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-► Cînd noapted iși așterne vălul cati
felat peste întinsul patriei, mii și mii 
- -de becuri electrice, ca niște licurici 
‘‘uriași iși aprind ochiurile îndreptate 
. ".spre inaltul cerului. Orașe, sate și a- 
; ‘șezări industriale iși semnalizează pre- 
{‘.zența pe harta vie a țării prin milioane 
--și milioane de puncte luminoase.
" V-ali intrebat vreodată, cum se nasc
■ -becurile electrice? Știți prin cite opera- 
j 'ții de producție trece un bec? Aproape
• -1001 Miini harnice și ochi atenți urmă- 
j {fese geneza acestor mici globuri lu- 
{".minoase, supraveghează complicatele

>• ‘mașini și uriașele cuptoare.
■ - Destoinicia și succesele în producție 
{{ale muncitorilor de la fabrica „Steaua 
--Electrică" din Fieni sint cunoscute 
‘‘astăzi peste tot. Fabrica dă azi de șase 
'.".ori mai multe produse ca înainte de 
■‘Eliberare, iar secția de sticlărie crea-
{tă în anii regimului democrat-popular 

+ a însemnat o nouă izbindă. Produsele 
{'„fabricii impinzesc țara. Le întilnești la 
--tot pasul, fie că ești pe litoralul Mă- 
{{rii Negre, feeric luminat, fie că ești 
--in foaierul unui teatru sau în sala
• ‘unui cărnin cultural, intr-un sat înde

părtat.

Uzi și miine, partide decisive in campionatele balcanice de baschet
R. P. ROMI NA — R. P. ALBANIA 

)8—23 ( 49—11). Prima partidă din 
trogramtil de joi a pus față în față 
:chipele R. P. Romîne și R. P. Al- 
>ania. Tînăra formație albaneză a fă- 
:ut — ca și în meciul cu R.P.F. Iugo
slavia — o partidă curajoasă, dar 
itacurile ei s-au oprit de cele mai 
nulte ori în fața apărării echipei R. P 
Romîne, deosebit de atentă și care a 
ucat cu mult succes la intercepție, 
n apărare, baschetbaliștii albanezi nu 
iu putut stăvili impetuoasele atacuri 
ile jucătorilor romîni decît prin gre- 
■eli personale, ceea ce a dus la elimi- 
tarea a 3 echipieri, care au comis cîte 
rinei faulturi. Punctele au fost înscri 
ie de: Novacek 13, Dinescu 6, Nagy4, 
Niculescu 14, Nedef 12. Nedelea 4. 
Hoffman 4, Vizi 11, Nosievici 15. Po- 
jescu 8, Popa 2, Caragheorghe 5, 
tentru R. P. Romînă și de: Iorgi 7, 
Murzacu 7, Hertzeg 2, Meca 7, pentru 
?. P. Albania. Au arbitrat: Oberall 
!'R. Cehoslovacă) și Ovanesov (R. P. 
dulgaria).

" P. BULGARIA — R. P. ROMI NA 
, ret) 84—G5 (47—30). A doua par
iau a serii, care a opus valoroasei for- 
nații a R.P. Bulgaria selecționata noa
stră de tineret, a fost așteptată cu viu 
interes. Pe de o parte experiment ații 
baschetbaliști bulgari, prezenți cu mult 
succes la cele mai importante competiții

Incercînd să-l deposedeze de ba
lon pe Giurgiu, Peicev comite o 
greșeală personală. Fază din me
ciul R. P. Bulgaria — R. P. Ro- 
mină (tineret).

★

atît de interesantă. Tot aici a prins 
drag și de sport. „Acum — mi-a ns 
e'l — parcă n-aș mai putea trăi fără 
sport, fără fotbal".

In hala veche a sticlăriei l-am găsit 
pe colegul săa de echipă Alexandră 
Doboș, „pescuind" in fața unui cuptor, 
încins, sticla lichidă. Privindu-l Corn- 
stantin Neagu care lucra alături iml 
spuse: „Scoate cele mai puține rebu
turi, el „pescuiește" sticla cea mai 
fină din cuptor!". Graficul întărește, 
spusele sale. Alături de numele lut 
Doboș e trecută o depășire de 29 la 
sută pe luna trecută. „Scrieți, mi-a 
spus Doboș — că întreaga noastră e- 
chipă de suflători a obținut noi suc
cese în muncă în urma apariției Ho- 
tărîrii partidului". De pe platformă sd 
mai întoarse și adăugă: „N-am reușit 
să intrăm cu echipa în „regiune". ~ 
la toamnă..."

...Cind intri în secția de becuri 
virea iți este atrasă de o mașină 
depășește pe celelalte ca mărime, 
mașina „Duplex" de becuri. Alături, 
deservind-o, fete cu basmale roșii șl 
albe. Printre ele și cea mai iute fată 
din raion; Maria C. Marinoiu. De 
hărnicia ei și a brigăzii din care face 
parte iți vorbește panoul alăturat: „De-* 
pășire de plan in cinstea zilei Elibe-

Dar

pri-1 
ce 
B

(Continuare in pag a 8-a)

începe un nou campionat!
Abia au trecut două 

luni de la încheierea se- 
oficial de primăvară și, de 

lua
tonului
miine, pasionații fotbalului vor 
din nou drumul stadioanelor. începe 
noul campionat al categoriei A, 
□ nouă întrecere pasionantă a celor mai 
bune echipe din țară, pentru cucerirea 
mult invidiatului titlu de campioană a 
ț5-:i și a dreptului de a juca în Cupa 

pionilor Europeni.
'»i/eche pasiune a celor care iubesc 

fotbalul și-i urmăresu cu fidelitate e- 
voluția, campionatul este așteptat 
fiecare dată cu vie nerăbdare, eu 
gitim interes și mari speranțe.

de 
le- 
Și,

poate mai mult ca oricînd, de data a- 
ceasta speranțele sint exprimate mai 
viu pentru că pornesc dintr-o consta
tare indiscutabilă: fotbalul nostru 
bate pasul pe loc, nu realizează pro
gresele pe care le îndreptățesc condi
țiile create și la care aspiră oamenii 
muncii din țara

Sîntem siguri 
va deveni ceea 
baza activității 
gătirii echipelor 
ceea îi dorim regularitate și continui-

noastră.
că acest campionat 
ce trebuie să fie: 
fotbalistice și a pre- 
repreze*ntative. De ya-

(Continuare în pag. a 5-a)

La fabrica „Steaua Electrică" ince- 
pînd de la portar și pină la director, 

■ftoți iți vorbesc cu plăcere despre sport, 
{'.iar sportivi găsești în fiecare secție. 
• • Primul pe care l-am cunoscut era an 
{'„tînăr înalt și subțirel. Sta cocoțat pe 
ț platforma de lingă cuptorul cu oale și 

cu mișcări măsurate introducea țeava 
de suflat în sticla topită, o forma pe 
o placă de foniă șl o presufla in aer. 
Cu o mișcare de alungire o introducea 

+ apoi în forma de fontă, suflind-o de- 
{{finitio. Era interul dreapta al echipei 
-■de fotbal, Ștefan Alexandroaie. Lu- 
{’„crează in fabrică de vreo doi ani. A 
..venit de undeva de prin părțile Mol- 
■rdovei și a îndrăgit repede munca sa

OTTO BENKO,

(Continuare In pag. a 6-a)

Ioana Petrescu a stabilit în ca-, 
drul campionatelor republicane1 
de atletism un nou record R.P.R. 
la 100 m plat: 11,8 sec!

(Citiți amănunte în pag. a 4-a) 1

Ștafeta „Să întîmpinăm 23 August 1959“ 
în regiunile Craiova și Bacău

Peste 9 zile, in fața zecilor de mii de spectatori de pe Stadionul „23 
August" din București, ștafeta „SA ÎNTÎMPINĂM 23 AUGUST" își va 

încheia drumul parcurs pe meleagurile țării, aducind mesajele sutelor de 
mii de sportivi din patria noastră.

Dar, deocamdată, ștafeta abia și-a început călătoria spre Capitală, 
pornind din satele Olteniei sau Banatului, Moldovei sau Dobrogei spre 
centrele raionale. Să o urmărim împreună, prin două regiuni ale țării.

CRAIOVA. — Atenția Consiliului re
gional U.C.F.S. se îndreaptă spre buna 
desfășurare a primei etape a ștafetei 
„Să întîmpinăm 23 August 1959“. 
Sportivii din regiune își pun la punct 
bicicletele sau motocicletele cu care 
vor însoți ștafeta spre Craiova, pe 
următoarele trasee: Turnu Severin — 
Strehaia — Filiași — Craiova, Baia 
de Aramă — Novaci — Tg. Jiu — 
Gilort — Filiași — Craiova, Corabia — 
Caracal — Balș — Craiova, Cala-

fat — Băilești — Segarcea — Craio
va, Cujmir — Plenița — Craiova. Pe de 
altă parte, mii de alți sportivi participă 
la competițiile organizate pe plan local 
și dotate cu „Cupa Eliberării". In fie
care comună și centru de raion, primi
rea ștafetei va avea loc în cadrul u- 
nor mitinguri care vor fi urmate de 
manifesitiațiuni sportive închinate celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării pa
triei. Ștafetele venite din cele 20 ra-

să„Anul acesta. pornim hotărîți în pas cu ei, mai cu seamă în privința calitățiil

ioane ale regiunii, vor fi primite fa 
ziua de 21 august la Craiova, pe sta-t 
dionul Jiul, împreună cu ștafetele re-! 
giunilor Oradea și Timișoara.

BACAU. — însuflețite mitinguri sa-’ 
Iută trecerea ștafetei „Să întîmpinăm 
23 August" prin satele și comunele 
regiunii Bacău. Asociațiile sportive 
din gospodăriile colective și de stat au 
organizat grupuri de atlcți, călăreți 
și cicliști, care poartă mesajul tinere-i 
tului din satele regiunii spre centrele 
de raioane, unde vor ajunge în ziua 
de 17 august. Ca și în alte regiuni, 
au fost stabilite trasee pe care 
parcurge purtătorii ștafetei, 
sportivii din raionul Moinești 
duce ștafeta lor în ziua de 
gust la Tg. Ocna; a doua zi 
va fi la Onești, iar la 19 august în 
orașul Adjud. In aceeași zi va ajunge 

,1a Adjud și ștafeta sportivilor din raio
nul Zeletin. Ambele ștafete, purtate 
de astădată de delegați ai tineretului 
din Adjud, vor fi înmînate sportivilor 
din Bacău la 20 august. In aceeași zi 
va sosi la Bacău o altă ștafetă, cea 
care pornește de la Bicaz. Mesajul 
constructorilor hidrocentralei „V. I. 
Lenin" va trece prin Tg. Neamț și va

> ajunge la 18 august la Piatra Neamț, 
de unde îsi va continua drumul spre

iBuhuși (19 august), ultima etapă 
înaintea sosirii la Bacău. In sfîrșit, 
un alt traseu trece prin raionul Roman, 

. orașul Roman și se încheie la Bacău.
Tot în ziua de 20 august sosesc ia 

.Bacău ștafetele regiunilor Suceava șl 
Iași. împreună cu ștafeta regiunii Ba- 

' cău, ele vor fi predate în ziua de 21 
) august la Focșani, de unde își vor
> continua drumul Spre București. i

le vor 
Astfel, 

vor a- 
17 au- 
ștafefa

Știrile țilei
r tPXPrsTi'Vi ArtnT A ■RCMUTATA TTR’ RTTCJRTFEDERAȚIA ROMINA DE RUGBI 

organizează o interesantă competiția 
dotată cu „Cupa semicentenaruluija 
care vor 
(A, B și 
tativă a 
desfășura 
zilele de

participa selecționatele R.P.R- 
țjneret) precum și o reprezen- 
regiunilor Competiția se va 
In trei etape programate în

24, 26 și 30 august.

De la dicapca ia stingă. Sus: Marinescu (Petrolul), I. Lazăr (Dinamo Bacău)t Mureșan (Știința Cluj), Fusulan (Steagul Roșu). Mijloc: Crămi- 
ceanu (Minerul), Cosmoc (Jiul), Nedelcu. (Progresul), Cacoueanu (C.C.A.) Jos: Țlrlea (U.T.A.), Greaua (Rapid), Călinoiu (Dinamo Buc.), Sever 
(Farul).

LA MONTREAL (Canada), boxerul ameri
can de culoare Archie Moore și-a apârat 
cu succes titlul mondial la categoria semi
grea învingîndu-l din nou . pe canadianul 
Yvon Durei le. Ca și în primul meci,^ dar 
cu mai puține emoții ' J“
trei ori knock-down 
Moore a învins prin -......... ......... --.
meci, Archie Moore a anunțat câ îl pro
voacă pe campionul mondial la toate ca
tegoriile Ingemar Johansson. De notat cd 

_ Archie Moore are 47 ani și este la a 
Desen de Petre Stoenescu j 1 128-a victorie prin k. o.

— atunci a fost da 
în prima repriză - 
k. o. Imediat dupâ



Pentru același fel
REGIUNEA AUTONOMA MAGHIARA,

comuna aceea

muncii de pe Mu- 
a sportivilor din

de pildă, cititoru- 
în

0 GRĂDINĂ ÎNFLORITOARE
ale 

„re- 
atît pe vremea imperntiui austro-ungar cît și mai

Cu arii în urmă, Regiunea Autonomă Maghiară putea 
retine interesul doar pentru pitorescul ei minunat. In rest 
ținuturile scăldate din belșug de apele Mureșului și 
Oltului, izvorîte frățește din masivul Hășmașului, erau 
numite" : ' r . '
tîrziu, pînă în anul Eliberării noastre de sub jugul fascist, z 
prin sărăcie și înapoiere, la care se adăuga povara grea a 6 
șovinismului, ațîțat cu scopuri bine definite de guvernanții 9 
unguri si romîni de altădată. G

Astăzi, mulțumită partidului, Înțelegerea și dragostea au 6 
luat locul învrăjbirii dintre oameni, iar colaborarea lor rod- 2 
nică iii muncă a transformat întreaga regiune într-o ade- S 
vărată grădină. Călătorul care străbate acum fermecătoarele 6 
meleaguri mureșene constată cu bucurie înflorirea economică z 
fără precedent care a trezit la viață regiunea. Zeci de între- G 
prinderi industriale au apărut pe harta regiunii, punînd în / 
valoare imensele bogății ale solului și subsolului. Puternicul Z- 
combinat forestier de la Gălăuțaș, fabrica de produse lac- 6 
tate de la Remetea, întreprinderea forestieră de industriali- z- 
zare a lemnului de la Reghin (totodată, locul de producție G 
ale renumitelor ambarcații sportive romînești), fabrica de g 
piese de schimb „Encel Mauriciu" din Tg. Mureș, constituie Z< 
numai cîteva mărturii ale acestei uriașe dezvoltări. La Sin- G 
giorgiu de Pădure, în vechea colonie a șerbilor, unde mag- z< 
nații de ieri storceau vlaga poporului, muncitori romîni și G 
unguri au ridicat una dintre cele mai mari termocentrale v 
electrice din țară, iar pe valea Nirajului răvășită în trecut Z 
de inundații și stăpînită de grofi, au înflorit, în zilele G 
noastre, btigate întovărășiri și gospodării agricole colective, g 
unde țărani muncitori de naționalități diferite și-au unit Z< 
pămînturile, puterea de muncă și priceperea pentru a dobîndi g 
recolte îmbelșugate, pentru a munci cu spor. In lunile de g 
iarnă, dar mai cu seamă în zilele însorite ale verii, zeci de g 
mii de oameni ai muncii veniți din toate colțurile patriei au z< 
posibilitatea să cunoască neasemuitele frumuseți ale locti- g 
rilor, vizitând Cheile Bicazultii, Lacul Roșu, Harghita, Tttșna- > 
dul — „perla Transilvaniei" Lacul Ana, Borsecul, să-și peirea- 
că concediile de odihnă, în numeroasele stațiuni balneo- 
climatice ale regiunii. Taberele așezate în locuri pitorești 
răsună de voioșia copiilor veniți In vacanță, iar așezările 
de pe întreg cuprinsul regiunii freamătă de 
tivă...

Locurile de unde a 
cu mai bine de patru 
triva tiraniei feudale, 
decenii în urmă peste 
bunăstarea și bucuria

plecat 
secole 
aceste
10.000 
vieții

spre a conduce 
țăranilor împo-

Gheorghe Doja 
ta urmă revolta 
ținuturi care numărau cu două 

de șomeri, cunosc astăzi 
noL

activitate spor-

Semnificația unui
Un pictor din Odorhei a sur- 

'pritis cum nu se poate mai 
sugestiv o imagine plină de 
viață și semnificație de la tina 
'din primele competiții de masă 
dintr-un sat de pe Mureș. Pu
tem spune că a imortalizat un 
'moment important din drumul 
parcurs 'pentru schimbarea unei 
mentalități. Bătrinul muncitor 
agricol, purtind pitorescul colop 
de pai, deși ginditor, pare că 
nu mai privește cu neîncredere 
prezența tinerelor fete pe sta
dion. Și asta se întimpla cu 
aproape un deceniu in urmă /

De aiunci, sportul s-a Integrat 
tot mai mult in viața locuitori
lor din frumoasele comune ale 
regiunii, devenindu-le un prie
ten nedespărțit, pe care îl cu
nosc cu toții iot mai bine. Dacă 
înainte puteai auzi pe marginea 
unui teren de volei întreba
rea „mîkor gol ?!“ (cînd e gol?) 
astăzi și cei mai mici copii nu 
așteaptă fluierul arbitrului pen
tru a consemna printr o linie 
trasă în țărină, un nou punct 
realizat de echipa lor favorită... 
Este un fapt deosebit de grăi
tor. Așa cam foarte semnificativ

Avem în față exemple de ne
contestat ale rezolvării leniniste 
a problemei naționale, a înfăp
tuirii egalității în drepturi a 
minorităților naționale, ne
numărate dovezi ale prieteniei 
care leagă în zilele noastre 
populația romînă de cea ma
ghiară sau germană din regiu
ne. Străbătînd satele și comu
nele regiunii am simțit cu pri
sosință acest spirit de bună în
țelegere, de colaborare frățeas
că a oamenilor 
reș sau Olt, 
aceste locuri.

Oprește-te, 
le. la Dedrad 
înfloritoare, în care romîni, ma
ghiari și germani și-au unit for
țele pentru a ,ptine bazele gos- 

agricole colective 
Nouă". Cei aproape 

membrii ai asociației 
au format multe echi-

armonios, un buchet al priete
niei pe veci.

In fine, zăbovește cîteva cli
pe și printre locatarii noilor 
case ridicate la marginea Re
ghinului, în cartierul Apalina. 
Urmașii iobagilor de pe mo
șiile lui Huszar, romii, sînt as
tăzi oameni liberi și muncesc 
cu sîrg, unii In întreprinderile 
din oraș, alții în întovărășirile 
agricole din împrejurimi. Ei au 
închegat și o bună echipă de 
fotbal, care a ajuns fruntașă 
în campionatul raional : 
Recolta Apalina.

...Da, în anii de după 
rare, vieții i s-a tras o

Rapid

podăriei 
„Drazdă 
500 de 
sportive 
pe, luptînd frățește umăr la u- 
măr, pentru culorile gospodăriei 
lor. Echipa de fotbal „Brazdă 
Nouă" ilustrează cum nu se 
poate mai bine aceasta.

