrioții 
greci sînt judecați nu pentru comi
terea unor infracțiuni ci pentru 
ideile lor, a arătat cu cinism că la 
acest proces sînt judecate nu nu-

mai faptele, ci și presupusele in
tenții.

Sfîrșitul procesului a constituit 
un eșec politic pentru reacțiunea 
greacă, care a fost pusă în fața 
evidentei nevinovății a acuzaților. 
Acest proces și sentința dată au 
răscolit conștiința a milioane de 
oameni din lumea întreagă. Aceș
tia s-au convins de caracterul sa
mavolnic al acțiunii judiciare de 
la Atena ca și de politica reacțio
nară și anti-populară a autorită
ților grecești.

Alăturîndu-mi 
lor de oameni cinstiți care înfie
rează procesul intentat împotriva 
lui Manolis Glezos și celorlalți 
detnocrați greci, cer cu hotărîre să 
fie anulată imediat sentința ne
dreaptă a tribunalului militar de >a 
Atena. Libertate patrioților greci!

VASILE GRIGORE
Secretar general al Federației Ro

mîne de Sporturi Nautice

glasul milioane-

R. P. Romină R. P. Chineza 1-1
Partida de dublu de azi se anunță deosebit de importantă pentru rezultatul final

bună.Totuși, întîlnirea nu ne-a dat prea 
multe emoții, învingătorul conturîn- 
du-se de la început. Maestrul spor-' 
tului Gheorghe Viziru și-a dominat ad
versarul prin jocul său variat, prin 
concentrarea în momentele mai grele, 
prin desele schimbări de ritm și prin 
adresa mingilor sale. El a obținut un 
binemeritat succes și așfeptăm cu 
multă nerăbdare meciul său de du
minică în compania rachetei nr. 1 a 
R.P. Chineză. S-ar putea spune că 
Ciu Cen-hua are un joc sobru în sen-' 
sul că nu folosește lovituri prea pu
ternice sau de mare spectacol. In 
schimb el manevrează cu îndemînare 
racheta, are un backhand sigur și, 
mai cu seamă, o deosebită dexteritate 
în stopuri.

Mei Fu-ci—Ion Țiriac
4—2, 6—2, 7—5

TREI ETAPE

Faptul că Ion Tiriac nu a condus 
decît de două ori pe întregul parcurs 
al meciului (1-0 în primul și al treilea 
set),.- denotă pe deoparte jocul sub 
așteptări prestat de el, iar pe de alta, 
superioritatea netă a adversarului său 
care nu a fost incomodat decît spre 
sfîrșitul partidei: 4-4 și 5-5. Tînărul 
Ion Tiriac, unul dintre cele mai ta
lentate elemente ale noii generații, 
manifestă ,o formă scăzută, multă ne
siguranță (chiar și în loviturile pe 
care eram obișnuiți să i le apreciem), 
și — ceea ce este mai îngrijorător— 
o pregătire fizică cu totul necores
punzătoare. Mei Fu-ci s-a impus prin 
forța și, mai ales, prin regularitatea 
loviturilor, prin hotărîrea cu care a 
acționat în permanență.

întîlnirea dintre reprezentativele < 
tenis ale R.P. Romîne și R.P. Chineze 
continuă azi după amiază de la ora 
17 — pe terenul central Progresul — 
cu partida de dublu. înaintea acestei 
partide va avea loc meciul amical 
dintre jucătorul de rezervă al forma
ției chineze Dei Iun-min și juniorul 
romîn Mărmureanu. Mîine dimineață 
de la ora 8,30, pe același teren, vor 
avea loc ultimele două simpluri.

