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ele ,ireout£_a givuj loc plenara lăr- 
a Comitetului de organizare' 3 
aii de Cultură Fizică și Sport din 
Romînă. La plenară au participat 

brii Comitetului de organizare a 
'.S., reprezentanți ai C.C.S. și 
4., președinți ai comitetelor re
le de organizare, președinți și 
tari generali ai federațiilor spor- 
ielegați ai unor cluburi și asociații 
ive, activiști sportivi, maeștri și 
:ri emeriți ai sportului, sportivi 
rși precum și reprezentanți ai 
i.
portul de activitate , al Biroului 
tetului de organizare a U.C.F.S. pe 
adă' august 1958 — august 1959 
st prezentat de tovarășul Ma.nole 
ăraș, președintele Comitetului de 
tirare a Uniunii de Cultură Fizică 
>ort. Raportul a făcut o temeinică 
ză a activității desfășurate în pe- 
la respectivă, a subliniat sarci- 
importante care stau în fața miș- 
sportive de mase, educației spor- 

>r, ale activității sportive de per- 
anță, relațiilor internaționale, a- 
ării bazei materiale, îndrumării 
ității Oficiului Național de Turism, 
ociației Generale a Vînătorilor și 
arilor Sportivi, a întreprinderii 
u difuzarea materialelor sportive 

reprinderii pentru exploatarea 
sportive.

portul a scos în evidență succesele 
rate de mișcarea noastră sportivă 
•mare a îndeplinirii sarcinilor tra-

safe de partid și guvern, a subliniat 
Jagtuj că perioada care a trecut de laȚ ( 
plenara Comitetului de organizare dinT 
august 1958 s-â caracterizat printr-oZ__
muncă intensă pentru îndeplinirea sar-T 
cinilor ce revin mișcării sportive dinT(ANUL XIV Nr 3462 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consi-x 
liului de Miniștri din 2 iulie 1957. 
Astfel, unul din obiectivele impor
tante puse în fața U.C.F.S., consolida
rea formelor organizatorice de bază 
ale U.C.F.S. — asociațiile sportive, 
cluburile și organele regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S. — _ 
a fost îndeplinit cu’succes. Rolul aso-Z, • tuni, R°P'd București va întîlnî echipa 
ciației sportive în mobilizarea maselor , fernațional feroviar de fotbal. Meciul va 
pentru practicarea Sportului a crescut Z avea loc pe Stadionul „23 August". Din 
deosebit, fapt ce a asigurat — în lll-t «uza acestei partide oficiale, Rapid a cerut ... a . a .Tz-r-c. 51 federația i-a aprobat — aminarea me-timul timp — înscrierea in U.C.F.S. a X ciului de campionat cu U.T.A., programat 
unui mare număr de oameni ai muncii. Tpentru duminică. Jocul 
In prezent, sînt organizate 8.233 de a-Zdjspufa |a 3 
sociații sportive care cuprind un nu-Y 
măr de peste 2.200.000 de membri. Z • Revanșa 
Datorită mobilizării tuturor factorilorY1^ septembrie 
de răspundere, unei munci organizato-Z Jo<_u| 
rice la un nivel superior întăririi con- f Bucur°Ct-_Minerul 
tinue a asociațiilor sportive, s-a reu-Y . _ ' ,. ,
șit ca din totalul de 2.200.000 de meni-' nc pe sa lonu 
bri ai U.C.F.S. să fie înscrise în 
U.C.F.S. mai bine de 451.000 femei, 
fapt care reflectă atenția deosebită ce!
se acordă angrenării femeilor în prac.
ticarea culturii fizice și 
Conduse și îndrumate permanent, cu

Organ '<al Uniunii de .Cultura Fizica și Sport din R. R. Romîna
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Brooklyn (S.U.A.) a luat

(continuare în pag. a 6-a

Știrile

fotbal de campionat 
Lupeni se disputa dumi- 
Dinamo (ora 17).

cu U.T.A.
Sau 9 septembrie.

Rapid-tevski va avea 
la București.

Dinamo

/ A IV-a ediție a campionatelor balcanice de baschet a fost cucerită 
ae reprezentativa R. P. Bulgaria, care a avut un coșaveraj mai bun 
(129—124) decît al echipelor R. P. F, Iugoslavia (141—142) și 
R. P. Romîne (146—150), calculat numai la rezultatele dintre aceste 
formații. In fotografie, noua campioană balcanică la baschet.

loc la

• In localitatea
sfîrșit meciul dintre reprezentativele de te
nis ale Australiei și Indiei, contînd ca semi
finală a „Cupei Davis". Tenîsmenii aus- 

. i tralieni au terminat învingători cu scorul 
sportului. Jde 4_i, După ce și-au adjudecat proba 

de dublu, australienii au cîștigat și ultimele 
două partide de simplu : Fraser—Chrishnan 

6-3, 6-4 ; Laver-Lall 6—2, 10-8, 6—4.

Iii de ștafete ftmpinzesc țara
n sute de comune și sate ale pa- 
au pornit zilele trecute mesajele 

tei „SA INTIMPINAM 23 
UST 1959“. In clipa în care apar, 

cititori, aceste rînduri. mesajele 
.dreaptă fie spre centrele raionale, 
(așa cum se întîmplă în regiunile 

ița, Baia Mare, Timișoara, Su- 
spre cele regionale!.-

șfe tot pe unde _ trec, purtătorii 
tei sînt întîmpinațF cu dragoste și 
rie. Primirea ștafetelor se trans- 
ă în adevărate mitinguri: oamenii 
:ii își manifestă și cu aceste prile- 
dragostea față de marea/ noastră 
itoare națională, arată care .ațjj.

de seamă în locali- 
cei 15 ani de la eli- 
despre contribuția 
în procesul de pro-

fost realizările mai 
tateă respectivă în 
berare, vorbesc 
adusă de sportivi 
ducție etc.