Poposiți, de asemenea, la par
tidele tradiționale de fotbal dfn- 
tre. echipele din Ltieriti sau sa
tul vecin acestuia. Două for
mații, una alcătuită tn general 
din muncitori agricoli romîni, 
alta din maghiari, desfășoară 
totdeauna jocuri care îneîntă pe 
localnici prin corectitudine și 
sportivitate.

Poate vei poposi cîndva la 
Gheorghe. Vizitează neapă- 
puternica asociație sportivă 

„Textilei". Cîte exemple nu 
găsi în această direcție. Să 
vorbim decît de apreciata

Elibe- 
brazdă 

nouă. Vrajbei create înadins 
grofi, moșieri și capitaliști 
fie ei romîni sau maghiari 
care a dăinuit veacuri între 
cuitorii acestor meleaguri 
hiat loc prietenia, lupta comună 
pentru înflorirea patriei, pentru 
înfăptuirea țelului comun — 

. construirea deplină a socialis
mului.

PE DRUMUL BUNĂSTĂRII
Un imens rastel 

olete — bicicletele 
Alături, un gara» 
odihnesc motorete și motociclete 
de diferite tipuri — de aseme
ni ale muncitorilor. Și astea 
toate, la intrarea unei fabrici 1 
Odinioară, o astfel de imagine 
era de neînchipuit. Acum, ea 
este caracteristică bunăstării 
muncitorilor, ridicării continue a

plin de bici- 
muncitorilor, 
în oare se

în general, a-1 ciclismului și mo- 
tociolismului în special. Cu cîte
va clipe înainte de a-1 cunoaște, 
aflasem prin intermediul locțiito
rului secretarului organizației 
de partid, Viorel Pantea și a 
responsabilului sportiv din comi
tetul de întreprindere, Nicolae 
Năsăudcanu, despre viața boga
tă a secțiilor de fotbal, tir (aso
ciația posedă un poligon pro-

este exemplul echipei de volei 
a fetelor din Troița alcătuită 
'exclusiv din muncitoare agri
cole întovărășite, care în numai 
trei ani au ajuns campioane re

gionale in cadrul Spartachiadei.
Dar „Voința" Troița nu 

este un exemplu izolat. Pe va
lea Nirajului (și nu numai pe 
Valea Nirajului, ci pe multe 
alte văi și plaiuri ale regiunii), 
„salba" terenurilor de spori este 
neîntreruptă. Sportivilor de pe 
valea Nirajului, recunoscuti ca 
fruntași, li s-a făcut de aceea 
cinstea să găzduiască întrece
rile finale pe țară ale „Cupei 
Agriculturii", o mică „olimpia

dă" a satelor. La Miercurea 
Nirajului își va avea sediul co
mandamentul concursului, iar 
cele 5000 de difuzoare instalate 
în așezările de pe vale vor face 
cunoscute la o oră după termi
narea întrecerilor, rezultatele. 
(Rețineți: un comandament spor- 
|tiv și 5000 de difuzoare în sa
tele unui singur raion I Nu vi 
se pare că tabloul pictorului din 
Odorhei a devenit ne cuprinzător, 
că el schițează doar niște înce
puturi care au fost de mult de
pășite ?

Sf. 
rat 
a
Vei
nu
reprezentativă feminină de gim
nastică, în care muncitoarele 
Elisabeta Farcaș, Pairaschiva 
Măciucă, Izabela Ferenczi, Ana 
Teacă, alcătuiesc un tot atît de

tablou
5 MW

-Z'--

** Mă

tru dragostea sa arătată s 
tului, nc-a exemplificat spi 
fără să facă apel însă 1 
tocidiști. Era vorba de fi 
Albert Kiss, fost strungar a 
tehnician reputat și, Emil 
boszyi, lăcătuș, de trăgăto. 
Elisabeta Vargancik, labora 
de voleibalistul Ion Pasc 
dispecer și secretarul asoci; 
sportive, de boxerul Va sile 
lonfăleanu, lăcătuș, cel care 
interval de numai o lună a 
bazele secției de box în care 
tivează 35 de tineri, toți ele\ 
școlii profesionale metalurj 
sau de fotbalistul Istvan l i 
lăcătuș, un fruntaș al inovați 
„De altfel, aproape fiecare 
tre sportivii noștri numără 
activul său 7—8 inc,,
Ei muncesc cu multă pricep 
contribuie din plin la realiz; 
unor substanțiale economii și 
plicit obțin cîștiguri frumoo 
a ținut să adauge interlocut 
nostru.

... La poarta fabricii „E 
Mauriciu" ridicată în anii 
terii populare, rasteluril 
cate stau mărturie a 
prosperități.

Muncitorii de la fabrica „Encel Mauriciu" din Tg. Mureș 
sînt nelipsiți de la concursurile de motociclete, lată-i la Lacul 

Roșu, luînd 
nivelului de 
tră.

Ne aflăm 
de schimb și benzi de ____
pentru mașini de cusut și tri
cotat, „Encel Mauriciu" din Tg. 
Mureș, de două ori premiată pe 
regiune, de mai multe ori evi
dențiată pe ramură de produc- 

. ție. O asociație sportivă puter
nică — „Oțelul" — în care toți 
membrii sînt cu cotizațiile la zi, 
desfășoară o activitate bogată. 
După ce am cunoscut dragostea 
pentru sport și realizările în 
muncă de aici, n-am regretat 
drumul lung parcurs pînă aici. 
Eram bucuroși de alegerea noas
tră, așa cum bucuros s-a ară
tat și directorul fabricii, comu
nistul Ludovic Moldoveanu, un 
neobosit susținător al sportului

startul in a

trai din tara

la fabrica de

II-a etapă a unui interesant circuit.
priu), șah, tenis de masă etc., 
dar mai cu seamă despre in
teresul manifestat pentru spor
turile mecanice, atît de bine 
oglindit și la primul nostru con
tact cu fabrica. Tovarășul Ludo
vic Moldoveanu, directorul fa
bricii ne-a pus la dispoziție Și 
un album cu fotografii (reali
zate de cercul de amatori) o 
adevărată cronică ilustrată, a a- 
tîtor concursuri ce au avut Ioc 
fie în jurul fabricii, fie pe dru
murile de munte ale regiunii.

„Particip cu plăcere la între
cerile muncitorilor, pentru că 
mi-s dragi acești tineri care știu 
să fie fruntași și pe locurile lor 
de producție. Aproape că nu 
există sportiv cu care să nu ne 
rnîndrim...". Și direotorui M<H- 
doveanu, admirabil exemplu pen-

noas-

piese 
oarde

Față în faț
U Asociații sportive: 
1938—27, 1948—248, 1958—481, 

(31. VII)—527.
•' Numărul sportivilor:
1938—1670, 1948—23.216 19

82.322, 1959 (31 .VII)—99.427 m-
bri U.C.F.S
•' Baze sportive:
1938—68, 1948—613, 1938—1

1959 (31.VII)—1.197.
® Activitatea sportivă 

mase:
1938: n-a existat: 1948: 32.

1958: 91.600: 1959: 100.000.
*' Partie.’nantl la Spartachi 

de; vară a tineretului
195-1: 58.343; 1959: 100.566.
® Participanți la Spailrjchl 

de iarnă a tineretului-
1954—39.198; 1959—67.081.
A Purtători insignă G.M 
1951—1812; 1958: Î8.065.
• Sportivi clasificați:
1951—83 categ. I șl a Il-aj 

(categ a lila): 1958 : 883 (c
I și a Il-a), 5.903 (cat. e III).

Un raion fruntaș!
Raionul meridional al regiu- 
i — Sf. Gheorghe — își dis

pută de multă vreme întîietatea 
cu „adversarul" său principal, 
raionul Tg. Mureș. In prezent, 
sportivii din Sf. Gheorghe sînt 
în frunte, ce-i drept la o... 
mustață de „urmăritori" (218,1 
—216,8 puncte) în ceea ce 
privește numărul membrilor 
U.C.F.S., situația cotizațiilor și 
manifestațiilor 
mase. La sediul 
raional U.C.F.S. Sf. 
afli cu ușurință — 
despre succesele cu 
tivii de aci se pot

•portive de 
consiliului 
Gheorghe, 

oricînd — 
care spor- 

lăuda.

lată de pildă, 
grăitoare: raiionul 
prezent 77 de asociații, înglo- 
bînd 12.770 membri U.C.F.S. 
(o depășire de aproape 100 
membri față de angajamentele 
inițiale). Un succes asemănător 
s-a înregistrat și la încasarea 
cotizațiilor.

Două cifre ni se par foarte 
semnificative pentru amploarea 
pe care a luat-o sportul 
aceste locuri mai ales în 
timii 
raion 
cum, 
1949,
prindere din raion,

cîteva date 
numără în

în 
ul-
în 

A-
în

arfi- In 1948 existau 
62 de baze sportive, 
aproape 150. La fel, 
la cea mai mare între-

„Textila"

Sf. Gheorghe, ființau doar 3 
secții sportive (fotbal, popice 
și tenis de cîmp, însumind a- 
pioximativ 50 de practicanți). 
Astăzi, aceeași asociație cu
prinde 11 secții cu peste 200 
sportivi legitimați, iar numărul 
tinerilor care participă la dife
rite competiții de mase trece 
cu mult de 1500. Numeroase 
discipline sportive, altă dată 
necunoscute, ca baschetul, lup
tele, tirul, natația, atletismul, 
boxul etc au ajuns să fie prac
ticate pînă și în cele mai în
depărtate sate și comune din 
raion. Nu numai localități mai 
cunoscute ca Malnaș, Bodoc, 
Micfalău, Căpeni dar și așe
zări mai izolate ca de pildă

Comalău, spre Tg. Secuii 
sau Micloșoara, retrasă und< 
în munte, în BaraoJt, puise 
de viață sportivă- In afară 
„Cupa Eliberării", alte d< 
competiții, organizate de activi 
consiliului raional U.C.F.S. 
stimulat activitatea sport; 
Este vorba de „Spartachia 
fetelor" aflată anul acesta 
a doua sa ediție și extinsă 
pe regiune și de „Cupa S.M.' 
tot la îîivel de regiune cîștig; 
de reprezentanții raionu 
După cum se poate ved 
sportul din raionul „Sf- Ghe 
ghe“ se dezvoltă pe un făg 
bun.

Materiale redactate de
NEAGOE MARDAN 
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Tactică

DE SUPORTER*)

V

Fiecare laudă spartul pe care-l
practică.

Propune unui tenisman să joace 
volei : îți va zîmbi cu superioritate, 
îndreptîndu-și dunga ireproșabilă a 
pantalonului alb. Gestul acesta a- 
junge să-ți dai seama, că omul 
socotește voleibalul o îndeletnicire 
grosolană, vulgară, nodemnu de un 
sportiv care se respectă.

Jucătorii de gorodki își fac de 
lucru în careurile lor, mormăie^ ca 
niște urși cuvinte ciudate - „tîlka" 
și „leapa", aruncă cu bastoanele 
cu măciulii de aramă și se ples
nesc îneîntați peste șoldurile pline. 
La drept vorbind, înfățișarea lor nu 
are nimic sportiv : pantalo-nii negri 
iungi și 
semene 
căpitani 
porturile 
și suflet 
cîte ori 
mingea 
peste fileu, 
poate să-și

msrsul țlecmpăl, îi fac sâ 
mai curînd cu npcioplitii 
do vapoaro comerciala din 
mici. Ei sînt devola}i trup 
jocului de gorodki. Ori da 
văd toronui de tenis și 

aibă, ușoara, caro zboară 
îi umflă rîsul. Cum 

,____ _ piardă cineva timpul
cu asomenea fleacuri ?

Atletul caro sare cu prăjina se 
ridică pînă la înălțimea unei coso 
cu trei etaje ; firește că do acolo, 
și tenisul, și voleibalul, și gorodki 
îi par niște jocuri do pigmei.

Maeștrii sporturilor nautice spin
tecă valurile cu schiturile de opt, 
elegante și ușoare. Bărbiile .lor se 
sprijină pe genunchii goi, îndoiți, 
plămînii inspiră cel mai bun ozon 
din lume. Și cînd privesc po mal 
unde sprinterii aleargă înecați în 
praf, undo niște grăsani lac de su-

Ilf și Petrov
de 

vîs- 
al-

p«

Două echipe masculine de 
baschet din R. Cehoslovacă sa 
întreceau într-un meci decisiv 
pentru fiecare dintre ele: cea 
care cîștiga la o diferență de 
7 puncte promova în categoria 
imediat superioara.

Meciul a început liniștit dar 
a devenit din ce în ce mai dis
putat. Nici una dintre echipe 
nu 
lua

•..•Totul nu a fost însă decît 
o chestiune de tactică: jucăto
rul în cauză a egalat scorul 
pentru a face să urmeze pre
lungirile de rigoare. In cele 10 
minute care au mai urmat, e- 
chipa care a egalat a cîștlgat la 
o diferență de 18 puncte, 
plinindu-și

îm-
visulpromovarea.

In jurul balonului rotund

reușea să se distanțeze. Cum 
tina dintre ele un avans de 
i-trei coșuri, cealaltă ,,ve- 
din urmă** și egala situa- 
Cu citeva secunde înainte 
terminarea partidei, 

de

elvețian, care joacă 
ce în ce mai șters 

internaționala,

ția- 
de 
indica o diferența 
două puncte și dacă ar 
mas așa pînă la 
promovat o altă 
form proverbului 
ceartă-..**). Totul 
dut... Dar iată că 
formației care 
mește mingea, driblează un... 
coechipier,1 se îndreaptă nestin
gherit spre propriul său coș și..- 
înscrie sub privirile stupefiate 
ale tuturor, exact în momentul 
în care arbitrii anunțau sfîrși- 
tul celor 40 minute regulamen
tare de joc.

scorul 
numai 
fi ră- 
ar fi 
(con-

slîrșit, 
echipă 
„cînd doi se 

părea pier- 
un jucător al 
conducea pri- 

driblează

Fotbalul 
un rol din 
în activitatea 
caută soluții să se redreseze, 
mai întîj pe plan intern și apoi 
pe plan extern. Și se pare că 
a ajuns la o „rețetă": folosi
rea jucătorilor de culoare în 
campionat, ceea ce este cu to
tul neobișnuit în țara cantoane
lor. Primul negru care va juca 
în campionatul elvețian se nu
mește Seye Katete, un senega- 
lez de 27 de ani, provenind 
din orașul Leopoldville, unde 
a jucat la Daring. Cu el a în
cheiat un contract (elvețienii 
sînt — chipurile — amatori...) 
clubul Young Fellow din Zu
rich, care pune mari speranțe 
în noua sa achiziție.

Cu o floare însă...

doare ridică greutăți de cîte 20 
puduri - înfundă și mai adînc 
lele și pornesc spro depărtările 
bastro.

Așadar, fiecare laudă sportul 
care-i practică.

Dar iată că pe marele cîmp verde 
a! stadionului ,,Dinamo" răsună de 
patru ori, oprindu-ți pentru o clipă 
bătăile inimii, fluierul fascinant a! 
arbitrului. El anunță începutul unui 
maro meci de fotbal.

Și cît ai clipi din ochi, totul se 
schimbă.

Unde ești tu, mîndrie a jucăto
rului d9 tenis ? Uitând de manierele 
sale 5em:-chamberla!niene, de pan
talonii albi pe care-i iubeșle atâta, 
de dunga ca muchia de cuțit, tenis- 
manul se agață din fugă de bara 
tramvaiului, k? clipa asta nu mai 
este tenisman, ci panteră. Precum 
se vedo, sub învelișul exîeuor,. sub
țire de tenisman, bate o inimă 
cinstită do fotbalist ; e suporter. 
De s<rr vedea mai repede în tribună 
în mulțimea celorlalți suporteri, în 
miezul discuțiilor aprinse despre ca
litățile echipelor care se înfruntă I

... Grăsanii care ridică preutățHe 
de cîte douăzeci do puduri sînt în 
staro să ridice tramvaie întregi nu
mai să se vadă mai repede în tri
bună. Iși cară după ei 
explicîndu-le din mers 
dintre ofsaid și insaid.
- Insaidul, mă-nțe!ogi, ,

drept și stâng, i... _?„*
țelegi, r‘ ’ . .

Nevasta ar prefera să meargă la 
cinema. In vine greu să seziseze a- 
cesto subtilități. 
triumfă și peste o 
ceasta va țipa cu 
nească :
- Nu-i just I Huooo, i 
Ba chiar se poate ca i

fură delicată să-și vîre j 
în gurița trandafirie și 
un fluierat de protest 
cutremure pămînful.

In general, suporterii 
dințați toți și întotdeauna 
îru! ia hotărîri nejusfe, 
jează cu nerușinare una 
și că pe teren se petrec nereguli 
înspăimîntăfoăre.

Ei, dacă 
suporterul, 
strună I

...Meciul „ ___T ___________  _
ferește cu grijă din traiectoria min- 

Se îmbulzesc cînd la 
Porțarii țo- 

Tribu- 
intensi-
»«

nevestele, 
diferența

. poate 5
. ___a, inr ofsaidul, mâ-n-
poat8 fi drept și nedrept.

Dar fotbalul 
oră femeia

o
a-

voce neome-

arțsitru ! 
aceașjâ fâp- 
douâ degete 

i să-i tragâ 
de să se

meciul l-ar 
atunci totul

a început și

S-A DESCHIS DECADA
..■upă ani de întuneric, u- 

niilințe și nemiloasă exploa
tare, oamenii muncii conduși 
de partid au sfănmat jugul 
exploatării și au pornit cu en
tuziasm și hotărire la clădi

rea unei vieți noi, libere și fe
ricite. In acești 15 ani 
au trecut de la eliberare, 
în activitatea culturală a po
porului romin au avut 
transformări revoluționare sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului. Cartea a devenit o pro
blemă de stat, un prețios prie
ten și sfătuitor a 
cetățeni. In ultimii 
fost tipărite 
30.000 de titluri în peste 450 
milioane exemplare. Un exem
plu edificator U constituie de 
pildă Editura politică, care în 
acești 15 ani de activitate a 
tipărit peste 5600 cărți și di
ferite broșuri în peste 165 mi
lioane de exemplare.

De o atenție deosebită s-a 
bucurat editarea și răspîndirea 
operelor clasicilor literaturii și 
culturii rominești. In compara
ție cu anul 1951, anul trecui 
s-an tipărit de șapte ori mai 
multe asemenea cărți, într-un 
tiraj de zece ori mai mare. In 
timp ce în 80 de ani de regim 
burghezo-moșieresc, opera ma
relui nostra poet Mihail Emi- 

i a fost tipărită într-un 
de 115.000 exemplare, nu- 
în ultimii zece ani, ope- 
lul Eminescu au fost edi- 
în peste 700.000 de exem-

milioane 
minorități-

a curios-
care

, &

loc

milioane de 
zece ani cui 
aproximativ

In perioada 1949—1958 au 
ajffvut 8041 de cărți într-un 
tiraj de peste 44 
exemplare în limbile 
lor naționale.