Jucătorul Nr. 1 al R. P. Chineze, Mei-Fu ci, a lăsat o bună impresie 
publicului bucureșteari, obținînd totodată o prețioasă victorie in partida sa cu 
Țiriac. (Foto B. Ciobanu)

In ciuda căldurii caniculare, iubito
rii tenisului au manifestat interes 
pentru prima întîlnire dintre repre
zentativele R.P. Romîne și R.P. Chi
neze, care' a început ieri pe terenul 
central din parcul Progresul. Ne-am 
îndreptat și noi spre frumoasa bază 
sportivă din str. Dr. Staicovici, do
rind să vedem la lucru pe tenismenii 
chinezi, despre care știam că în ul
timul timp au făcut progrese remar
cabile. Și, într-adevăr, așteptările nu 
ne-au fost înșelate din acest punct de 
vedere oaspeții făcînd dovada unor 
frumoase posibilități, a unei tehnici 
evoluate și a unui deosebit simț al 
plasamentului. Sportivii chinezi au ob
ținut un rezultat egal în prima zi, 
(1-1), și ei se anunță adversari dificili 
pentru următoarele trei meciuri, în
vingătorii fiind greu de întrezărit.

,,Cursa Scînteii“

TREI LIDERI
9upă Gabriel Moiceanu și Ion Vasile, noul purtător al „tricoului galben" este Ludovic Zanoni
BAQAU 31 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Ediția a Xll-a a „Cursei 
Sctnteii* este fără îndoială cea mai 
frumoasă cursă ciclistă din acest an. 
Etaipele sale lungi, puțin obișnuite la 
noi (primele două au totalizat aproxi
mativ 400 km) sînt pline de imagini 
interesante, inedite. De-a lungul șose
lelor ne întîmpină mii și mii de oa
meni, ne salută micuții pionieri, ne u-

La tenis de masă

R. P. Chineză (tineret)— 
R. P. Romină (tineret) 

5-3
ORAȘUL STALIN 31 (prin telefon). 

Joi a avut loc în localitate întîlnirea 
mixta de tenis de masă dintre repre
zentativele de tineret ale R. P. Romîne 
și R. P. Chineze. Victoria a revenit 
echipei oaspe cu scorul de 5—3. Iată 
rezultatele tehnice: Geta Pitică—Pîn 
Sen 2—0 (18, 13), Sun Mei
Maria Alexandru 2—1 (-23, 12, 
Mariana Barasch—Sian Gi ven 
(10, 14), Tiberiu Covaci—U Hon 
(19, 15), Giu Lan sun—Zaharia 
jor 2—0 (18, 12), Sun In 1 
Negulescu 2—0 (11, 16),
cun—Mircea Popescu 2—1 
19), Sien Si tun—Adalbert
(14, -17, 17).

C. GRUIA și GH MAZGAREANU
coresp.

in—
19),

2—0
2—0 
Bu

sin—Radu 
Go Giun 
(10, -13, 

Rethi 2—1

rează drum bun, oameni cu fețe bron
zate de soarele arzător al verii. Peste 
tot, sîntem înconjurați de dragostea 
moldovenilor, deveniți în acești ani 
mari iubitori ai sportului. Și, cînd 
spre seară aerul tare, parfumat de mi
rosul finului proaspăt cosit ne răco
rește fețele înfierbîntate, orașele — 
cînd ne apropiem de sfîrșitul etapelor 
— ne primesc cu adevărat sărbăto
rește. La Bacău de pildă, entuziasmul 
miilor de spectatori a constituit cea 
mai reconfortantă răsplată pentru 
temerarii alergători evadați în etapa 
a II-a cu mai bine de 120 km înainte 
de final. Este o ambianță specifică 
marilor întreceri sportive, este o do
vadă a dragostei cu care iubitorii 
sportului de pe aceste meleaguri în- 
tîmpină cursa organizată de ziarul 
„Scînteia". Participanții la competiție 
răspund așa cum se cuvine acestei 
atenții. Combativitatea, inițiativa și 
ardoarea cu care ei luptă fac ca între
cerea să fie palpitantă, cu dese răs
turnări de situații In etapa a II-a li
derul, Gabriel Moiceanu, a „căzut” 
tocmai pe locul 19 (I), datorită acțiu
nii întreprinse de tînărul Simion A- 
riton (21 ani). Evadarea lui Ariton 
s-a produs la 65 km după startul în 
etapa a II-a (Focșani—Bacău—Roman- 
Bacău) și fusese precedată de alte în
cercări îndrăznețe. Profitînd de acal
mia te’mporară a plutonului, care se 
alimenta „în corpore” cu apă de la 
fîntîni, se reped după fugari Ion Va
sile și D. Stănescu (un tînăr de 20 
ani). Acest „trio“ nu va mai ceda. El 
va trece ca un fulger prin Bacău și 
Roman, culegînd aplauzele entuziaști
lor spectatori și sosind la Bacău cu 
un avans de peste 2 minute față de