Și cartea sportivă
cut in acești ani un mare a- 
vint. Din 1950 și pînă acum 
au apărut în limbile romînă, 
maghiară, germană și strbă 
circa 500, de titluri cu un tiraj 
de aproape 3.000.000 exempla
re. Astfel de cifre nici nu pot 
fi comparate cu situația dina
inte de 23 August 1944 cînd 
apariția unei cărți sportive era 
un lucru foarte rar, titlurile

sînt 
i câ 

câ 
din

încre- 
arbi- 

prote- 
pârfi

arbitra el, 
ar morga

arbitrul se

gir. Jucători
o poertă cînd la alta, 
paie nervoși în fața porții, 
nelo trăiesc clipe do maro 
late. Se știe dinainte cînd 
ce motive vor rîde oamenii.

Prima obligație a mingii

din

e 
nimerească pe fotograf exact 
clipa cînd acosta, ținînd în 
servieta cu 
spre poartă, 
așa numitul 
cauza 
ți va fotografia mașinal ceru! gol. 
Asta se întâmplă la fiecare meci și 
e intr-adevăr foarte hazliu.

Apoi, cîteva zeci de mii de oameni 
vor rîde fiindcă pe teren se va 
ivi pe neașteptate un cățel. Va 
alerga țîteva secunda înaintea min-

acesta,
ustensile, se tîrăște 
pentru a imortaliza 

moment critic. Din 
lovituri’, va cădea pe spate

CULTURII
apărute pină atunci puțind 
numărate pe degete.

O dezvoltare considerabilă a 
luai și baza noastră poligrafi
că, Combinatul Casei Sclnieii 
tipărind zilnic peste 2 milioane 
de volume, ziare și reviste. Cu 
prilejul Decadei Culturii au a- 
părut sau vor apare aproape 
200 de lucrări originale.

Decada Culturii care are loc 
in țara noastră intre 13 și 23 
August constituie un rida im
bold, "pentru scriitorii și toți 
oamenii de cultură de la noi 
pentru a da noi opere de va
loare, noi tezaure de neprețuit 
pentru oamenii muncii.

nescu 
tiraj - 
mai 
rele i 
taie i 
plare. O dezvoltare însemnată 
a luat-o șl editarea operelor cla
sicilor
Numai operele
Gorki au atins în acești ani 
tm tiraj de aproape 1.000.000 
exemplare.

literaturii universale.
lui Maxim

ADALBERT LUKACI. BACAU- 
La campionatul mondial de fot
bal din 1951, disputat în Elve. 
țla echipa R-P. Ungare a în
vins Brazilia cu 4—2 (2—1). Fot
baliștii maghiari au dispus, m 
semifinale, cu același Bco.-, și de 

Uruguay-u ui A. 
a necesitat ““ 

.______- încheiere’ celor
9o minute ohișnuite de Joc re. 
•,uitatul fiind 2—2 (Echipa un
gariei a condus la un moment 
Uit c.j 2—0, laT nruguaienlj au 
egalat cu tioua minute înainte 
dc sfîrșit).

GH. TIPIRIG, rAȘI o in «nut 
1956, C. Dumitrescu a ocupat lo
cul II în clasamentul general 
individual din ..Cursa t“. 
d*pă polonezul Krolalc. ?’ Marin 
Nlculescu a ctș lga< o etapa in 
această competiție. 3) Ce boxeri 
a-u fprt medaliaii si cu cei "«!' 
de medalii, ta J.O. de la uel- 
sinki 7 Dar asta este i--. '
întrebările pe care le-am pus 
cititorilor în cadrul concursului 
„Știți sport ?“! Vreți să vă spu
nem răspunsurile ? Dar atunci, 
cum rămîne cu premiile 7 Le 
luăm... noi 7

IOAN M CONSTANTINESCU. 
CIMPINA. — Ați cîștlgat dvs. ; 
1—0 este mai bun decît 1W—3 ia

reprezentativa 
teistă par idă 
prelungiri, 1^

golaveraj. Pînă acum Insă n-am 
văzut nici o echipă cucerind 
campionatul cu un golaveraj de 
1--0 î Ca atare, echipa pe 
o simpatizați dvs. să facă 
să nu pună prea inuită 
pe acest calcul matematic, 
lupte pentru un golaveraj 
100—3 E mai sigur î

VLAD FOTESCU PLOEȘTI - 
1) Eugenia Mateianu este Euge
nia... Tărăngoiu. Tînăra noastră 
flor’etistă s-a căsătorit cu fotba. 
tistul Viorej Mateianu.

dan fueric, BACAU — 1) 
Din echipa Petrolul Plocști nr. 
mătorii 5 jucători au îndeplinit 
norma și au primit titlul de ma
estru al sportului : Pahontm
Marinescu, Neacșu, Topșa și Za- 
haria. 2) Anul acesta, doi dintre 
săritorii noștri în înălțime au 
ajuns la 2 metri și mai mult : 
Xenofonte Boboc 2 m și Cornel 
porumb 2,01 m. Recordul țării 
noastre la această probă este 
de 2.055 și este deținut de Ion 
Sobor.

ADRIAN PANAITESCU, BUCU
REȘTI. 1) In meciul de fotbal 
cu R.P. ungară, din cadrul O- 
llxnpiiâdei de Ia Helsinki, cînd am 
pierdut la marc luptă cu 1—2, 
reprezentativa R.P R. a .avut ur
mătoarea formație : Voinescu—

care 
bine 
bază 

ci sa 
de

gii ți (in*qginoji-vâ I) jocul va în
capă ,â-l posioooM »> pe «U Va

.. ___ .   șa
p» spate așteptând să fie 
Dar pînă la urmă, capătă 
cuvine. Un șut năpraznic 

..........,* rostegolin- 
du-so da vreo douăzecișicinci de ori 
părăsește terenul cu un schelălăit 
jalnic.

A treia oară, tribunele vor rîde 
din cauza emoției unui suporter. 
Uitând de tot ca-! înconjoară, a- 
cesta se ridică de la locul său și 
țipă ascuțit : „Vanea, arde-o la
poartă Cum Van ea n-o arde la 
poartă, ci se bîlbîîe și mingea lo
vește bara transversală, suporsupor- 
terul începe să w»’e. Lacrimile curg 
din belșug pe fața lui lată și *so 
preling în~ mustățile lungi. Omul nu 
se jenează : proa e zguduit de pur
tarea ticălosului, pentru ca să mai 
observ o câ douăzeci dc mii de oa
meni îl privesc și rîd.

Au mai rămas ultimele 15 minute 
de joc. încordarea devine aiaximă. 
Se trage la poartă fără întrerupere 
ți uneori fără sens. Echipele impun 
un ritm infernal. Tribunele fierb.

Suporterii nu mai rîd, ci piîng. 
Nu-șl iau ochii de la minge. In 
timpul ăsta poți să Io cureți buzu
narele, să-i de3oalfi, să le scoți 
chiar pantalonii. Nu vor observa 
nimic !

Dar aici intervine 
ficatoare a fotbalului 
de buzunare nu va 
ultime, zguduitoare 
a se deda ocupației 
Poete că a venit aici 
a cotrobăi prin ___
dar jocul l-a absorbit 
omului i-au scăpat minutele 
mai potrivite.

Tribuna de fotbal împacă pe de
licatul tenisman cu jucătorul J* 
gorodki, greoi ca un urs, aici

lătva emoționat fi fericit cînd 
un jucător, cînd k» altul, apoi 
va culca p» spate așteptând să 
.itânaîktâ- 
ce i se ______ _ _
îl nimerește și că*®Iu!,

influența puri- 
I Nici un hoț 
pierde 

minute 
lui de 
special 

buzunarele

aceste 
pentru 
baza.

pentru 
altuia, 

cu Jetul și 
cele

de 
, ___ îno

tătorii se lipesc de umerii atleților. 
Spiritul fotbalistic îi unește și-i a- 
propie pe toii.

Chiar și oamenilor care nu prac
tică nici un sport, frecventarea me
ciurilor do fotbal le fortifică orga
nismul într-un chip do necrezut.

Amatorul de meciuri de fotbal 
sxecută în viața lui toate exerci
țiile prevăzute de complexul G.M.A. 
Suporterul călit poate participa ori- 
;înd ia cea mai comp’5—*" --
tachiadă : e antrenat, 
o serie de recorduri 
următoarele ramuri :

a) alergarea după ____
locuri foarte aglomerate,

b) săritura fără prăjină pe plat
forma dkt față a remorcii.

c) 17 partide de box la poarta 
stadionului,

d) ridicarea 
pe brațe a 
mulțimea de 
stadionului)

©) înotul ca la armată 
sub o ploaie torențială 
două ore și fără umbrelă)

Numai un lucru nu știe 
suporterul : să

In schimb, îl

iplicata Spar- 
El a stabilit 
mondiale la

tramvai în

greutății (transportarea 
sofiei și copiilor prin 
oameni, de la poarta

♦ Fragmente 
numiți lor 
Petrov.

(șederea 
timp de

să facă 
joaca fotbal. .
iubește foarte mult.

. _ dintr-o schiță a re-
umoriști sovietici llf și

...după terminarea probei- de 
decatlon din cadrul meciului de" 
atletism de la Philadelphia, din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A., 
recordmanul mondial al acestei 
probe, Vasilii Kuznețov, cîntărea 
cu... 6 kgr. mai puțin decît în
aintea concursului?I Și cînd te 
gîndești că unii oameni țin luni 
întregi un regim alimentar strict 
pentru a slăbi cu un kilogram 
sau două!

...baschetbalistul francez Le
fevre deține un... record in ceea 
ce privește mărimea piciorului? 
El nu-și poate procura niciodată 
pantofi „de gata" 
piui motiv că 
măsură care, 
există In nici 
lume.

...renumitul s 
și-a început activitatea fotbalis
tică, jticînd în postul de... cen
tru înaintaș?

pentru sim- 
poartă nr.... 52, 
bineînțeles, nu 

un magazin din

portar Grosics

Covaci, Faranati — 
S erfoză—Paras Chtv a, 

Ozon, pctschowskt, 
are 30 de ani. 

3) E-

Zavoda 11, 
Căiinoiu, 
lordache, 
Sura. 2) Bone 
Alexandrescu : 30 de ani. - 
chip a C.C.A. a cîștlgat campio
natul R.P.R trei ani consecutiv 
(1951, 1952, 1953). De asemenea a 
mai fost campioană și în anul 
1956.

PETRICA D1MITRIU, GALAȚI.
1) Echipa Romîniel a cîștlgat 
Balcaniada dc fotbal în 1333 cu 
scorul general de 13—» (1—o cu 
Grecia. 7—0 cu Bulgaria,, 5—0 
cu Iugoslavia) Iată formația noa
stră din meciul cu iugoslavia : 
Șepci — Vogi, Albu — Moraveț, 
Kotormani, Lacatoș - 
Covaci, Ciolac, Bodola,
2) Grigore 
t"._ L- 
ani antrenor." Actualmente e me
canic de locomotivă, 
țeanul dvs a fO'St, e 
un bun
Iui nu cuprinde totuși perfor
manțele pe ~ 
dvs. cu “

Blndea,
____ _y Dobay.

2) Grigore Jel^sneac s-a retras 
din box. după Ce a fost oîțiva

Concetă- 
_ .adevărat,

boxer, dar palmaresul

manțele pe care 1 le atriibuiți 
dvs. cu mimă,., largă de gălă- 
țean. De pildă, din cele cinci 
meciuri susținute cu Ion Popa, 
două le a pierdut iar trei Ie-a 
terminat la egalitate.

ION POȘTAȘUL

Cîteva imagini din viața 
unni trâăr sportiv

Vroiam noapScat să-l prezentăm cititorilor noștri pe Barbu 
Predescu, muncitor vrednic și sportiv fsuntaș, unul din ne- 
numărații tineri al pa tried., care în anii luminoși de după 
Eliberare și-au văzut împlțilte visurile, gîndurile, aspirațiile ..

Condeiul a așternut pe lurtle pagini multe cu scris mărunt. 
Copilăria, anii de școală, apoi munca în .uzină, pasiunea pen
tru sport, viața de âamlție Barbu Predescu a crescut, s-a 
format ca cm, ca spor tiv. ca. cetățean, în anii regimului de
mocrat popular.

Nu vroiam să uităm sau să omitem ceva. Și, în cele din 
urmă, materialul a fost tecmlnat. A ieșit însă atît de mare 
îneît nici un secretar de redacție nu s-ar fi încumetat să i 
treacă în schița de pa gjnațle. („Nu-i deloc rău, dar încearcă 
d-ta mal bine la o... edKură").

Și atunci neam decis să recurgem Ia graiul mult mai scurt 
al imaginilor. ;

1. Ajustorul mecanic Barbu 
Predescu este un muncitor a- 
preciat la sectorul scul Orie al 
uzinelor „23 August". Pe fișa 
sa nu figurează absențe sau 
intlrzieri. Iar lingă mașina sa 
nu vei găsi niciodată rebuturi, 
iltemistul Barba Predescu este 
un exemplu pentru tovarășii săi 
de muncă.

2. Nu-i ușor să străbați acest 
drum de pădure. Mai ales cînd 
la capătul lui trebuie să te 
afli într-un timp precis, cînd 
pe diferite porțiuni ale traseu
lui se găsesc puncte de control. 
Dar In activitatea de sportiv 
fruntaș a lui Barbu Predescu 
n-au existat obstacole de ne
trecut. Succesele repurtate tn 
țară și peste hotare, printre 
care medalia de argint lq con
cursul motociclist de 6 zile 
de la Garmisch PartenJdrchen, 
l-au consacrat ca un alergător 
de valoare.

3. Un moment emoționant și de mare însemnătate pentru 
viața eroului acestui fotoreportaj: la 28 februarie 1958, Barba

s-a căsătorit cu Gina. Hoția sa, absolventă a școlii medii teh
nice de arhitectură, este de asemenea o pasionată sportivă.

4—5. O singură explicație pentru două fotografii. De fapt 
ele reprezintă lucruri asemănătoare : Viata fericită de familie pe

care o duce Barbu Predescu. Un apartament frumos, luminos, 
comod în str. Leonie Filipescu nr. 10, aparat de radio, tele
vizor, de curînd mobilă nouă. Și încă „un locatar" la aceeași 

adresă: Sudan, un frumos cline 
lup, de care Barbu se desparte 
greu ori de cîte ori pleacă de 
acasă. Iar de cînd s-a reîntors 
de la Sibiu, unde echipa sa 
Metalul M.I.G. a cucerit titlul 
de campioană republicană în 
proba motociclistă de regulari
tate și rezistență, sportivul nos
tru na mai prididește să răs
pundă la felicitările telefonice 
ale prietenilor.

In sfîrșit, o explicație la toate 
aceste explicații: imagini din 
viața fericită de astăzi a anul 
itnăr om al muncii în Republi
ca Populară Romînă. ,

Text: V. CHIOSE 
Fotografii; GH. DUMITRU i



Spartachiada pionierilor 
și școlarilor

In ajunul întrecerilor finale»».
Se apropie cel mai important eveniment sportiv rezervat micilor spor

tivi din țara noastră: finalele Sparta chiadei pionierilor și școlarilor, pro
gramate în Capitală între 19 și 24 august.

In rîndurile care urmează ne pro punem să facem o scurtă trecere în 
revistă a pregătirilor care se între prind în București pentru primirea 
celor peste 1.500 de finaliști, precum și spicuiri din bogatul program cul- 
tural-educativ organizat cu acest prilej...

Primii concurenți la finalele aces
tei competiții vor sosi în Capitală 
marți 18 august. In Gara de Nord 
micii sportivi vor fi întîmpinați de 
numeroase delegații de elevi. Un bi
rou special amenajat, le va oferi 
toate îndrumările privind repartizarea, 
cazarea etc. In după-amiaza aceleiași 
zile, oaspeții vor putea face scurte 
plimbări prin București și vor vizita 
stadionul Tineretului, locul de des
fășurare a întrecerilor.

A doua zi, miercuri 19 august, la 
ora 17,30, va avea loc festivitatea de 
deschidere a finalelor. De notat fap
tul că stadionul Tineretului va găz
dui concomitent atît finalele Sparta
chiadei n'onierlor și școlarilor, cît și 

An de an, finalele tradiționalului concurs de notație organizat de ziarul 
„Scinteia pionierului" au întrunit la start numeroși purtători ai cravatei ro
șii. Anul acesta, cei mai buni dintre cei mai mici înotători vor avea prile
jul să-și dispute îniiietatea cu ocazia finalelor Spartachiadei pionierilor șt 
școlarilor. Fotografia noastră reprezintă un start dintr-una din finalele edi
țiilor precedente ale concursului organizat de ziarul „Scinteia pionierului". 

(Foto I. Mihăică)

cele ale Spartachiadei de vară a ti
neretului. Din inițiativa C.C. al U.T.M. 
și Direcțiunii educației tineretului șco
lar din M.I.C., la finale au fost in
vitați să asiste circa 300 de elevi, 
evidențiați în primele etape ale a- 
cestei competiții ca și în alte între
ceri sportive școlărești, elevi printre 
cei mai buni la învățătură.

In zilele în care nu vor fi în con
curs, micii sportivi vor face o serie 
de vizite de cunoaștere a principale-
lor puncte de atracție ale orașului — 
Parcul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin", Palatul Pionierilor, Combina
tul poligrafic „Casa Scînteii", cartierele 
muncitorești cu noile construcții de 
locuințe din Floreasca și Vatra Lu
minoasă, vor face plimbări cu vapo
rașele pe lacul Herăstrău. De aseme
nea, ei vor vizita Muzeul de Istorie 
a Partidului, Muzeul de Istorie na
turală „Grigore Antipa" etc. Plină 
de interes se anunță și întîlnirea pe 
care finaliștii o vor avea cu scriito
rul Marcel Breslașu, în aula Institu
tului Agronomic. Organizatorii au pre
văzut și întîlniri cu sportivi și an
trenori fruntași, printre care record
mana mondială Iolanda Balaș, maes- 
tră emerită a sportului. Cu ^prilejul 
[acestor întîlniri, pionierii și școlarii 
vor primi prețioase îndrumări în ac
tivitatea lor sportivă, vor cunoaște 
momente din primele începuturi, din 
succesele sportivilor noștri care ne-au 
reprezentat țara în diferite competiții 
și concursuri internaționale.

In intervalul dintre 19—24 august, 
participanții la finale vor viziona un 
frumos spectacol de circ, în avanpre
mieră. Este vorba de spectacolul in
titulat „Toate pînzele sus!“ pregătit 
în prezent de ansamblul Circului de 
Stat

In ziua de 23 August, cu prilejul ' 
demonstrației oamenilor muncii în
chinată celei de a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, participanții 
la finale vor defila împreună cu co
loana pionierilor și elevilor din Ca-

_ SPORTUL POPULAR 
fag- A 4-a Jir. 3460 

pitală, iar seara, 200 finaliști vor 
lua parte la un carnaval ce va avea 
loc la Palatul Pionierilor.

Festivitatea de închidere a finale
lor (24 august) va avea loc pe sta
dionul „23 August". Cu această o- 
cazie. micii sportivi vor fi martorii 
unor interesante manifestații sportive 
organizate în cinstea Marii Sărbă

tori. ca de pildă meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Sofia din cadrul 
campionatelor europene feroviare, 
sosirea Ștafetei „Să întîmpinăm 23 
August" etc.

In sfîrșit este de semnalat faptul 
că episoadele cele mai importante 
ale întrecerilor finale vor fi imor

talizate pe peliculă cinematografică • 
operatorii studioului de filme docu
mentare „Al. Șahi a" vor fi prezenți 
pe stadionul Tineretului în toate zilele 
întrecerilor. De asemenea, televiziu
nea va transmite și ea reportaje atît 
de la festivitatea de deschidere cît și 
de la cea de închidere a acestei mari 
competiții sportive adresată pionie
rilor și școlarilor din fara noastră-.

Cicliștii noștri în plină activitate competițională
„TURUL CICLIST AL R. P. ROMINE"

Evenimentul care polarizează atenția 
iubitorilor sportului cu pedale din țara 
noastră este fără îndoială „Turul' ci
clist al R.P. Romîne", ediția 1959. 
Cei mai buni cicliști din țara noastră 
și o serie de rutieri de peste hotare se 
vor întrece începînd de la 30 august 
de-a lungul a peste 1.800 km, străbă- 
tînd majoritatea regiunilor țării. O 
vizită la sediul comitetului de organi
zare — unde se desfășoară o febrilă 
activitate —,ne-a pus în posesia unor 
noi amănunte. Iată cîteva dintre ele.

• In afara echipelor C.C.A., Dina
mo, Voința și Victoria, a selecționate
lor regiunilor Stalin, Ploești și Cluj, 
vor mai participa din țara noastră și 
o serie de alergători individuali. Este 
vorba de cîțiva sportivi din cluburile 
Dinamo, C.C.Ă. și Victoria (care nu 
au loc în echipele respective), pre
cum și de o .serie de rutieri tineri din 
cluburile Constructorul, Recolta și 
Progresul.

• O echipă de cicliști amatori din 
Elveția s-a adresat comitetului de or
ganizare pentru a obține date cu 
privire la „Turul ciclist al R.P. Ro
mîne". Informațiile au fost solicitate 
pentru o eventuală participare la a 
ceastă competiție internațională.

• „Turul ciclist al R.P. Romîne" 
va fi urmărit în întregime de opera
tori ai televiziunii. Peliculele vor fi 
expediate la București, astfel că tele
spectatorii vor putea urmări pe micul 
ecran cele mai interesante faze ale 
etapelor.

• Lâ startul competiției vor fi pre
zenți peste 70 alergători, dintre care 
aproximativ 30 de peste hotare.

• Primii cicliști străini care vor sosi 
în Capitală sînt rutierii albanezi. Ei 
și-au anunțat sosirea pentru 21 august.

• La actuala ediție a „Turului ci
clist al R.P. .Romîne" se alcătuiesc

PRIMELE PROBE ALE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE ATLETISM
S-AU DESFĂȘURAT ÎN NOCTURNĂ

Nou record R.P.R. la
A Xll-a ediție a campionatelor re

publicane de atletism pentru seniori 
și senioare n-au avut p’arte de timp 
favorabil. Ploaia și vîntul de ieri după 
amiază au determinat o amînare de 
trei ore, dar nici în nocturnă probele 
nu s-au bucurat de un timp mai bun. 
Probele de săritură in înălțime băieți, 
triplu salt și aruncarea ciocanului au 
fost amînate pentru azi.

Prima probă disputată aseară pe 
„Republicii" a fost aruncarea discu- 
lui-fete, terminată cu următorul rezul
tat : 1. Olimpia Cataramă (Sc. sp. 
U.G.F.S. C. Lung Muscel) 44,92 m; 
2. Lia Manoliu (Metalul M.I.G.) 44,78 
m; 3. Melania Silaghi (Voința Bucu
rești) 41,09 m; 4. Niculina Barbu 
(Știința București) 39,78 m; 5. Eliza 
Soos (Sc. sp. elevi Oradea) 37,26 m; 
6. Mariana Ionescu (Constructorul 
București) 37,11 m.

Celelalte rezultate :
800 m — fete : 1. Florica Grecescu 

(Dinamo București) 2:11,2; 2. Marilis 
Cuțui (Știința Cluj) 2:13,0; 3. Elisa- 
beta Todorof (Dinamo București) 
2:13,2; 4. Georgeta Dumitrescu (Me
talul M.I.G.) 2:17,0; 5. Lucia Păuleț

„Cupa Eliberării” 
la hochei pe iarbă
Astăzi și mîine pe terenul [II din 

parcul 23 August, Federația Romînă 
de liochei-patinaj organizează o compe
tiție de hochei pe iarbă, dotată cu 
„Cupa Eliberării", la care iau parte e- 
chipele: Voința București, C.S.A. VI, 
Constructorul și Victoria. Intîlrurile 
se desfășoară sistem eliminatoriu, 
după următorul program :, Sîmbătă, 
orele 16,45 C.S.A. VI — Victoria, ore
le 18,15: Oonstructorul — Voința, iar 
duminică, orele 10 învinșii între ei, 
orele 11,30 învingătorii între ei.

Concurs de canotaj 
in Capitală

Duminică, începînd de la orele 8,30 
se va desfășura pe lacul Herăstrău un 
concurs de caiac canoe, organizat de 
clubul sportiv Voința București șl dotat 
ou „Cupa Eliberării".

trei clasamente generale oficiale: indi
vidual, pe echipe și al cățărătorilor. 
In afara acestora se va mai alcătui 
un clasament al sprinterilor prin adi
ționarea punctajului realizat la cele 
13 sprinturi finale și la alte 13 sprin
turi intermediare.

• Caravana ciclistă va părăsi Capi
tala la 31 august, deoarece prima e- 
tapă (de la 30 august) se va desfășura 
în București, pe circuit.

• In afară de organizatori — 
F.R.C. și ziarul „Sportul popular" — 
vor mai oferi premii celor mai buni 
cicliști și I.S. Loto-Pronosport, comi
siile de etapă și diferite întreprinderi 
din Capitală.

fORADEA

z CLUJ Reghin

B<KBHESTi

Traseul „Turului ciclist al R. P. Romine"

100 m. plat: Ioana Petrescu 11,8 sec.!

Ilie Savei Florica Grecescu
(Metalul LM.S. Roman) 2:17,5; 6. 
Zamfira Voinea (Metalul M.I.G.) 2:21,3.

400 m garduri t 1. Ilie Savei (Dina
mo București) 53,8; 2. Gh. Stânei 
(Rapid București) 54,3; 3. Carol 
Tontsch (Recolta București) 54,8; 4. 
Stelian Stoicescu (Dinamo București) 
56,6; 5. Vasile Pop (Sc. sp. elevi O- 
radea) 58,8.

Greutate băieți: 1. Constantin Crețu 
(Știința Cluj) 16,18 m; 2. Nicolae Iva
nov (Dinamo București) 16,02 m.

Ultimele probe s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

100 m. fete : 1. Ioana Petrescu (Ra=

Azi și mîine, în Capitală și la Orașul Stalin 

Finalele campionatelor republicane 
individuale de popice

După numai o săptămînă de la în
trecerile campionatelor republicane 
la proba de 100 lovituri în plin, cei 
mai buni popicari ai țării se vor în- 
tîlni, din nou, în cadrul unor impor
tante întreceri.

Arenele Recolta din Capitală și 
C.F.R. din Orașul Stalin' găzduiesc 
astăzi și mîine campionatele republi
cane individuale la probele clasice
de 100 lovituri mixte pentru femei 
și 200 lovituri mixte bărbați.
La aceste întreceri fiecare regiune
va fi reprezentată de cîte un sportiv,
cîștigător al fazei regionale.

La Orașul Stalin vor fi prezenți: 
Gh. Rotaru (Iași), Dan Vasile (Cluj), 
Traian Enea (Bacău), Carol Baborczi

C. CĂPRIȚĂ (C.C A.) — CONDUCE 
DUPĂ 3 ETAPE IN „CRITERIUL 

JUNIORILOR"

_ Etapa a IlI-a a „Criteriului junio
rilor" s-a desfășurat joi după-amiază 
pe șoseaua București — Giurgiu (80 
km.). Deși cîțiva dintre cicliști au 
încercat inițierea unor acțiuni ei n-au 
reușit totuși să destrame plutonul care 
s-a prezentat compact la sosire. Pri
mul Ioc a fost cucerit de reprezentan
tul C.C.A. — C. Căpriță. El a fost 
cronometrat cu timpul de 2h.08:53. Pe 
locurile următoare s-au clasat, cu a- 
celași timp, V. Alexandrescu \Voința 
București) și I. Tudorache (P.T.T.).

L.RO5U

OR ST4UW

RUZAU 

pid București) H,8 — NOU RECORD 
R.P.R. (vechiul record fi aparținea cu 
12 sec.) și normă preolimpică îndepli
nită ; 2. Gabriela Luță (Rapid Bucu
rești) 12,1; 3. Crista Makșay (Recolta 
București) 12,3, 4. Smaranda Poenă- 
reanu (Progresul București) 12,4 — 
record R.P.R. de juniori — cat. a Il-a 
egalat; 5. Letiția Bendiu (Rapid Bucu
rești) 12,5; 6. Ingeborg Knobloch 
(CorvîiXtl Hunedoara) 12,6.

Campionatele continuă azi de la ora 
16 și mîine, după programul anunțat, 
pe Stadionul Republicii.

(Timișoara), Gh. Nedelcu (reg. Buc.), 
St. Ddmszodi (reg. Stalin), C. Dinu 
(Pitești), II. Dobrescu (Craiova), V. 
Prodan (B. Mare), St. Cosma (Hu
nedoara), 1. Erdei (Oradea), .St. Re- 
gep (Constanța), Alex Andrei (oraș 
Buc.), Zoltan Cseh (R.A.M.) și Ivan 
Victor (Ploești).

In Capitală, lupta pentru tricoul de 
campioană și-o vor disputa: Ana
Rozsnoi (Cluj), Alaria Kolch (Timiș.), 
Maria Guțu (reg. Buc.), Ana Felszegv 
(reg. Stalin), Agripina Trandafir 
(Craiova), Matilda Kovacs (B. Mare). 
Viorica Mastan (Oradea), Maria Ne
meth (Hunedoara), Ecaterina Vențel 
(Constanța), Hrana Nagy (R.A.M.), 
Erica Arion (oraș Buc.) și Maria 
Constantin (Ploești).

După trei etape, în clasamentul ge
neral se află trei alergători la egali
tate de timp (fiind departajați doar de 
punctajul realizat prin adiționarea 
locurilor ocupate în cele trei etape): 1. 
C- Căpriță (CCA), 2. C. Burtea 
(Voința Ploești) și 3. S. Mihălțeanu 
(Victoria București). Timpul lor: 
511.50:19. Vineri a fost zi de odihnă.

Astăzi cu începere de la ora 16 se 
desfășoară pe șoseaua Bucure: ti-Urzi- 
ceni (km 11,500 — 26,500), etapa a 
IV-a (30 km. individual contra-crono- 
metru), iar mîine de la ora 8,30 pe 
șoseaua București — Pitești (km 8— 
53), etapa a V-a, ultima.
ECHIPA C.C.A Șl GH. RADULESCU 

CONDUC IN CURSA CICLISTĂ 
UCECOM

BUZĂU 14 (prin telefon) Miercuri 
a început cea de a IV-a ediție a tra
diționalei curse cicliste UCECOM, or
ganizată în cinstea zilei de 23 Au
gust. Prima etapă (București — Urzi- 
ceni — Buzău, 106 km), a fost viu 
disputată. Sprintul final a fost cîști- 
gat de Ion Braharu. Pe echipe a în
vins C.C.A. cu 8 h 22:00. Etapa a doua 
(Buzău — Brăila — Galați, 137 km), 
a revenit lui N. Pelcaru, cu 4 h 06,57 
(timp cu bonificație: 4 h 06:27). Pe 
echipe, C.C.A. și-a mărit avansul (a 
totalizat 20 h 43:28), fiind urmată de 
Voința București (20 h 58:46). O 
luptă îndîrjită s-a dat în etapa a treia 
(Galați — Buzău, 135 km), cîștigată 
de Gh. Rădulescu cu 3 h 24:14 (cu 
bonificație 3 h 22:44). După trei etape 
în clasamentul general se află pe pri
mele locuri: 1. Rădulescu 10 h 15.50; 
2. I. Braharu același timp; 3. I. Cons- 
tantinescu 10 h 16:39, 4. M. Kammer 
10 h 17:05. Clasamentul general pe 
echipe: 1. C.C.A. 30 h 53:10; 2. Voința 
București 31 h 17:46; 3. Recolta 31 
h 34:14. Sîmbătă se dispută etapa a 
patra, Buzău — Ploești — Sinaia, și 
duminică ultima, Sinaia — București.

D. Marin, corespondent



VĂ PREZENTĂM îlncepe un
CELE 12 ECHIPE... J

I tate, condiții de bază pentru desfășu- 
OanăT rarea unui proces de instruire-antre- 

. lament temeinic în cluburi. Pentru că 
nu trebuie uitat, aici în cluburi si 
'asociații se face cu adevărat pregăti
rea jucătorilor, aici se îmbunătățește 
și se desăvîrșește valoarea selecționa- 
bililor. Echipele națjonale nu sînt alt
ceva decît rezultante ale activității din 

..... ................     z. cluburi. Ele oglindesc progresul atins 
fonia',’ Voinescu™— Zavoda II, Apol-Jde echipele de club, ele împrumută . r ... . .... ; ]Or.

l ucrul acesta s-a văzut clar în ulti
mele partide internaționale.

De aceea, în cluburi este necesar 
să se muncească cu mai mult spirit 
de răspundere și cu mai multă înțele
gere în direcția realizării importantei 
sarcini care revine pe linie de antre
nament antrenorilor și jucătorilor. 
Așteptăm o participare mai conștientă 
și o strădanie mai mare din partea 
jucătorilor la antrenamente, așteptăm 
o mai justă înțelegere a jocului băr- 

Fr. Ronaî șifhătesc și un fotbal de bună calitate, 
jucat cu plăcere. Antrenorii trebuie să 
se considere mobilizați în. acțiunea de 

........ .......... —............... ...... — ......................... ș. 
eacșu II, Popescu, Koczka — Copil,Țmai ales a celor susceptibili de selec- 
aab, Ozon, Ene II, Georgescu, Vă-l!'onare, să ridice necontenit elemente 
iru, R. Lazăr, Lazăr-Săndulici. t tinere, acordîndtt-le și încredere și a- 
DINAMO BACAU (Antrenor: C. Atenție, să creeze astfel noi cadre, atît 
eașcă).....................................................fde necesare fotbalului nostru, din re-
Faur, Bucur — G'osanu, I. I.-zăr, Izervele imense de care dispune tinere- 

incu, Florea, Cîrnaru—Vătafu, Ujvari, ftul de astăzi. „Ochiul" antrenorului
îrcovnicu, Fl. Anghel — Radulescu, î trebuie să fie prezent pretutindeni
ilip, Asan, Ciripoi, Gram, Driigoi,funde joacă copii și juniori.
orin Avram, Pub'ik. Ț Echipele trebuie orientate spre prac-
PROGRESUL (Antrenori: C. Dră-ftiiarca unui fotbal de calitate. In a- 

ușin și E. lordache). feeastă direcție trebuie adaptate sarci-
Birtașu, Mîndru — Nedelcu, Cari f nile și mijloacele procesului de pregă- 

iș, Dobrescu, Soare — Petuscu, ț tire. Campionatul trecut a marcat un 
tirbei, Cojooaru — Oaidă, Grigore.f început, dar numai atît. Ultimele par- 
mărăndescu I și II, Dinulescu, Vasi-flide amicale au dovedit, de aseme- 
•scu, Mafteuță, Marin, Birn. î n-a, preocupare pentru joc tehnic,

ST. ROȘU (Antrenor: S. Ploeș-fspectaculos, deosebit de apreciat de 
îanu). îspectatori. Trebuie mers mai departe

'iță, Cerneanu — Zbîrcea, Zaharin.fpe această linie. In fotbal.nu se poate 
,veanu — Bîrsan, Hidișan — Ha Îcîșfga numai cu forța fizică, așa cum 

ati, Fusulan. Canea, Campo, Pușca- ♦31 să creadă unele echipe
iu. David. Proca.

U.T.A. (Antrenor: C Braun).
Coman — Szucs, Băcuț II, Seres 

'armați, Izghireanu — Capas, Neam 
i — Jurcă, Pîrcălab, Igna. Petschow 
ki, Petescu, Tîrlea, Mețcas, Tăucean. 
iudai.

JIUL (Antrenor: V Mărdărescu)
Crîsnic, Gram 

rasiu. Ciolan, 
Irisan, Cosmoc, 
Irâciun, Cihfbea, Florea, Nertea, Ga f 
or, Ciurdărescu. *

(Urmare din pag. 1)

nou campionat ! Spartachiada de vară a tineretului------ .--------------------------------------------- --------

PETROLUL (Antrenori: I.
i FI. Fătu).
Sfetcu, Drăghicioiu — Pahonțu, Ma- 

inescu, Neacșu 1, Topșa. lonescu — 
ronea, Tabarcea — Zaharia, Constan 
mescu, D. Munteanu, Dridea I, A. 
îunteanu, Babone,' Marin Marcel, 
lădulescu, Dridea II.

C.C.A. (Antrenor: Gh. Popescu).

an? Fr. Nagy~ Staicu/ Dragoniircscu.f calitățile dar și defec'ele jocului 
iepolschi — Jenei, Bone, Mihăilescu ' ' ’ * *
- Cacoveanu, Constantin. Alexandre- 
:u, Zavoda I, Tătaru, Raksi, Crișan, 
bnstantinescu.

DINAMO BUCUREȘTI (Antrenori:
. Baratki și Gh. Teodorescu).
Uții, Cosma — Popa, Călinoiu, Mo-

oc, Szakacs II, Panait II — Al. 
asile, Dragomir, Nunweiller — V. 
nghel, Nicușor, Varga, Ene I, Bii- 
5ssy, Szakacs I. Koszegy, Semenes- 
1, Szoko-
RAPID (Antrenori:

:. Marian).
Todor, Dungii, Ojoe — Greavu, Do-

eanu, Macri, Stancu — Bodo, Langa.f pregătire temeinică a jucătorilor

în campionatul trecut, transformînd 
jocurile oficiale în lupte uneori dure, 
lipsite de elementul specific fotbalu
lui — tehnica. E drept, sînt absolut 
necesare și calitățile fizice și morale. 
Jocul de fotbal, însă, reprezintă o 
îmbinare armonioasă a tuturor calită
ților : tehnice și fizice, tactice și mo
rale. Jucînd un fotbal cît mai bun, e- 
chipele noastre vor fi mai aproape de 
succesele dorite și de cucerirea unui 
prestigiu pe plan internațional.

Deci, preocupare mai intensă, mai 
multă pasiune pentru realizarea unui 
joc de calitate, disciplinat și sportiv, 
pentru însușirea corectă a tehnicii in
dividuale și de joc, pentru dezvolta
rea calităților fizice și morale, a gîn- 
dirii tactice și a inițiativei creatoare.