I

grupul imediat următor. D. Stănescu, 
care poartă un tricou galben (repre- 
zentînd asociația Recolta) este deseori 
confundat de către spectatori cu G. 
Moiceanu, liderul cursei, purtătorul 
tricoului galben. Dar dinamovistul se 
află departe într-un grup aproape co
daș (la 8 minute de fugari). Prins în 
zi proastă, el nu a putut riposta la 
nici o tentativă. I. Vasile, care a 
cîștigat etapa, a îmbrăcat la Bacău 
înaintea etapei a 3-a, tricoul galben și 
posedă un avantaj de 1 min. 59 sec. 
față de al doilea clasat. CLASAMEN
TUL ETAPEI a II-a (Focșani—Bacău— 
Roman—Bacău 188 km; medie orară 
37,970 km): 1. I. Vasile (C.C.A.) 
4h57:07 —timp cu bonificație 4h56:37;
2. S. Ariton (C.C.A.) 4h57:07 — timp 
cu bonificație 4h56:52; 3. D. Stănescu 
(Recolta) 4h57:07. CLASAMENTUL 
GENERAL DUPĂ DOUA ETAPE: 1. I. 
Vasile (C.C.A.) 10h04:00; 2. D. Mun- 
teanu (Victoria) 10h05:59; 3.Gh. Ra
dulescu (C.C.A.) 10h06:14;

Etapa a IlI-a desfășurată vineri 
pe ruta Bacău—P. Neamț—Bicaz—L. 
Roșu (117 km) a produs o nouă 
schimbare a liderului. Purtătorul tri
coului galben este acum Ludovic Za- 
noni. lată clasamentul etapei: 1. L. 
Zanoni (Din.) 3h33:23 (timp cu bo
nificație 3h32:53) ; 2. G. Moiceanu 
(Din.) 3h34:05 (cu bonif. 3h33:50) ;
3. D. Munteanu (Victoria) 3h35:49.
Clasamentul general: 1 L. Zanoni
13h39:32, 2. I. Vasile 131140:11, 3. D. 
Munteanu 13h41:48.

Gheorghe Viziru—Ciu Cen-hua 
6—4, 6—4, 7—5

Calitatea partidei a fost influen
țată în mare măsură de temperatura 
foarte ridicată. Cu atît mai mult tre
buie aipreciate eforturile celor doi 

competitori pentru o comportare cît mai
C. CONSTANTIN 

M. NEAGOE

Mîine începe la Cluj

H. NAUM

de la Con- 
R.P. Romîne, 
putea urmări 

pentatlon mo- 
ei vor fi mar-

Știri din
• Duminică vor avea loc în țară 

întrecerile etapei a II-a a competiției 
de baschet dotată cu „Cupa Eliberă
rii". Iată programul acutei etape: 
MASCULIN : Rădăuți: Suceava-Iași; 
Pitești: Pitești-Craiova; Constanța : 
Constanța-București ; Deva ; I iune- 
dcara-Reg. Stalin; Ploești: Ploeșt'-
R. A.M.I Oradea: Oradea-Timișoara;
S. Mare: Baia Mare-Cluj; FEMININ: 
Iași: Iași-Suceava; Pitești: Pitești- 
Graiova; Deva: Hunedoara-Reg. Sta
lin; Ploești: Ploești-R.A.M.; Arad: Ti
mișoara-Oradea; Cluj: Cluj-Baia Mare.

• Cele mai bune echipe de juniori 
și junioare din țară își vor disputa 
titlurile de campioane republicane în 
cadrul turneelor finale ce se vor des
fășura între 5—9 august la Craiova 
(juniori) și la Rădăuți (junioare). In 
întrecerea de la Craiova, vor lua parte 
echipele: (3.S.Ș. Harghita Tg. Mureș, 
Q.S.Ș. Banatul Timișoara, Luceafărul 
Or. Stalin, Tînărul Dinamovist Iași, 
Metalul M.I.G. București și echipa 
campioană a orașului Craiova, iar la 
Rădăuți, echipele: Voința Gheorghieni, 
Școala sportivă U.C.F.S. Focșani, 
Școala sportivă de elevi Arad. Lucea
fărul Or. Stalin, Constructorul Buc. 
ți echipa campioană a orașului Ră- 
<ăuți.

• Intre 7 și 9 august vor avea loc 
Întrecerile fazelor de zonă ale campio-

baschet
natelor de calificare pentru categoria 
B la băieți și categoria A la fete. 
Echipele masculine, calificate în urma 
campionatelor regionale, se vor întrece 
la Constanța, Cîmpulung Moldovenesc, 
Craiova și Cluj, iar cele feminine, la 
Focșani, Curtea de Argeș, Baia Mare 
și Cîmpulung Moldovenesc,

al 
cu 
în-

0 nouă întîlnire internațională 

a trăgătorilor noștri
Astăzi dimineață, lotul de tir 

R.P. Romîne părăsește Capitala 
destinația Praga unde va susține,
cepînd de luni, o întîlnire prieteneas
că, la toate probele clasice, cu trăgă
torii cehoslovaci. Fac deplasarea ur
mătorii sportivi : C. Antonescu, V. 
Enea, T. Ciulu, M. Ferecatu, G. Toth, 
M. Rusescu, Marieta Lieber, Aurelia 
Cozma, Tereza Quintus. Șt. Petrescu, 
P. Mocuța, I. Nițu, V. Atanasiu, I. 
Tripșa, G. Maghiar și T. Jeglinschi.

La cîteva săptămîni 
cursul internațional al 
spectatorii clujeni vor 
iarăși un concurs de 
dern. De data aceasta
tori la cea mai importantă competi
ție internă a acestui sport, campio
natul republican individual și pe e- 
chipe pe anul 1959.

Campionatul care începe mîine la 
Cluj este la cea de a cincea ediție. 
Prima ediție s-a desfășurat în anul 
1955 la Sibiu și a fost cîștigată de 
echipa Progresul București. In anul 
următor campionatul a fost organi
zat în București și a dat cîștig de 
cauză lui Dumitru Țintea (Progresiiî) 
și echipei Progresul. In 1957, la SL 
bău, Dumitru Țintea (C.C.A.) și-a 
reeditat victoria în clasamentul in
dividual, iar formația clubului C.C.A. 
a cîștigat întrecerea pe echipe. Anul 
trecut, la Cluj, Dan Ionescu (C.C.A.) 
a îmbrăcat pentru prima oară tri-

coul de campion al țării, iar echipa 
C.C.A. s-a clasat din nou pe primul 
loc.

La cea de a V-a ediție a campio
natului republican și-au anunțat par
ticiparea echipele: C.C.A. cu 2 for
mații (Dan Ionescu, Dumitru Țintea 
Traian Croitorii, Nicolae Marinescu. 
Mircea Drișcu, Ion Vesa), Recolta 
București (Wilhelm Roman, Gheor 
ghe Tomiuc, Gheorghe Mărcuța) 
Progresul București (Alexandru Bru 
ja, Christu Lichiardopol, Victor Teo 
dorescu) și reprezentativa regiuni 
Oradea.