Primele jocuri...
Etapa inaugurală a campionatului 

categoriei A la fo.b'al programează 
șase întîlniri. care de care mai in
teresante. Pe pr mul plan însă se 
situează ce]e de la Bacău (Dinam-.-- 
Rapid), București (Progresul—Pe'ro 
Iul) si Cluj (Știința—Din m > Bucu
rești). Iată programul etapei :

București : C.C A —JIUL (ora 15.15: 
și PROGRESUL—PETROLUL (ora 17) 
— cuplaj pe Stadionul „23 August"

Bacău : DINAMO—RAPID : Cluj i 
ȘTIINȚA—DINAMO BUCUREȘTI ; 
Arad : U.T.A.—FARUL ; Lupenl :
MINERUL—STEAGUL ROȘU.

nostru, din re- pentru întărirea spiritului 
pentru crearea unui stil de 
nostru.

Avem cluburi și asociații 
bine organizate și înzestrate;

colectiv, 
joc al

sportive 
avem 

stadioane și terenuri bune, jucători cu 
posibilități, antrenori cu multă expe
riență și pricepere, arbitri capabili să 
favorizeze dezvoltarea unui fotbal di
namic și spectaculos. Deci, toate con
dițiile ca fotbalul nostru să realizeze 
un vechi deziderat: echipe puter 'ce, 
campion’at puternic și reprezentative 
puternice, care să reprezinte cu cin
ste, prin joc și rezultate, culorile pa
triei noastre.

începe un nou campionat și iată ce
- -t’ - de la el !

— Romoșan, Pan 
Tîlvescu — FnF

Deleanu — Toțhî

FARUL (Antrenori: I. Lenghriu
1 T. Mihai).
Ghibănescu, Marosl — Toma, Fio- *■4- 

eseu, Ciuncan, Straton — Datcu, Pa-< 
2, Corneanu, Bibere, Manea — Bo-Î 
eseu, Sever, Firică, Ciosescu, Matei,! 
toroianu, Călin, Niculescu, Mesza-T

Fază din meciul C.C.A. — Jiul (0—1) disputai în penultima etapă a 
campionatului 1958/59.

Și
Cu fiecare filă care ae desprinde 

din calendar ne apropiem tot mai mult 
de finala marii competiții de mase a 
tineretului: Spartachiada de vară. In 
aceste zile, în întreaga țară au luat 
sfîrșit ultimele întreceri din cadrul 
etapei regionale și interregionale, ast
fel că acum sînt cunoscuți finaliștii 
Spartachiadei.

★
In Regiunea Autonomă Maghiară, 

eu tot timpul nefavorabil (ploi, tem
peratură scăzută), concurenții au ob
ținut unele rezultate bune, ceea ce 
reflectă seriozitatea cu care s-au pre
gătit. Proba de 100 m plat juniori a 
fost cîștigată de Kelemen Gabor din 
Tg. Mureș în timpul de 11,8 sec. Un 
rezultat promițător l-a obținut sărito
rul în lungime, juniorul Valentin Su- 
teu din Tg. Mureș, care a realizat 
5,56 m.

★
Și în regiunea Bacău întrecerile eta

pei regionale la atletism, handbal, 
oină și volei au oferit spectacole spor
tive interesante, care au fost urmărită 
de numeroși spectatori. Cei 350 tineri 
sportivi care au participat la aceste 
întreceri au dovedit o bună pregătire, 
lată cîștigătorii primelor locuri, cali
ficați pentru finalele de la București. 
ATLETISM: Juniori: 100 m plat: 
S. Dobrouteanu (Bacău); 1000 m: 
Traian Chica (Roman); lungime: R. 
Radoslav (Bicaz) ; înălțime : S. Do
brouteanu (Bacău) ; greutate : C. 
Smel (Bacău). Junioare: 80 m plat: 
Maria Pricop (Bicaz) ; 500 m : Maria 
Pricoo (Bicaz); înălțime: Mariana 
Va-lam (Bicaz); lungime: Geta Tu- 
-:<ă (Bacău): greutate: Ana Macovei 
(Bacău'. Seniori: 1000 m : Dan Avar- 
vaeri (Tg. Neamț); 100 m: Andrei 
Filip (Bacău): lungime: I. Cîrlan 
(Bacău) ; înălțime: I. Cîrlan (Bacău); 
greutate: C Butucaru (Tg. Ocna). 
Senioare: 100 m: Aurelia Lascu (Ba
cău) ; 500 rr.: Eufrosina Dumitru (Ro
man) ; lungime: Aurelia Lascu (Ba 
cău); înălțime: Elena Floareș (Ba
cău) ; greutate: Adela Filip (Bacău).

Handbal : In finala întrecerilor mas
culine Textila Buhuși a dispus de Con
structorul Onești cu scorul de... 276— 
289 (!?). Dc fapt, întîlnirea s-a ter
minat la egalitate, iar rezultatul a fost 
decis de media vîrstei, favorabilă echi
pei Textila Buhuși. La fete, locul 1 a 
fost cucerit tot de Textila Buhuși.

acum, finalele...
Volei: masculin : Bradul Tg. Neamț) 

feminin: Școala Sportivă Piatra Neamț.
Oină: Biruința Roman-
• Orașul Odorheî a găzduit zilei» 

trecute întrecerile de oină din cadmi 
etapei interregionale a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Cu acest prilej 
și-au disputat întîietatea echipele re
giunilor Suceava, Bacău și Cluj. Lo- 
cui 1 și, deci, dreptul de a participa 
la etapa finală, a fost ocupat de echipa 
regiunii Suceava.

M. GRIȘARIU. coresp.

★

• In orașul Cîmpulung Moldovenesc 
s-au desfășurat nu de mult întrecerile 
etapei regionale a Spartachiadei da 
vară din regiunea Suceava. Au parti
cipat peste 300 sportivi din toate 
raioanele regiuni. Iată cîțiva din cîș
tigătorii acestei etape: ATLETISM: 
Juniori: 100 m: M. Huțuleac (C.S.M. 
Rădăuți) 12,4 sec.; greutate: Virgi- 
liu Pavelescu (Olimpia Botoșani) 11.20 
m; înălțime: Eugen Moga (Victoria 
Darabani) 1,45 m. Seniori : 100 m : V. 
Tronciu (Săveni) 12,4 sec (în serii, 
11,8 sec.); 1000 m: Mircea Donici 
(Fălticeni) 2:49,0; lungime: Petru 
Pascu (Vatra Dornei) 5.50 m ; înălți
me: M. Pascarti (Darabani) 1,55 m. 
TRINTA: In ordinea categoriilor: Al. 
Temneanu (Șiret), I. Rizac (Dorohoi), 
S. Apetri (Șiret), M. Rizac (Dorohoi), 
I. Pintilie (Darabani), M. Puianu 
(Dorohoi). CICLISM : Biciclete oraș : 
masculin: Petru Cazacu (Rădăuți), 
semicurse: Mihai Grigoraș (Vatra 
Dornei).

C. ALEXA, coresp.

Capitala se pregătește să primească 
oaspeți din întreaga țară. Aproap’e 
2400 sportivi vor fi prezenți la des
chiderea oficială a finalelor marii 
competiții de mase a tineretului nostru.

Tradiționalul loc de concurs — Sta-' 
dionttl Tineretului — va îmbrăca și în 
acest an haină de. sărbătoare. Organi
zatorii au luat toate măsurile pentru 
ca frumoasa bază sportivă a tineretului 
Capitalei să se prezinte în condiții op
time. Sportivii patriei noastre, care 
vor fi prezenți la finalele de la Bucu
rești au datoria să se pregătească cît 
mai bine, pentru ca participarea lor 
la marea întrecere să fie încununată 
de succes.

Știri, rezultate de fotbal
Ind. Sîrmei C. 
(1—1) ; Gloria 
3—4 (0—2) ;

Timișoara-C.F.R. Arad 4—1

/..iNERUL LUPENI (Antrenori:
'. Lazăr și Ad. Patl).
Kiss, Mihalache-Plev, Coman, Che- 

esteș-Mihaly, Groza, Szoke, Brătilă-f • Jocuri amicale: 
iotroază 1 și II, Paraschiva, Leahe-t J-.u.r-Zn’S^'^A

. +C.F.R. Dej-Rapid Clujici, Pal, Peret, Onea, Crainiceanu. + C.r.K.
ȘTIINȚA CLUJ (Antrenor: A.țt3—*):

;e_cjj * • A. S. Pompierul joacă azi amical
... ' .. e , .. Icu Știința București (terenul din Obor,Nicoara, Scarlatescu, Moguț — Kro- Iora ■ 17 v '

lely, Mureșan, Costin, V. Nedelcu — j e ]n cac]ruj Cupei Orașelor la juni- 
'etru Emil, Georgescu — Pînzaru,f Oji, mîine București I joacă cu Cîmpia 
îunteanu, Marcu, Mateianu, lvansuc.fTurzdi pe stadionul Giulești, ora 9. 
1 Nedelcu, H. Moldovan, Sticiu. Celelalte jocuri: Bacău-București 11.

Barajul de la Ploești și Cluj, pentru categoria B

Jinamo Miliție București și Textila Sf.Gneorghe 
învingătoare in primele întîlniri

PLOEȘTI 10 (prin telefon). — In 
rimul joc din seria iutii, Dinamo 
liliție București a dispus de Metalul 
îrgoviște cu 3—2 (2—0). Punctele 
u fost marcate de Asan (min. 14), 
îlcov (min. 16) și Apostol (min. 46), 
'spectiv Chiriță (min. 76) și Rociu 
nin. 85). Echipa dinamovistă a jucat 
lai bine. Joc de bună factură teh- 
ică, umbrit însă, după ce scorul a 

-evenit 2—0 pentru Dinamo, de unele 
rrități comise de fundașii Metalului, 
omescu și Popescu. Corect arbitra- 
il lui A. Iftimie, Orașul Stalin, 
INAMO MILIȚIE: Matache — Vul- 
aanu, Iofciu, Dumitrescu — Florescu, 
adu — Asan, Pintea, Vîlcov, Anos- 
>1, Butnaru. METALUL : Andrei' — 
jmescu, Matei, Popescu — Nițescu, 
randea — Neșcoiu, Moisescu, Rociu, 
rodanciuc, Chiriță. (M. Bedros:an 
>resp. reg.)

★
CLUJ 14 (prin telefon). — In ca

drul seriei a doua, Textila Sf. Gheor- 
glie a întrecut pe Aurul Brad cu 
2—I (1—0), prin punctele marcate de 
Cs-inta (min. 5) și Selymes (min. 69). 
Pentru Aurul a înscris Murzacu (min. 
80). Joc de mare tensiune, dar în limi
tele permise. In prima repriză a fost 
mai bună Textila, în a doua Aurul, 
care a și ratat egalarea spre sfîrșit. 
Textila a meritat victoria. Bun arbi
trajul prestat de Șt. lonescu, Bucu
rești. TEXTILA: Boros — Laszlo, 
Lazar, Boga — Bakk, Kisgyorgy — 
Karacsonyi, Csinta, Tusan, Selymes, 
Hajdu. AURUL: Zamfir — Manole, 
Diamandi, But — Ivan, Dobîrcan — 
Schlet. Voinescu, Dănciulescu, Petrea- 
nu, Murzacu. (R. Fisch, coresp. reg.)

★
Barajul continiiă mîine cu turnă

toarele meciuri: Dinamo Miliție Bucu
rești — C. S. Piatra Neamț la Ploești 
și Aurul Brad — Recolta Cărei la 
Cluj.

Tg. Jiu-Hunedoara și Timișoara 1-Baia 
Mare.

• Semifinalele „Cupei Eliberării" au 
loc mîine: lași-Craiova și Baia Mare- 
reg. Stalin.

a La cuplajul de mîine de la ,,23 
August" au acces la tribuna I, sectoa
rele I și 46, și toate carnetele elibe
rate de U.C.F.S. oraș București.

o Clubul sportiv C.C.A. organizează 
un centru de fotbal pentru copii (năs- 
cuți în anii 1944-45-46-47). Selecționa
rea copiilor va avea loc pe terenul din 
Bd. llie Pintilie nr. 25 în perioada 18 
august — 1 septembrie, în fiecare 
miercuri, joi și vineri (orele 9-12).

H R IR
ALERGĂRILE DE AZI

Reuniunea de azi de la Băneasa-Trap 
se caracterizează printr-un număr ne
obișnuit de mare de concurenți; 75 în 
8 alergări. Dintre acestea, două au 
cite 11 concurenți și alte două cîte 10.

Atracția principală e premiul Baia 
Mare, în care participă toți fruntașii 
cailor de patru ani și mai în ■ vîrstă, 
în frunte cu cei doi cîștigători de 
Derbi : Băltăreț și Succes. Pe 60 de 
metri sînt eșalonați următorii concu
renți: Rosa 1700 (Moldovan), Ticău 
1720 (Voronin), Novac 1720 (Mihăileș- 
cu). Singurel 1740 (Brailovschi), Ză
duf 1760 (Oană), Pogorîși 1760 (Stri- 
iiniuc) Vijelioasa 1760 (Toderaș), Suc
ces 1760 (Szabo 1.), Băltăreț 1760 (Tă- 
nase).

In premiul Maramureș figurează 
cei mai buni cai de doi ani, printre 
care Florinei, Nun mare. Tarantella, 
Afia.

alergările de mîine
Incepind de mîine, duminică 16 au-

II S Mi
gust, reuniunile de galop se vor ține 
dimineața, prima alergare disputîndu- 
se la ora 9,30.

In fruntea programului da mîine stă 
premiul Govora (1900 m.) în care re
intră Gal, cîștigătorul Derbiului din 
anul trecut, alături de Sovata, cîști- 
gătoarea premiului Dianei, Sincer, pla
sat al doilea în Derbiul din anul pre
zent și alți concurenți aleargă: Gal 62 
(Lazăr), Sovata 58 (Crișan), Covas- 
na 57 (Cîmpeanu), Sincer 55,5 (Sto- 
ian Gh.), Norocoasa 49 (Spătaru), 
Ping pong 49 (Drăghici). Snop 48,5 
(Baldovin), Glod 48 (lonescu), Crai
nic 48 (Petcu).

Spectaculoase se anunță de aseme
nea, premiile Rîmnicul Vîlcea, Să'iștea 
și Cisnădie, care figurează cu cîte 10 
și 11 concurenți.

Reuniunea se deschide cu premiul 
Călîmănești, alergare de garduri, în 
care concurează cei mai buni săritori: 
Stoc, Cazac, Granit. Vrednic. Miracol 
și Slănic.

In legătură cu meciurile primei eta
pe a campionatului categoriei A, care 
sînt cuprinse și în programul concur
sului Pronosport, sîntem în măsură să 
dăm participanților unele amănunte în 
legătură cu pregătirile pe care le fac 
echipele.

La Petrolul Ploești lotul pe care îl 
utilizează antrenorul Oană, este for
mat din Sfetcu, Drăghicioiu, Pahonțu, 
AAarinescu, Neacșu, Topșa, lonescu, 
Fronea, Tabarcea, Constantinescu, Za
haria, Marin Marcel, Babone, Dridea 1, 
Dridea II, Bădulescu, A. Munteanu, 
D. Munteanu. La 11 august petro’ișfii 
au susținut un antrenament de condi
ție fizică, iar la 12 august au tăcut 
scor (11—2) cu selecționata de juniori 
a orașului Ploești. Și Dinamo Bacău 
a jucat cu selecționata de juniori a 
orașului și a cîștigat cu 10—0. La- 
Dinamo Bacău sînt indisponibili Efti- 
mie, Gram, 1. Lazăr, Drăgoi și Florea.

La Oluj, echipa care are ca antre
nor pe Șepci, iar ca îndrumător tehnic 
pe dr. Luca a jucat cu Poligrafia Oluj 
de care a dispus cu 7—0. Echipa pro: 
babilă va fi : Nicoară sau Moguț —• 
Cromely. .Mureșan, Costin —• dr. Geor 
gescu, NedelcU lw —; lvansuc, Mun-

@onosport
teanu, Marcu, Nedelcu II, H. Moldo• 
van.

★
I ,S. Loto-Pronosport comunică :
Cu începere de la 15 august a.c. 

plata premiilor la Pronosport și Prono- 
expres se va face după cum urmează : 
în București, premiile Pronosport vor 
fi plătite vineri după amiază, iar pre
miile Pronoexpres sîmbătă dimineața.

In aceste zile plățile se vor face 1» 
sediile agențiilor raionale Loto-ProncF 
sport, iar în restul zileTor la ghișeele 
sucursalelor raionale C.E.C. din raza 
cărora fac parte agențiile Loto-Prono 
sport la care au fost depuse buleti
nele.

In țară: pentru participanții domi- 
ciliați în localitățile de reședință re
gionale și raionale plata se face prin 
sucursalele C.E.C. respective pe baza 
adresei indicate pe buletin. Pentru res
tul participanților plata se va face prin

mandat poștal la adresa indicată pe 
buletin.

Iată care sînt adresele ghișeelor 
raionale C.E.C. și agențiilor raionale 
Loto-Pronosport din Capitală :

C.E.C.: raionul Lenin, Cal. Victoriei 
13; raionul Tudor Vladimirescu, Cal. 
Văcărești 41 ; raionul Stalin, str. Nikos 
Beloianis 5; raionul Gh Gheorghiu 
Dej, Cal. Griviței 119; raionul 23 Au
gust, Cal. Griviței 328 ; raionul 1 Mai, 
Piața Rosetti 4 : raionul N. Bă’cescu, 
Cal. Rahovei 158 ; raionul Grivița Ro
șie, Bd. Banu Manta 7.

Loto-Pronosport (în ordinea de mai 
sus a raioanelor) : Bd. 6 Martie 10 ; 
Oal. Victoriei 9; Bd. Republicii 5: 
Pața llie Pintilie 7; 23 August Șos. 
Armatei Sovietice 3; Șos. Ștefan cel 
Mare 127; Cal. Rahovei 193; Cal. 
Griviței 208-

* .. u
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres nr» 32 va avea 
loc duminică la Eforie (Reg. Con
stanța).

Rubrică redactată de I. S. L^țo-,, 
Pronosport



Cum va arata voleiul peste cîțiva ani?

Cu ocazia turneului internațional de 
volei de la București, participanții 
străini au observat un lucru nou ; ar
bitrul secund, dacă era romîn, nu stă
tea pe scaun sub fileu, ci în picioare 
și intervenea mai des în joc.

Această schimbare reprezintă una 
din propunerile pe care federația noas
tră intenționează să le facă la viito
rul congres al Federației internaționale 
de volei care va avea loc la Budapesta 
în toamna acestui an.

Care sînt aceste propuneri, discu
tate de altfel cu arbitrii și antrenorii 
străini cu prilejul unei consfătuiri care 
a avut loc la București ? Să le tre
cem împreună în revistă.

VA DISPARE LINIA DE CENTRU ?

Se știe că întreruperile 
zate de călcarea liniei de 
dintre cele mai numeroase, ceea ce 
răpește din continuitatea și spectacu
lozitatea partidelor de volei. Cum să 
fie micșorat numărul acestor întreru
peri ? Delegația noastră a propus ca 
actuala 
cuită cu 
greșeală 
ei, ci 
consecință ar fi aceea că jucătorii și-ar 
îndrepta atenția numai asupra blo
cajului și loviturii de atac — ceea ce 
ar fi în favoarea spectaculozității 
ciur Ir.