De peste hotare

Turul ciclist al Iugoslaviei

Ion Cozma a cîștigat etapa a Vl-a

com-

BELGRAD 30 (Agerpres). —
Tinerii cicliști romîni care ne re

prezintă în Turul internațional al Iu
goslaviei s-au comportat remarcabil 
în cea de-a Vl-a etapă desfășurată 
joi între orașele Zagreb și Banja 
Luka. Dînd dovadă de o mare
bativitate, tînărul Ion Cozma a trecut 
primul linia de sosire în orașul Banja 
Luka, învingînd la sprintul final pe 
olandezul Boeck și pe belgianul Van
derveken, purtătorul tricoului galben. 
In plutonul fruntaș au sosit de ase
menea Mihăilă, C. Moiceanu 
laru. Echipa noastră a ocupat 
loc în clasamentul pe țări al

Clasamentul etapei: 1. I.

Și Șe- 
primul 
etapei. 
Cozma 

(R.P.R.) a parcurs 183 km în 4h50’

(media orară 37,861 km) ; 2. Boeck 
(Olanda) același timp; 3. Vanderve
ken (Belgia); 4. Roy (Anglia); 5. 
Mihăilă (R.P.R.).

BELGRAD 31 (Agerpres). — Turul 
ciclist al Iugoslaviei a continuat vi
neri cu desfășurarea etapei a 7-a 
Banja Luka—Belgrad, care a cuprins 
două semietape. In cursul dimineții a- 
lergătorii au parcurs 40 km contra- 
cronometrului individual de la Banja 
Luka la Bosanska Gradiska. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut 
de olandezul Hugens cronometrat în 
56’55”. Ciclistul romîn Aurel Șelaru 
a ocupat locul 6 în 59’49".

După cîteva ore de repaus, partici
panții la cursă au luat startul în bloc

în semietapa Sid—Belgrad (100 km). 
Sosirea a avut loc pe stadionul Rad- 
nicki unde belgianul Clement a în
trecut la sprintul final pe Nelis (O- 
landa) și O. Moiceanu (R. P. Romînă). 
Acești 3 concurenți împreună cu alți 
20 printre care se aflau Șelaru și 
Cozma au fost cronometrați cu timpul 
de 21133’12”.

In ansamblu etapa a 7-a a revenit 
olandezului Hugens în 3h30’07".

In clasamentul general individual 
continuă să conducă Vanderveken 
(Belgia) 311102’40” urmat de Hugens 
(Olanda) la 5’04”, Hristov (R.P. Bul
garia) la 5’05”.

Astăzi se desfășoară penultima etapă 
Belgrad—Niș (264 km).

• TREI PARAȘUT1ȘTI sportivi sd 
vietici M. Saipov, R. Petrovski și A 
Urbanovici au stabilit un nou re 
cord mondial. Sărind în grup de li 
600 m au aterizat la o distanți 
medie de 3,57 m de punctul fix. Ve 
chiul record al lumii era de 5,15 m

• ÎNOTĂTORUL francez GuyMont 
serret a stabilit un nou record euro 
pean în proba de 800 m liber cu tim 
pul de 9:22,7. Vechiul record era di 
9:25,5 . / „ ' ‘ ’
Black. Recordul mondial” al aceste 
probe este de 8:59,5 fiind deținut d< 
australianul Jon Konrads.

și aparținea englezului lai

« LA JOCURILE internaționale uni 
versitare ce vor avea loc între 2' 
august și 6 septembrie la Torino de 
legația R.P. Ungare va cuprinde 5: 
de studenîT sportivi. Aceștia vor Iu; 
parte la concursurile de atletism 
scrimă, baschet și polo pe apă.

• Echipa masculină de atletism 
R. P. Ungare va susține la 4 și ! 
august la Helsinki un meci cu re 
prezentativa Finlandei.
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