E interesant să arătăm care a 
reacția arbitrilor și antrenorilor 
celelalte țări : linia de centru să fie 
desființată complet, au propus polo
nezii ; linia de centru să rămînă la 
lățimea actuală de 5 cm., dar să nu mai 
fie sancționată decît depășirea ei, au 
cerut reprezentanții arbitrilor și an-, 
trenorilor cehoslovaci ; actuala linie de 
5 cm. să fie înlocuită cu una foarte 
subțire, ca un fir, iar arbitrul să sanc
ționeze călcarea ei, spuneau ungurii, în 
timp ce arbitrii și antrenorii din 
U.R.S.S. și R. P. Chineză prezenți la 
consfătuire, au fost de acord cu pro
punerea pe care o va face delegația 
țării noastre la viitorul congres 
F.I.V.B.

de joc cau- 
centru, sînt

linie de centru să fie înlo- 
o linie de 15 cm. lățime, iar 
să fie considerată nu călcarea 
depășirea acestei Ifciii. O

me-

fost 
din

LĂRGIREA ATRIBUȚIILOR ARBI
TRULUI SECUND...

...a fost altă propunere importantă 
aplicată la turneul internațional de la 
București și folosită.de mulți ani în 
campionatele noastre. Arbitrul secund 
stă în picioare, pentru a avea un 
cîmp vizual mai mare, putînd urmări 
în același moment atît partea de jos 
a fileului cît și linia de centru. In 
plus, ar avea o competență mai mare : 
urmărește și sancționează,greșelile nu 
numai îri partea de jos a "fileului ci și 
sus . (dar numai atunci cînd acțiunea 
s-a petrecut foarte aproape de el) ; 
fluieră punct dacă mingea a atins 
vreun corp străin aflat în afara tere
nului și schimbarea serviciului dacă 
mingea din servici a atins fileu!.

VA DEVENI SERVICIUL Șl MAI 
..PERICULOS" o

S-a discutat foarte mult la această 
consfătuire despre punerea mingii în 
joc, mai ales că propunerea romîneas- 
că a foH foarte interesantă : ■'interesantă ; să se

— Degeaba te 
pentru că tot n-ai 
cut, în comuna noastră, afară de fot
bal nu se făcea nici un alt sport. Iată că 
acum avem activitate șt la volei, atle
tism. ciclism, șah. Unde mai pui că 
acum vin și fetele, cărora na mai le 
este rușine să apară pe terenul de 
sport. Și toate astea, de cînd tovarășul 
Dinculescu a fost ales secretar al aso
ciației sportive la noi, la Căciulați.

Gheorghe Butușină nu se lăsa însă 
convins cu una cu două. El știa una 
și bună: că fotbalul e „tatăl" tuturor 
sporturilor și că pentru el trebuie fă
cute orice sacrificii.

— Gindește-te, l-a osloit Stan Pe
tre, un tînăr atlet din Căciulați, că 
acum, aproape nu e duminică să nu 
avem manifestații sportive la care a- 
sistă toți țăranii din comună: Ai văzul 
cine e mereu în mijlocul nostru 7

— Gheorghe Dinculescu !
— Apăi7
Discuția însuflețită a tinerilor 

Căciulați, stima lor pentru activistul 
sportiv care~ conduce activitatea aso
ciației „înfrățirea" din această comit 
nă tie-a stîrnit, firește, curiozitatea. 
Cine este acest inimos activist spor 
tiv, și, mai ales, cum a reușit să 
dezvolte gustul țăranilor din comună 
pentru ca aceștia să practice nu numai 
fotbalul, ci și voleiul, atletismul sau

superi dumneata, 
dreptate! Anul tre-

din
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0 nouă orientare tactico-tehnică 
în luptele libere

servească de pe orîce loc din spatele li
niei de fund, ceea ce ar face ca servi
ciul să devină și mai eficace și toto
dată o armă foarte periculoasă în mî 
na acelei echipe cu jucători care știu 
să servească puternic și razant.

S-a ridicat obiecția, de către unele 
delegații, că în acest med atacul se 
întărește și mai mult în dauna apără
rii, care și așa a rămas în urmă. De 
aceea arbitrii și antrenorii polonezi 
au propus desființarea paravanului ce 
se face în fața jucătorului care ser
vește, In felul acesta serviciul își 
pierde foarte mult din eficacitate în- 
tărindu-se în schimb apărarea din li
nia a doua.

O mare influență asupra desfășură
rii jocului ar avea și modificările pro. 
puse cu privire la schimbarea jucăto
rilor și la blocaj. Astfel, delegația ro- 
mînă a sugerat ca să se facă 
numai trei întreruperi (în loc de patru 
cîte sînt acum) pentru schimbarea ju
cătorilor (putînd fi folosit în cadrul 
unui set întregul lot de 12 jucători, permj. 

zece), 
o dată 
fost a-

sistemul actual de schimbări
(înd întrebuințarea a numai 
cu posibilitatea de a-i schimba 
pe toți șase. Altă propunere a 
ceea ca o minge trasă în blocaj să 
poată fi reluată de un jucător care a 
participat la acest blocai

VA EXISTA MECI EGAL ȘI LA 
VOLEI?

interesantă făcută cu 
antrenorii și arbitrii 

însă nu s-ar petrece 
în care scorul ar de- 
setul V. S-a spus, și

Fără îndoială aceasta este propu
nerea cea mai 
acest prilej de 
r-omîni. Lucrul 
decît în situația 
veni 14—14 în
pe drept cuvînt, că în această situație 
două greșeli ușoare, poate chiar de 
arbitraj, modifică rezultatul în favoa 
rea unei echipe care n-ar fi fost cea 
mai îndreptățită să obțină victoria. A- 
ceastă problemă, a jocului terminat la 
egalitate, a mai fost studiată cu cîțiva 
ani în urmă în Cehoslovacia, aride me 
ciul egal s-a și aplicat o bucată de 
vreme în cadrul competițiilor interne.

S-a mai propus, de exemplu, ca e- 
chipa care a cîștigat jocul să obțină 
două puncte, cea care pierde cu 2—3 
să obțină un punct, iar îermația în
vinsă cu 0—3 să nu primească n:ei 
un punct. Aceasta pentru că este o 
mare diferență între înfrîngerea cu 
0—3 și 2—3.

★
Fără îndoială că aceste propuneri 

dacă vor fi adoptate — vor duce la 
dinamizarea jocului, vor contribui ca 
interesul în jurul meciurilor de volei 
să crească și mai mult.

In istoria luptelor libere durata des
fășurării întrecerilor a suferit schim
bări importante, tendința fiind de a 
se scurta durata meciurilor, în scopul 
dinamizării lor. Paralel cu aceasta s-a 
observat că din cauza raportului di
ferit de timp dintre lupta din picioare 
și cea de la parter, accentul hotărîtor 
trebuie pus pe lupta de sus. Primii 
care au înțeles aceasta și care au a- 
plicat-o în cadrul campionatelor mon’ 
diale respectiv în Cupa mondială de 
la Istanbul, au fost sportivii sovietici. 
Noua concepție tactico-tehnică și-a 
dovedit eficacitatea dînd rezultate ime
diate. Patru din cele opt titluri în 
cadrul Cupei mondiale au fost cuce
rite de luptătorii sovietici, deși au a- 
vut de înfruntat adversari bine pregă
tiți în sportivii turci și iranieni.

In favoarea punerii accentului pe 
lupta din picioare pledează însuși fap
tul că cele două minute rămase la 
lupta din parter nu mai sînt sufi
ciente pentru a crea și pentru a 
desfășura procedeele obișnuite. Am ob
servat această schimbare inițiată de lup
tătorii sovietici și la sportivii turci și 
iranieni, la a cărora întîlnire am asis
tat de curînd, în calitate de arbitru. 
Astfel, campionii mondiali Tahti, Ha- 
bibi, Sururi (toți din Iran) și Hasan 
Gungiig (Turcia) care au suferit In

turci au 
ambelor 

piciorului 
la lupta

Două noi recorduri în prima zi a campionatelor
republicane de juniori ia natație

TG. MUREȘ 
Azi au început 
tate întrecerile 
celei de a 12-a 
republicane de 
trat două noi
Primul a fost realizat de înotătoarea 
Sanda Iordan 'Dinamo), care a par-

(prin telefon). — 
bazinul din locali- 
natație din cadrul

14 
la 
de 
ediții a campionatelor
juniori. S-au înregjs- 
recorduri republicane.

curs distanța de
pul de 3:04,6 — nou record de ju
nioare cat. I-a și a II-a- (v. r.: S. 
Iordan: 3:06,4). Cel de al doilea re
cord (de juniori cat. a Il-a) a fost 
obținut de N. Burduja (C-C.A.), care 
a înotat 100 m fluture în timpul de 
1:15,3. De remarcat și rezultatul ren-

200 m bras in tim-

Măriuca Rotaru (Rapid Buc.)

șit de
100 m 
sonal.

lată
JUNIORI; 1500 mL. Daroczi (St. 
Cluj) 19:59,7; 100 m bras: T. Rînea 
(Spartac Buc-) 1:18,0; 100 m fluture: 
1. Em. Voictt (Cet. Bucur) 1:12,7; 2. 
N. Burduja (C-C.A.) 1:15,3 — nou 
record de juniori cat. a Il-a; JU
NIOARE: 100 ni fluture: Măriuca 
Rotarii (Rapid Buc.) 1:23,2; 200 m 
bras; Sanda Iordan (Dinamo) 3:04,6 
— nou record; 100 m spate: Maria 
Both (C.S. Tg- M.) 1:16,8.

Ingrid Wăchter în proba de 
spate: 1:18,7 — record per-

rezultatele probelor (finale) :

I. PAUȘ, corespondent

LUMINILE
(Urmare din pag. 1)

rării 25%". Deci, atleta de la 100 m 
plai, campioana raională a Sparta- 
cliiadei, s-a dovedit a fi „sprinteră" și 
în... producție!

•fr
Spre seară am vizitat stadionul. Un 

bărbat înalt antrena echipa de fotbal. 
L-am cunoscut imediat. Ura șeful sec
ției tehnice, inginerul C. Crupenschi,

Activiști sportivi la sate

Mereu în mijlocul tinerilor
.ciclismul. Gîndeam că secretarul aso
ciației „înfrățirea" Căciulați trebuie să 
fie un activist sportiv cu experiență, 
poate și cit păr alb!

Ei bine, secretarul asociației din 
Căciulați, arăta cu totul altfel: un 
tînăr căruia abia îi mijise mustața, cu 
părul vîlvoi.

...Venit în comună numai cu nouă 
luni în urmă, tînărul felcer Gheorghe 
Dinculescu s-a interesat chiar de la 
început de mersul activității sportive. 
Bineînțeles, ca un simplu amator de 
sporturi. A încruntat din sprîncene 
aflînd că la Căciulați nu exista nici 
un membru în U.C.F.S.. a privit cu 
-tristețe, terenul de fotbal lăsat în para
gină. Ca utemist, Gheorghe Dincules
cu s-a dus la secretarul organizației 
de partid din comună, tov. Ghilă Pe
tre, apoi la președintele sfatului popu
lar, tov. Marin Zidărescu, după aceea 
a stat de vorbă cu tinerii, le-a cerut 
părerea, le-a dat la rîndu-i, sfaturi. 
Și. cum era de așteptat, tinerii au 
prins drag de .el. „Felcerul e omul 
care ne trebuie aci — și-au spus ei. 
Se pricepe la sport, are tragere de 
inimă, e prietenos cti noi..." Astfel a 
ajuns tînărul Dinculescu să conducă 
activitatea asociației „Înfrățirea" din

Câciulați. Dar ca să i convingă pe ti
neri de posibilitățile sale, să le inspi
re mai multă încredere, tînărul secre
tar al asociației și-a spus că exemplul 
personal este cea mai bună metodă 
de 
de 
la 
în 
cu , . ____ ....
antrenat zelos, multe zile, dornic nu 
atît ca el să obțină „performanțe", ci 
ca tinerii să-i urmeze exemplul. Dorin
țele lui sau îmbinat perfect: secre
tarul^ asociației sportive a demonstrat 
calități remarcabile de atlet (în pre
zent este campion de atletism al raio 
ntilui Snagov în proba de 1000 m. din 
cadrul Spartachiadei de vară) iar 
numărul tinerilor din Căciulați care 
practică atletismul este tot mai mare.

— S-ar părea câ ești un adversar 
at... fotbalului, de vreme ce unii tineri 
din sat susțin aceasta! Oare, intr-ade
văr, așa să fie 7 — l-am întrebat noi 
pe tînărul Dinculescu.

— Nu cred că fotbalul poate avea 
adversari „serioși" a obiectat surî- 
zînd secretarul asociației sportive din 
Căciulați. Cu, cu toate că urmăresc 
să dezvolt și alte sporturi în comuna

atragere a tinerilor pe terenurile 
sport. A apărut într-o dttpă-amiază 
terenul de sport alături de tineri, 
echipament de atlet. Și, cot la cot 
ei, secretarul asociației sportive s-a

noastră la un nivel mai ridicat, sînt 
totuși un mare amator al jocului cu 
balonul rotund at it ca spectator cit și 
ca jucător. Am organizat in comună 
multe meciuri distractive de fotbal 
între echipe de „bătrini" și tineri, in
tre căsătoriți și necăsătoriți, tocmai 
pentru a atrage spre această discipli
nă tot mai mulți sportivi. Aceste în- 
tîlniri s-au bucurat de o mare popula
ritate. Iar în pauza dintre meciurile 
de fotbal se întreceau atleții, cicliștii 
etc

Numeroasele și variatele competiții 
sportive ce se desfășoară azi în comu
na Căciulați, la care participă atît 
tinerii cît și vîrstnicii, an avut un 
efect pozitiv asupra acțiunii de înscri
eri de membri în U.C.F.S. La 1 ianua
rie 1959, în' situațiile trimise consiliu
lui raional U.C.F.S. Snagov, în drep
tul rubricii „membri U.C.F.S." era tre
cută cifra zero. Astăzi, la numai 7 
luni, asociația sportivă „înfrățirea" 
cuprinde peste 70 membri, tineri și 
vîrstnici care au pornit hotărîți să 
consolideze asociația lor sportivă. Dar, 
mi-a spus încrezător Gheorghe Din
culescu, cred că in curînd, in asocia-

> sutăția noastră vor activa peste o 
de membri ai U.C.F.S.

...Realizările de pînă acum ne 
să dăm crezare acestor cuvinte, 
cu seamă că țăranii din Căciulați 
„prins" gustul sporturilor...

fac
Mai

au

R. CALARAȘANU

fringed în Cupa mondială de la Istan-’ 
bul de la luptătorii sovietici și-au pă-' 
răsit vechiul stil ineficace, preferind 
procedeele din picioare. Iranienii au 
folosit în acest meci trecerea la 
spate cu fixarea gambei, procedeu 
care nu prezintă nici un fel de risc, 
dar care necesită o viteză de execuție 
foarte mare. Acest procedeu le-a adus 
multe victorii la puncte. Un alt pro-1 
cedeu, pe care și-l pot însuși foarte 
ușor și luptătorii noștri (trecînd de la 
lupte clasice la lupte libere) este turul 
de șold cu piedică. In general, iranienii 
se rezumă în lupta de la parter la o 
apărare ermetică, considered contra 
atacurile ca fiind primejdioase. Axată 
pe noua orientare, luptătorii 
folosit trîntirea cu fixarea 
coapse, combinarea ridicării 
cu doborîrea adversarului și
la parter, ridicarea cu procedeu da 
rostogolire prin' agățarea piciorului 
opus.

Un procedeu foarte eficace și exi 
trem de spectaculos executat mai ales 
la categoriile mici, a fost un salt fă
cut dintr-o poziție foarte dificilă care 
se executa foarte rapid.

In concluzie trebuie să reținem că 
tendința de a dinamiza luptele libere 
începută de sportivii sovietici, este în
sușită acum și în alte țări, fapt care 
trebuie să reprezinte și pentru antre
norii noștri o serioasă preocupare de 
viitor.

Alegerea procedeelor la lupta din 
picioare trebuie făcută pe baza spec’ 
ficului nostru, punîndit-se accentul t 
acele procedee care ne sînt mai a- 
propiate (a căror trecere de la lupte 
clasice la lupte libere se face mai 
ușor). De asemenea, trebuie pus ac
centul pe o apărare ermetică, 1 nere- 
nunțîndu-se însă la contra atacuri, 
mai ales la trecerile deasupra adver
sarului. Trebuie să mai arăt că intro
ducerea în țața noastră a unei noi 
concepții tactico-tehnice în luptele 
libere nu se poate face pînă nu vor 
fi lichidate toate lipsurile care există 
în activitatea unora dintre an
trenorii noștri.

VASCIJL POP0V1CI
lector la l.C.F.

DIN FIENI
președintele asociației sportive. „Avem 
povestea el — peste 500 membri 
U.C.F.S. și peste 200 simpatizanți. 
Toate cele 9 secții sportive sînt active". 
Apoi arătind cu mina reflectoarele, 
montate pe stilpii de beton, adăugă: 
„Nu-i ca pe „Republicii", dar 2—-3 
„nocturne" tot vom juca!". Mi-a vor
bit apoi despre excursia turistică ce o 
vor face pe traseul Dobrești — Scro- 
poasa-Padina-Strungă-Festera-Omtil, la 
care s-au înscris aproape 50 munci
tori ai fabricii, de concursul de înot, 
de Cupa 23 August la fotbal.

In lumina crepusculară, conturul fa
bricii se proiecta pe fondul cenușiu al 
dealurilor înconjurătoare, cu geamu
rile puternic luminate. Gura cuptoa
relor de sticlă răspindea o lumină ro
șiatică împrejur, vestind țării că mun
citorii din Fieni ca și cei din întrea
ga țară sînt la posturi și se pregătesc 
să întimpine cu tot mai multe și fru
moase realizări măreața sărbătoare ce 
se apropie.

Fruntașii scrimei noastre
se întrec in „Cupa Eliberării”
La sfîrșitul acestei săptămîni, frun

tașii scrimei noastre vor avea prilejul 
să se întîlnească într-un concurs or
ganizat de către comisia orășenească 
București și dotat cu „Cupa Eliberării". 
La întreceri vor lua parte 70 sportivi 
și sportive, printre care Olga Orban, 
Eugenia Mateiarm, Sorin Posnaru, 
Iosif Zilahy, Dumitru Mustață, Cornel 
Pelmuș, Constantin 
Dobrescu 
zează la 
echipe.

„Cupa 
în zilele 
de sport 
Tei între

Stei ian, Râzvan 
și alții. Concursul se organi- 
toate armele, individual și pe

Eliberării" la scrimă are Ioc 
de 15 și 16 august în sala 
a Școlii Profesionale Galvani 
orele 8—13 și 16—20.

folosit%25c4%2583.de


99Cupa Eliberării” la tir DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI
In întrecerile 

două noi
La poligonul Tunari, au 

joi și vineri întrecerile de tir din 
cadrul „Cupei Eliberării", cu probele 
de pistol viteză manșa a 11-a, armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri, 60 
focuri culcat, seniori, senioare, ju
niori, junioare și skeet 5o focuri ziua I.

In general, rezultatele obținute sînt 
bune și ele confirmă forma ascen
dentă în care se găsesc trăgătorii 
acum, în preajma campionatelor eu
ropene. In sprijinul afirmațiilor noas
tre pledează și cele două noi recor
duri ale R.P.R. obținute de către 
juniorul M- Rusescu (Dinamo) și ]• 
Sîrbu (C.C.A.). Remarcăm în același 
timp comportarea meritorie a lui N. 
Rotam la armă, M. Dumitriu la 
pistol viteză, pe cea a tînărului în
cepător V. Coguț (Dinamo Iași) și a 
colegului său de club N. Gheorghiu.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1
M. Dumitriu (CCA) 585 p. 2. P. 
Mocuță (Dinamo) 585 p, 3. St. Pe
trescu (Metalul) 583 p. Armă 
calibru redus 3 x 40 focuri 
culcat: 1. N. Rotaru (CCA) 
(14 m), 2. I. Sîrbu (CCA) 
(12 m), 3. M. Antal (Știința) 
Poziția în genunchi: 1. I. 
383 p, 2. N. Rotaru 381 p, 3. 1

de ieri au 
recorduri ale

fost realizate 
R. P. R.

contam 4 N-
P-

N. Rotaru 590 p, 3.
(Dinamo lași) 588

1. M. Riisescu (Dinamo) 
record al R.P.R- (vechiul 

585 p),

592 p), 2. 
Gheorghiu 
Junior: :
587 p. nou 
record 585 p), 2. L. Moldoveanu
(CFR Arad) 583 p, 3. M. Ferecatu 
(Gr. Roșie) 581 p. Junioare: 1- Cleo
patra Alexandru (Progresul Alexan
dria) 575 p, 2. Eva Quintus (CFR 
Arad) 572 p, 3. M. Mtiller (Spartac) 
568 p. Senioare: 1. Ana Goreti 
(Spartac) 583 p, 2- I. Mosc:: (Ști
ința) 582 p, (11 m) 3- Marieta Liber 
(Metalul) 582 p (7 m). La skeet 
conduce Gh. Florescu cu 49 t, urmat 
de I. Albescu, Danciu și Popovici cu 
cîte 48 t.

Meci de atletism la Cîmpina

De curînd, pe stadionul Poiana din 
Cîmpina a avut loc o întîlnire atle
tică între reprezentativa orașului și 
clubul Petrolul Ploești. Meciul a luat ... • .... cu

]n cinstea zilei de 23 August

Meciuri de popuhrizare

sfîrșit cu victoria ploeștenilor 
scorul de 107-83. Iată citeva din re
zultatele înregistrate: FEMEI — 
60 m. plat: Elena Ciocan (P) 8,8; 
100 m. plat: Ioana Tuțică (C) 13,8; 
400 m- plat : Maria Duță (P) 66,8; 
lungime: Eleonora Ioan (P) 4,41 m.; 
înălțime: Eleonora Ioan 1,25 m. BĂR
BAȚI — 100 m. plat: St. Tănăsescu 
(P) 11,5; 400 m. plat: A. Crauțov 
(P) 55,5; 800 m- plat: Gh. Popovici 
(C) 2:08,1; înălțime: R. Georgescu 
(P) 1,70 m.; triplu salt: C. Dobres- 
cu (P) 12,27 m-; greutate: C. Po
pescu (P) 12,27 m.

FLORIAN ALBU

parte la întrecerile fazei regionale a 
campionatului republican individual 
de popice desfășurate cu citeva zile 
in urmă în localitate, lată rezulta
tele înregistrate: FEMININ: 100 lo
vituri — plin: 1. Elena Moldovan 
(Gaz Metan Mediaș) 544 p-d. 2. Ju
liana Szanta (Strungul Or. Stalin) 
536 p.d-; 100 lovituri — izolate: 1. 
Gerda Renea (Metrom Or. St.) 237 
p.d.
234
Ana
nea
P-
plin : 
diaș) 557 pd. 2. V- Ciuchină (Chi
mica
izolate: 1. I. Ilieș (Metrom Or. St.) 
247
237 
St.
D.
p-d. 3. V. Mateiaș (Metrom) 786 p.d.

2. Ana Felszegy (Voința Sibiu) 
p.d.; 100 lovituri — mixte: 
Felszegy 404 p.d. 2- Gerda 

403 p.d. 3. Stela Moldovan
d.

1-
Re-
365

MASCULIN : 100 lovituri
1. B. Reinhardt (Gaz Metan

-444444444 444444444444 

întîlniri de baraj pentru campionatul 
regional de fotbal

ZIMNICEA. — Peste 800 de spec
tatori au asistat la meciul de fotbal 
dintre echipele Dunărea Zimnicea și 
Avîntul Buciumeni. Cele două echipe 
au luptat cu o deosebită însuflețire 
pentru obținerea victoriei dat fiind 
faptul că echipa învingătoare avea 
dreptul să participe în sezonul vii
tor în cadrul campionatului regional. 
Înscriind unicul gol al partidei în 
min- 82 prin Smărdișeanu, Dunărea 
Zimnicea a 
în care se 
mai bună.

reușit să cîștige un meci 
dovedise — de-altfel —

Me-

liberă 
poziția 
393 ' p 
393 p 
391 p.
Sîrbu 

.. N-, Du
mitrescu (Spartac) 378 p. Poziția în 
picioare: 1. 1- Sîrbu 369 p, 2- C.
Antonescu (Spartac) 367 p, 3. T. 
Ciulii (CCA) 359 p. Clasament pe trei 
poziții: 1. I. Sîrbu 1145 p., N. Ro
taru 1131 p, 3- C- Antonescu 1120 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat : Seniori: 1. 1. Sîrbu 594 p, 
nou record al R.P.R. (vechiul record

a
Din inițiativa federației ue speciali

tate, selecționatele noastre de tineret 
și juniori la rugbi au susținut recent 
la Salonta și Craiova — în cinstea 
zilei de 23 August'— două interesante 
meciuri de popularizare a sportului cu 
balonul oval, in ambele meciuri, vic
toria a revenit selecționatei de tineret 
— la Salonta cu 19—13, iar la Craiova 
cu 29—26.

De remarcat faptul că aceste întîl- 
niri și-att atins scopul, ele suscitînd 
atît la Salonta cit și la Craiova (spec
tatori 7000 1) un interes deosebit.

Faza regională a campionatului 
republican de popice

OR. STALIN. — Peste 40 de spor
tivi și sportive din Sibiu, Tirnăveni, 
Bod, Mediaș și Or. Stalin au luat

Tîrn.) 545 p.d-; 100 lovituri

p.d. 2. C. Zombori (Metrom) 
pd.: 200 lovituri — mixte: 1. 

Domsziidi (Strungul Or. St.), 2. 
Nicoară (A.C.F-R. Or. St.) 799

C. GRUIA

Ieri a începuf

TUDOR CIOACA

Concursul hipic dotat

Dmamo București a cîștigat „Cupa 
la oinăEliberării"

oină din 
Avîntul 

au parti- 
săptămîni 
de Fede- 

_  ______ dotată cu 
„Cupa Eliberării". Turneul a consti
tuit un bun prilej de verificare pen
tru aceste echipe înaintea campiona
tului republican care va începe la 
sfîrșitul acestei luni.

Încă din primele întîlniri dinaino- 
viștii au dovedit o pregătire superi
oară atît la bătaie cît și la prin
dere, obținînd victorie după victo
rie. Echipa a cîștigat mult în omo
genitate față de evoluțiile 
trecut.

Iată clasamentul final 
ției : 
1. Dinamo București 4 4

Cele mai bune echipe de 
țară, Dinamo București, 
Curcani și Știința București 
cipat la începutul acestei 
la o competiție organizată 
rația de specialitate și

2. Avîntul Curcani 4 2 0 2 45:43
3. Știința București 4 0 0 4 33:51

P. BUNESCU — coresp.

0 0 48:33 8

„Cupa Eliberării 
ia motociclism 

ln cadrul „Cupei Eliberării" mîine
pe șoseaua București-Oltenița se des
fășoară o cursă motociclistă de regu
laritate. La startul întrecerilor vor lua 
parte 14 echipe: Dinamo, Metalul și 
CCA (cu cîte 4 echipe), Rapid și 
Voința. La Oltenița va avea loc o 
probă de departajare contracronome- 
tru. Startul se va da în jurul orei 
9,30 de la stadionul Constructorul, 
iar sosirea' se va face după-amiază 
pe același stadion.

4
0

După cele trei concursuri 
rate la Tîrgu Mureș, Ploești 
care s-au bucurat de un frumos suc
ces, asistăm cu începere de ieri ia 
o nouă confruntare a călăreților 
fruntași. De această dată însă,’ în 
Capitală, pe baza hipică din Calea 
Plevnei. Concursul, organizat de fe
derația de specialitate, este închinat 
măreței sărbători care se apropie și 
e dotat cu „CUPA ELIBERĂRII".

Ieri dimineață s-a desfășurat proba 
de obstacole categoria semi-ușoară, 
la care au luat parte 70 concurenți.

Puțini erau cei dispuși să creadă 
că unul dintre ultimii concurenți a- 
vea să răstoarne toate pronosticurile

desfășu- 
și Iași,

finalele campionatului republican 
be canotaj acabe«‘c (juniori)

„Cupa Metalul” la box 
a revenit boxerilor 

de la Metalul
Competiția pugilistica organizată de 

clubul Metalul M.l.G. în cinstea celei 
de-a XV a aniversări a Eliberării pa
triei noastre, a luat sfîrșit. Dotată cu 
„Cupa Metalul", această întrecere a 
întrunit la start: . ei peste 70 de tineri 
boxeri. Mai bine pregătiți, boxerii dc 
la clubul sportiv Metalul M.l.G. au 
reușit să acumuleze cele mai multe 
puncte, cîștigînd astfel cupa pusă în 
joc. Intîlnirile finale dintre D. Anca 
(Constrictorul) — D. Dănilă (Meta
lul), N. Zota (Metalul) — C. Brezea- 
nu (Metalul), C. Simion (Cet. Bucur) 
— C. Stan (Tehn. Modernă), în care 
primii au obținut victoria la puncte, 
au fost mult aplaudate de spectatori. 
I-oarte frumoasă a fost evoluția tînă
rului boxer Aurel lenuș (Bumbacul), 
care, practicînd un box tehnic, în li
nie, cu lovituri claie și corecte, a cîș
tigat la puncte în fața lui Iacob Luca 
(Metalul). La sfîrșitul galei, boxerii 
finaliști au primit din partea clubu
lui organiz;1 r echipament sportiv, di
plome și insigne. Alte rezultate: C. 
Roșu (Sem) b.p. S. Bălan (C.F.R. 
Gr. R.), S. Ghmescu (I.C.F.) b.p. C. 
Coman (Casa Scînteii), N.
(Sem.) b.p. M. Condurache- (I.S.B.), 
S. Ghidriceanu (I.S.B.) b.k.o. III D- 
Mușat (Sem.), V. Vlad (Tehn. Mo
dernă) b.p. C. Mihai (Casa Scînteii), 
A. Tănase (Recolta) b.ab. I C. Flo
rescu (I.C.F.), Gh. Hie (I.A.T. Mogo- 
șoaia) b.ab. II F. Vidu (I.S.B.).

P. HEN I

cu „Gupa Eliberării
și să 
Oscar 
calul Rîndiinica. El a terminat proba 
fără nici o penalizare, cu timpul cel 

l ..... „ locurile ur-
ordine : C-

Birsan cu 0 
Bărbuceanu

P- (timp 41 
sec.), Gh. luja (CS.A. Cluj) pe Pî- 
rîu cu 0 p-, (timp 41,3 sec.) și I. 
loja (Din. Ploești) pe Vis cu 0 p., 
(timp 41,5 sec.). In cea de a dona 
probă desfășurată ieri dimineață la 
dresaj (categoria juniori) Dan Mîn- 
dru pe Făget și Eva Artz pe Nonius 
au ocupat în ordine primele două 
locuri.

Din cauza ploii care a căzut din 
abundență ieri după-amiază concursul 
a trebuit să fie întrerupt. Probele 
programate pentru ieri după-amiază 
se vor ține azi și mîine, dimineață și 
după-amiază, cînd va continua con
cursul, care se anunță deosebit de 
disputat.

u

cîștige proba- Și acesta a fost 
Recer (Dinamo București) cu

mai bun: 38,1 sec. Pe 
mătoare s-au clasat în 
Vlad (Din. Ploești) pe 
p. (timp 39,8 sec), V. 
(C.C.A.) pe Fulga cu 0

: C.
(C.F.R.

Păunoiu

al competi-

Aspect dintr-o întrecere
Azi și mîine se desfășoară pe a- 

pele lacului Snagov una din cele mai 
importante competiții de sporturi nau
tice din acest an: finala campionat:: 
lui, republican de canotaj academic 
juniori. Cei mai buni dintre sutele

în fazele 
vor dis- 

de cam-

O- GINGU

Actualitatea în baschet

ora 17,30: Pompierul — Știința Bucu
rești (amical).

a schi/urdor de 8 4- I.
de tineri care s-au întrecut 
anterioare ale competiției își 
pută azi și mîine titlurile
pioni. Sînt vîslași și vîslașe din Bucu
rești, Arad, Timișoara, Tg. Mureș, 
Reghin, Cluj, Aiud, Galați.

Băieții se vor întrece pe 1500 me
tri, în probe de simplu, dublu, 4-ț-l 
și 84-1, iar fetele pe distanța de 1000 
m., la simplu, 4-ț-l rame și vîsie, 8-ț-l. 
In afara clasamentelor individuale pe 
probe, se va face și un clasament pe 
orașe.

I

• l.a sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
încheiat campionatele republicane 
de juniori și junioare. După cum ne-au 
relatat corespondenții noștri, Aurel 
Simotă din Rădăuți și Avram Ion 
Chiuza din Craiova, cele nouă turnee 
au prilejuit partide interesante, viu 
disputate, echipele participante dînd 
dovadă, în general, de o bună pre
gătire fizică și tehnică. De altfel, ni
velul la care s-au desfășurat cele două 
turnee finale a fost mult superior ce
lui din edițiile precedente. Este in1 
teresant de remarcat succesul echipe, 
lor din provincie în timp ce forma
țiile care au reprezentat Capitala 
(Constructorul și Metalul M.l.G.), n-au 
reușit să ocupe în aceste întreceri 
decît locurile 3 și respectiv 4.

lată componenții și componentele 
celor două echipe campioane: JU
NIOARE — C.S. Șc. Luceafărul Or. 
Stalin (antrenor — Gh. Roșu): Sabina 
Lockner, Sabina Enea. Viorica Creții, 
Dorid Theil, Margit Simon, Daria 
Apostoleanu, Agneta Vogi, Cristina 
Moțoiu, Silvia Savu, Maura Popă și 
Eugenia Cîmpeanu; JUNIORI — C.S. 
Șc. Banatul Timișoara (antrenor Sțe- 
lian Palici): Spătaru, Bahner, Peia, 
Betendorf, Szende, Fuchs, Schran, Ger- 
gely, Mihal Mișca.

• Competiția de baschet dotată cu 
„Cupa Eliberării" se apropie de faza 
finală. Mîine, 4 orașe din țară: Ora
șul Stalin, Cluj, Rădăuți și Galați, 
vor găzdui semifinalele acestei între
ceri. In competiția masculină. Ia 
Galați echipa regiunii respective va 
întîlni echipa regiunii București, iar 
la Or. Stalin este programat meciul 
Reg. Stalin—Cluj. Cele patru repre
zentative feminine rămase în com
petiție se vor întîlni după următorul 
program: Rădăuți: ~ 
Reg. București 
Reg. Stalin.

Reg. Suceava— 
Cluj: Reg. Cluj—

Iași, cîștigătoarele

CĂLĂRIE: Baza hițxiică din Calea 
Plevnei, de la ora 9 și ora 15: con
curs republican de călărie dotat cu 
„Cupa Eliberării".

SCRIMĂ: Sala Galvani Tei, de la 
ora 8 și ora 16; „Cupa Eliberării" 
eu participarea scrimerillor fruntași.

POPICE: Sala Recolta, de la ora 
14: campionatul republican individual 
feminin de popice la proba 
mixte.
i BASCHET: Velodromul 
ora 18,30: R.P.R. (tineret)
Albania; ora 20: R. P. Bulgaria — 
R. P. F. Iugoslavia.

ATLETISM: Stadionul Republicii, de 
la ora 16: campionatele republica
ne individuale pentru seniori și se
nioare.

CANOTAJ: Lacul Snagov, de la ora 
10 și de la ora 16: finalele campiona
telor republicane de canotaj academic 
pentru juniori.
t FOTBAL: Terenul Pompierul (Obor).

100 bile

Dinamo,
- R. P.

MIINE
SCRIMA: Sala Galvani Tei, de la 

ora 8 și de la ora 16: întreceri în 
cadrul competiției „Cupa Eliberării".

CĂLĂRIE: Baza hipică din Calea 
Plevnei, de la ora 9 și de la ora 15 : 
concurs republican de călărie dotat cu 
„Cupa Eliberării".

POPICE: Sala Recolta, de la ora 8 : 
campionatul republican individual fe
minin.

BASCHET : Velodromul Dinamo, 
18: R. P. F. Iugoslavia — 
neret) ; ora 19,30: R.P.R. 
Bulgaria.

ĂTLETISM : Stadionul Republicii, de 
fa ora 16,30: campionatele republicane 
individuale pentru seniori și senioare.

FOTBAL: Stadionul „23 August", 
ora 15,15: C.C.A. — Jiul Petroșani; 
ora 17 : Progresul — Petrolul Ploești ; 
stadionul Giulești, ora 9 : București — 
Cîiwîa Turzii (Cupa orașelor, juniori).

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ora
R.P.R. (ti- 
- R. P.

întrebarea nr. 1 
(5 puncte)

Dintre atleții romîni care 
participat la jocurile Olimpice 
la Helsinki, doi au reușit să 
claseze printre primii șase la I 
bele respective. Cine și la 
nrobe ?

Întrebarea nr. 2 
(10 ouncte)

ln cadrul întîlnirilor sportive 
ternaționale prietenești, desfășu
rate cu ocazia celui de al IV-lea 
Festival, doi sportivi romîni 
cucerit medalii de argint la luote 
clasice. Care sînt acești doi 
tivi ?

au 
: de 
i se 
pro

re

in-

® Tot mîine, la 
primelor două zone ale campionatului 
de calificare pentru categoria B, Țe
sătura Iași și Aîarina Constanța, vor 
juca prima partidă din dubla lor în
tîlnire care va decide pe viitoarea 
participantă în seria I. Returul se 
va disputa la 23 August la Constanța. 
In ceea ce privește echipa care va 
promova în seria a Il-a, ea va fi 
desemnată în turneul de la Petroșani 
(20—23 August) la care iau parte 
echipele Dinamo Craiova, Știința 
I.M.F. Tg. Mureș, Știința București 
și Știința Petroșani.
4444 4444 4444 44444 4 4444444£ 
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i„ȘTIȚI SPORT?»
3Întrebarea nr.

(15 puncte)
Panait II, fundașul 

echipei Dinamo București, a debu
tat în echipa reprezentativă A de 
fotbal ca... inter și a jucat doar 
cîteva minute. Spuneți-ne în ce 
meci, unde și în ce an.

stingă al

CUPON DE PARTICIPARE 
nr. 20

sDor-

au

Reamintim participanților că tre
buie să trimită răspunsurile TOA
TE O DATA, după publicarea ulti
melor întrebări în ziarul din ziua 
de 20 augnst. Răspunsurile vor fi 
’—în mod obligatoriu de 

CUPOANELE de con- 
Primi-rea răspunsurilor la 
se va face pînă la 1 sep- 
(data poștei). _

insolite 
TOATE 
CURS, 
redacție 
tesnbrie ____ __

Participant» vor trimite plicu
rile cu răspunsuri și cupoane de 
concurs numai prin poștă, pe a. 
dresa ziarului „Sportul popular", 
București, str. Vasile Conta 16, 
cu mențiunea pe plic „Pentru con
curs".

i t 
î



Rezultate de valoare 
în întrecerile Spartachiadei podarelor 

din U. R. S. S.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦I»»»»*»»*»»

Marea sărbătoare a poporului frate coreean

ATLETISM. In întrecerile de atle
tism au fost înregistrate în conti
nuare rezultate de valoare. Irina 
Press, — sora mai mică a Tamarei, 
recordmana mondială la aruncarea 
greutății — a cîștigat proba de pen
tatlon cu 4766 p, cel mai bun rezul
tat mondial al sezonului (greutate — 
14,40 m, înălțime — 1,50 m, 200 m. 
— 25,0 sec., 80 m.g- — 11,1 sec. 
lungime — 5,88 m.). Semen Rjîșcin 
a devenit campion la 3000 m obsta
cole, cu excelentul timp de 8:42,4. La 
triplu salt Oleg Fedoseev a obținut 
16,54 m fiind foarte aproape de re
cordul său mondial, iar Kuznețov a 
trecut din nou de 8000 puncte la de
catlon (8005). Iată alte rezultate: 
disc femei — Ponomareva 52,87 m, 
200 m — Galina Popova 24,2 sec, 
800 m femei — Lîsenko 2:07,4, 50 km 
marș — A. Vedeakov 4 h 03:52,2,

femei — echipa Le- 
sec.
pe echipe disputată

țtafetă 4x100 m 
ningradului 46,2

TENIS. Finala
între formațiile Moscovei și Ucrainei 
a revenit la limită (cu 8—7) moscovi- 
ților, care au cucerit titlul de cam
pioni ai Spartachiadei- Dir.tre rezul
tatele individuale consemnăm a doua 
înfrîngere suferită de Ana Dmitrieva, 
de data aceasta în fața Valeriei Kuz
menko — 6:2, 3:6, 3:6. Din echipa
Moscovei s-au remarcat în mod spe
cial „veteranii" Andreev și Ozerov, 
care au realizat în meciurile de sim
plu și de dublu nu mai puțin de 5 
puncte.

NATAȚIE. 400 m liber bărbați — 
Nikitin 4:34,1. 100 m fluture femei — 
Pozdniak 1:14,6. 100 m spate femei 
—Viktorova 1:12,4. 100 m liber fe- 

Tippeli 1:08,0 (Ulvia 
Voog s-a clasat pe locul 
2 în același timp). 200 m 
bras bărbați — Antonian 
2:40,3.

GIMNASTICA. Boris 
Sahlin și-a impus supe
rioritatea în turneul indi
vidual 
absolut 
locul 2 
puncte 
iov.

TIR. 
viteză 
rezultat valoros 
Volinski — 589 p.

CANOTAJ. Canoe 1000 
m— Silaev 4:45,8. Caiac 
1000 m — Naumov 
4:11,6.

PENTATLON MODERN. 
După disputarea 
probe în 
dividual 
kov, iar 
zentativa

devenind campion 
cu 114,15 p. Pe 

s-a clasat la două 
diferență Iurii Ti-:

Proba de pistol 
a revenit cu un 

lui G

Astăzi poporul coreean trăiește o 
zi de mare sărbătoare. Se împlinesc 
14 ani de la eliberarea tării de 
jugul imperialismului japo-nez de 
tre glorioasa Armată Sovietică 
forțele populare coreene.

In perioada care a urmat de 
acest eveniment de importanță isto
rică, R.P.D. Coreeană a obținut suc
cese remarcabile în toate domeniile de 
activitate. Dar imperialiștii care nu 
vedeau cu ochi buni munca pașinică 
și constructivă a R.P.D. Coreene, a- 
flată pe drumul socialismului, au or
ganizat în 1950 mîrșava agresiune 
împotriva acestei țări, folosindu-se de 
guvernul marionetă din Coreea de 
Sud. In fața gravului pericol care a- 
tîrna deasupra patriei, întreaga popu
lație a R.P.D. Coreene s-a ridicat 
— ca un singur om — la luptă îm
potriva cotropitorilor. Cu ajutorul fră
țesc al voluntarilor chinezi, cu spri
jinul moral al întregii omeniri pro
gresiste, cauza dreaptă a R.P.D. Coreene a 
Agresorii au suferit un rușinos eșec.

După restabilirea păcii, R.P.D. Coreeană 
din nou la reconstrucția țării. Și într-un 
cord a reușit să șteargă urmele războiului. Au fost 
refăcute orașe, au fost înălțate clădiri semețe, au fost 
construite noi fabrici și uzine.

Sportul a cunoscut și el un mare avînt în „țara 
dimineților liniștite". In R.P.D. Coreeană există peste 
8000 de organizații sportive care numără sute și sute

1

t

t
*4-
■V
♦
♦

aspeeiIM
Spartachiade 
tea coloanei 
dială absolută de gimnastică Sofia Muratova, re
cordmanii lumii Vasilii Kuznețoo și Nina Otka- 
lenko.

de la deschiderea celei de a doua 
a Popoarelor din U.P.S.S. In fron

de sportivi se află campioana mon-

(Foto L. Dorenski)

a trei 
clasamentul in- 
conduce Novi- 

pe echipe repre- 
Leningradului.

★
După desfășurarea a 6 

zile de întreceri în cla
samentul general pe e- 
chipe conduce Moscova. 
Urmează la o mică di
ferență reprezentativele 
R.S.F.S-R., Ucrainei și 
Leningradului. Astfel, ul
timele întreceri vor fi de
cisive pentru desemnarea 
echipei campioane a Spar
tachiadei.

cla-

triumfai.

a pornit 
timp re-

de mii de membri. Au fost întrecute toate recordu
rile țării. Voleibaliștii, baschetbaliștii, jucătorii de te
nis de masă, jucătorii de fotbal, patinatorii au re
purtat frumoase succese internaționale.

Cu prilejul marii sărbători, cea de a XlV-a aniver
sare a eliberării patriei, urăm harnicului și bravului 
popor coreean noi succese in munca de construire a 
socialismului, noi victorii pe terenul de sport.

★
In fotografie: Un aspect de la întrecerile atletic» 

desfășurate la Phenian

Festivalul de gimnastică și sport — 
o mare sărbătoare a tineretului din R. D. Germană

LEIPZIG, orașul tîrgurilor inter
naționale se află în sărbă
toare. In aceste zile se desfășoară 
aici cea de a IlI-a ediție a Festiva
lului de gimnastică și sport, o ma
nifestație devenită tradițională pentru 
tineretul din R.D. Germană. Fes
tivalul are loc sub semnul luptei 
pentru construirea socialismului în 
R.D. Germană, sub semnul unității 
germanilor în cadrul unui stat de
mocrat și iubitor de pace, sub sem
nul prieteniei și înțelegerii cu toate 
popoarele lumii. Totodată el repre
zintă un prilej de trecere în revistă 
a succeselor repurtate de sportivii 
din R.D. Germană, constituind o a- 
devărată repetiție înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Roma din 1960.

La Festivalul de gimnastică

Partide decisive în campionatele balcanice de baschet
(Urmare din pag. 1)

internaționale, iar pe de altă parte 
tinerii noștri jucători, dornici de afir
mare, promiteau un spectacol de cali
tate. Așteptările nu au fost înșelate. 
Jocul a început cu atacuri furtunoase 
din ambele părți. Echipa noastră, a- 
vînd în Costescu un excelent condu
cător. a realizat în primele minute a- 
tacuri de toată frumusețea, fructifi
cate. de Mittelman și Toth. Replica Ju- 
căto-ilor bulgari a fost însă promptă. 
Savov, Atanasov și Derminjev reali
zează acțiuni mult aplaudate de spec
tatori și permit formației oaspete să 
se detașeze. In continuare, jocul sim- 
olu, rapid și deosebit de eficace al 
baschetbaliștilor bulgari străpunge ade
sea aoărarea în zonă a echipei noas- 
tre, menținînd în permanență un avan- 
taj de 12—14 puncte. In repriza se
cundă. în ciuda diferenței de scor, me- 
c.ul a fost la fel de echilibrat ca des
fășurare. Echipa noastră nu a slăbit 
in nici un moment ritmul de joc, pier- 
zînd la o diferență de 19 puncte, re
zultat mulțumitor, dacă ținem seama 
<ie valoarea echipei adverse. Au în
scris : Peicev 1, Derminjev 8, Mircev 
12, Rakov 7, Djondjorov 4, Savov 18, 
Kolarov 8, Ezvetkov 14, Atanasov 12 
pentru R.P. Bulgaria și 
20, Toth 14, Costescu 
Dudescu 4, Giurgiu 1, 
Balint 4 pentru R. P.

R.P. BULGARIA—R.P- ALBANIA 
84-48 (45-18). Baschetbaliștii alba
nezi au făcut cel mai bun joc de 
pînă acum. Au marcat: Neicev 16, 
Mircev 10, Popov 3, Rakov 6, Ghiau
rov 2, Stoianov 25, Djondjorov 9, Ko-

uneori cu

mov 2, Ezvetkov 9, Atanasov 2 pen
tru învingători și Iorgi 12, Murzacu 
10, Permeti 8, Hertzeg 6. Cirdzi 6, 
Leși 2, Meca 4, pentru învinși. Au ar
bitrat: Radoicovici (R.P.F- Iugosla
via) și P. Marin (R.P. Romînă).

R.P.F. IUGOSLAVIA—R.P. ROMI- 
NA 85-78 (45-37). Baschetbaliștii ro- 
mîni au făcut un joc sub posibilități. 
Conduși în permanență,
12-14 puncte, ei au reușit să egaleze 
și chiar să conducă (min. 39: 76-75). 
Cîteva greșeli tehnice și tactice ale 
echipei noastre au permis însă echi
pei R-P.F. Iugoslavia să reia condu
cerea și să realizeze o victorie pe 
deplin meritată. Au înscris: R. Ra
dovici 24, Kandus 15, B. Radovici 9, 
Dragoilovici 10, Minia 6, Gjordja 4, 
Gordici 6, Troskot 4, Djurici 7, pen
tru R.P.F. Iugoslavia și Novacek 36 
(30 din greșeli personale), Nagy 2, 
Niculescu 11, Nedef 14, Nedelea 2, 
Vizi 2, Nosievici 2, Popescu 9. Au

de: Mittelman 
13, Cordier 4, 

Tursugian 5 și 
Romînă

De la trimisul nostru special
sport participă și numeroși tineri din 
R.F. Germană. In ciuda opreliștilor, 
a propagandei dușmănoase, a ame
nințărilor proferate de guvernanții d? 
la Bonn, ttn mare număr de tineri și 
tinere din Germania de Vest au ținut 
să fie prezenți în aceste zile la 
Leipzig alăturîndu-se din toată inima 
lozincilor nobile sub care se desfă
șoară această mare sărbătoare-

De dimineață și pînă noaptea tîrziu 
marele oraș cunoaște o animație deo
sebită. Străzile, bulevardele, marile 
clădiri, vitrinele sînt pavoazate săr
bătorește cu drapele ale R.D.G. și 
ale țărilor socialiste, cu panouri, fo
tografii La tot pasul întîlnești ma
cheta frumoasei insigne a Festivalu 
lui de gimnastică și sport.

Pe stadionul central din Leipzig, în 
sălile Institutului de Cultură Fizică, 
pe toate bazele sportive ale orașului 
sînt în plină desfășurare competițiile. 
Tineretul se întrece în probele de a- 
tletism, natație, polo, sărituri în 
:ipă, gimnastică, tenis, fotbal, lupte, 
hochei pe gheață și altele. Parahl 
au loc și frumoase manifestări artis- 
tico-culturale. La ele participă for
mații de cor, de dansuri, fanfare, co
lective teatrale de amatori și altele.

Reuniunea tineretului german de 
la Leipzig organizată la scurt timo 
«lupă Festivalul de la Viena 
spiritul și tradițiile de pace 
tenie ale Festivalului-

La Leipzig sînt prezenți, 
menea, numeroși oaspeți de 
tare veniți să salute sărbătoarea ti
neretului din R.D. Germană. Se află 
aici reprezentanți ai organizațiilor 
sportive din U.R.S.S., R.P. Chineză, 
R.P- Romînă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
R. Cehoslovacă, Finlanda, Sued’a. 
Norvegia, Islanda, Anglia, Franța, 
Irak, Maroc, Elveția și alte țări-

Pe stadionul central cțin Leipzig 
am asistat la meciul de fotbal dintre 
echipele R.D. Germane și R- Ceho
slovace. A fost o partidă frumoaso 
și interesantă, încheiată după curn 
se știe cu victoria surprinzătoare, dar 
pe deplin meritată a echipei R.D.G. 
cu scorul de 2-1. Iubitorii de fotbal 
așteaptă cu nerăbdare întîlnirea de

Ș'

condus Uberall (R. Cehoslovacă) și 
Tarr (R.P. Ungară).

CLASAMENT ;

1.

2.

3.

4.
5.

R.P. Romînă

R.P.F. Iugoslavia

R.P. Bulgaria

Albania
R.P. Romînă (tineret)

R.P.

3 2 1 256:144 5

4
4

3

2

2 2 0
2 2 0

3

2

3 o

2 0

173:109

168:113 
102:270 

101:164

continuă 
și prie-

de ase- 
peste ho-

astă seară dintre S.K. Lokomofi» 
Leipzig și Wiener S.K- Meciul ne 
teresează și pe noi deoarece ecii.,.a 
austriacă este adversara campioanei 
noastre Petrolul în primul 
„Cupe" campionilor europeni".

★
Joi seara, într-un cadru de 

didă sărbătoare, a avut loc pe 
stadion din localitate deschiderea ofi
cială a Festivalului de gimnastică și 
sport. Zeci de mii de oameni au luat 
parte la această sărbătoare. In tribuna 
de onoare au luat loc, printre alții, 
Otto Grotewolil, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, Wal
ther Ulbricht prim-seeretar al C.C. al 
P.S.U.G.

Luînd cuvîntul, tovarășul Walther 
Ulbricht a felicitat pe tineri; prezenți 
la Festival și a subliniat importanța 
politică și sportivă a acestei grandi
oase manifestări.

Președintele D.T.S.B., Rudi Reichert 
a rostit și el un discurs în cadrul 
căruia a salutat delegațiile de peste 
hotare prezente la Leipzig.

In ciuda obstacolelor pe caire i, u 
ridicat autoritățile din R. F. Germană, 
numeroși tineri vest-germani au fost 
prezenți la această sărbătoare. Semni
ficativ este faptul că deși erau aștep
tați 15.000 de tineri din R.F.G., la des- 
chidere au venit peste 18.000.

In cadril! festivității de deschidere 
au fost acordate panglici omagiali 
drapelelor a șase vechi grupări spor
tive muncitorești.

MIRCEA COSTEA

tur al

splen- 
niarele

balcanice
mîine. Programul 

care vor fi găzduite de 
incinta velodromului Di- 
următorul: AZI, de la 

R-P. Romînă (tineret)— 
R.P. Bulgaria—R.P.F-

MIINE, de la ora 18

continuăCampionatele 
azi și se încheie 
meciurilor, 
terenul din 
namo, este 
ora 18,30:
R.P. Albania, 
Iugoslavia; 
R.P. Romînă (tineret)—R.P.F. Iugo
slavia, RP- Romînă—R.P. Bulgaria.

D. STĂNCULESCU
A. VASILIU

PE SCURT

victoria cu

la Leipzig 
ale R.D.G.. 
m. — Schi- 

Heinze 16,04

• RECENT s-a desfășurat Ia Aue 
dubla întîlnire internațională de atle
tism dintre reprezentativele R.D. Ger
mane și R.P. Bulgaria. Atleții germani 
au cîștigat cu 150—80 la bărbați și 
cu 79—38 la femei. Cu acest prilej, 
atleta Birkemeyer a cîștigat trei pro
be : 100 m în 11,6 sec., 200 m în 
24,0 și 80 m. g. în *10,7. Atleții bul
gari au corectat două recorduri ale 
țării : 3000 m obstacole — Peev 8:48,0; 
prăjină — Hristov 4,47.

• CU PRILEJUL întîlnirii atletice 
Franța-Norvegia, norvegianul Haugen 
a aruncat greutatea Ia 16,08 m, 'com
patriotul său Larsen a obținut 8:56,4 
pe 3000 m obstacole, iar francezul 
Macquet a aruncat sulița la 80,86 m.

• CAMPIOANA R.F. Germane, F.in-

tracht Frankfurt, a jucat la Chișinău 
cu formația locală Moldova. Fotba
liștii sovietici au obținut 
scorul categoric de 5—1.

• JOI AU ÎNCEPUT 
campionatele de atletism 
Iată cîteva rezultate: 400 
ller 47,8; triplu salt — 1 
m. (record al R.D.G.), ciocan — Nie- 
bisch 61,84 m.

• CICLISTUL FRANCEZ Riviere a 
cîștigat pentru a treia oară consecu
tiv titlul mondial profesionist la pro
ba de urmărire întrecînd în finală pe 
compatriotul său Bouvet. Invingăto-

rut a realizat pe 4960 m timpul de 
6:21,1. Proba de semifond cu antre
nament mecanic a revenit spaniolului 
Timoner. El a parcurs 100 km în 
lh 15:45,0, obținînd o medie orară de 
79,200 km.

• IN CURSUL unei reuniuni atle
tice desfășurate la Vesteraas atletul 
suedez Dan Waern a realizat în proba 
de 1 milă timpul de 3’59”2/10. Pe lo 
cui doi s-a clasat polonezul Lewan
dowski cu 4'00”6/10.

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care-1 întreprinde. în R.F. Germană 
echipa de fotbal a Greciei a jucat în 
localitatea Muenster cu echipa ,,Pru- 
sse“. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 3—0.

Campionatele 
europene feminne 

de canotaj academic
Lotul reprezentativ al R.P.R 

a plecat
In cursul după 

părăsit Capitala, 
Macon (Franța), 
de canotaj academic feminin al țări 
noastre, care participă la campiona 
fele europene

Lotul nostru reprezentativ este corn 
pus din următoarele canotoare :

Marfa Kardos, Stela Găvan, Emili 
Rigard, Felicia Urziceanu, Viorie 
Udrescu, Maria Trinks; Sonia Băiat 
Ana Taniaș, Magda Jifcit, Stela Stan 
ciu, Dora Lakatoș, Doina Ciolacu ț 
Angela Codreanu.

Țara noastră este Înscrisă la pair 
din cele cinci probe ale concursult 
și anmne : dublu, 4-f-l vîsle, 4-ț-l ra 
rne și 8-ț-l. La probele de 8Ț-I : 
4-ț-l vîsle vîslașele noastre 
cura mîine direct în finală, 
se califica în finale și la 4-ț-1 ram 
și dublu, ele vor trebui să concurez 
azi după amiază- în seriile de recal 
fcare

la Macon
amiezii de ieri 

îndreptîndit-se spr 
lotul reprezentati

vor cor 
Pentru

Redacția si administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25
: X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