Așa s-au petrecut lucrurile și în re
giunea Oradea. Plecate sîmbătă 15 au
gust din Șimleu, Aleșd, Orașul Dr. 
Petru Ciroza și Sebeș, ștafetele, după 
ce au primit pe parcurs și mesajele 
oamenilor muncii din Harghita, Săcu- 
ieni, Beiuș, Ineu, Chișinău Criș, Sa- 
lonta etc., au sosii duminică după- 
amiază la Oradea1?-După cum am fost 
informați de corespondentul nostru 
llie Ghișa, ștafeta a fost purtată dă

După campionatele europene 
de canotaj academic de la Macon

vinte despre canotoarele noastre
de 

vor-
igostea față de patrie, față 
■, nu se măsoară niciodată în 
i în fapte. Departe de meleagurile 
?i, prin faptele lor oamenii au 
un prilej să-și manifeste atașa

și și dragostea fierbinte de patrie, 
cită bucurie și nespusă emoție 

•ul nostru își aduce aminte de 
ivii săi, care plecați departe th 
urlata Australie, au cinstit cum 
'.ivine numele patriei, au ridicat, 
■trecerile sportive, drapelul Repu-

Populare Romine 
7 mai înalt catarg.
de mult, delegația 

la cel de-al Vll-lea 
al Tineretului s-a 
i. Ce a determinat

și sutele de oameni ai muncii 
mie vîrstele să întimpine cu atita 
ră delegația? Acest lucru a fost 
ur o confirmare a aprecierii po- 
ui nostru pentru frumoasele suc- 
obținute de delegația noastră lâ 

valul de la Viena, a însemnat 
'da dragostei cu care poporul știe 
icurajeze solii tineretului la Fes- 
tl Păcii și Prieteniei, care slujind 
'megație patria au cucerit 28 me
de aur și argint!

louă comportare demnă de un înalt 
otistn a sportivilor noștri în ca- 
campionatelor europene de canotaj 

i Macon — Franța, vine să con- 
conț'.nutul înaltei educații patrio- 
socialiste, a tineretului nostru. 

ru patria lor dragă, pentru gloria 
'ului. — din care și ele fac parte 
oorlivele noastre au făcut tot ce 
iton nmcvexfo fare henfrn a cinsti

cum. se cuvine țara lor. Dar iată pe 
scurt faptele:

Canotoarele noastre au plecat vineri 
seara din. București și, după un drum 
obositor, au sosit simbătă la Macon 
în zorii zilei. Deși concursurile înce
puseră. neținînd seama de oboseală și 
nevoind nici timp să se acomodeze 
cu pista (alte echipe sosiseră la Ma
con că o săptămină înainte) au intrat

tot mai sus.

tineretului ro- 
Festiual Mon- 
întors de la 
oare miile de

V. GRĂDINARII

(Continuare în pag a 8-a)
★

Cîteva amănunte asupra întrecerii. 
La 4+1 rame. Echipa noastră a con
curat pe o ambarcațiune de construc
ție romînească, fabricată la Reghin, 
a cărei execuție s-a dovedit foarte re
ușită, mai ales datorită faptului că e 
mai ușoară decît tipurile folosite de 
noi pînă acum. Barca romînească a 
fost cercetată cu mult initeres de spe
cialiștii străini și apreciată unanim 
pentru calitățile sale. De remarcat că 
și dispoziția furcheților — și deci a 
ramelor — 'a fost deosebită față de 
cea clasică, în sensul că vîslașele de 
pe locurile 4 și 1 au vîslit pe dreapta, 
iar numerele 3 și 2 pe stînga. Acest 
sistem a convenit echipei noastre, 
care a înregistrat — mulțumită și 
muncii de pregătire, mult mai intensă 
în ultima vreme —; un salt calitativ 
față de comportarea sa din precedenta 
competiție internațională, concursul

atleți, cicliști, călăreți și motocicliști. < 
Sosirea a avut loc pe stadionul „Li
bertății", în pauza meciului amical de< 
fotbal C.S. Oradea-Industria Sîrmii 
Cîmpia Turzii. In numele sportivilor* 
din raioanele regiunii Oradea, motoci- 
clistul Nicolae Popa din raionul Sa-1 
lonta a dat citire mesajului adus. Apoi< 
tov. C. Rusii, vicepreședintele consiliu
lui regional U.C.F.S. Oradea a citit me-, 
sajul purtat de ștafeta regională, care 
a plecat mai departe la Arad, unde va 
fi predată sportivilor din regiunea Ti
mișoara, de o delegație de motocicliști,* 
■printre care se numără Alexandru La- 
zar+Alexandru Bolonkay și Victor 
Arpă’d.

Lâ fel de vrednici s-au arătat și spor
tivii din regiunea Suceava. La 9 au-, 
gust au sosit în centrele de comune 
ștafetele tineretului de la sate. Ele ati 
fost întîmpinate de sute de săteni și 
delegații ale tineretului, îmbrăcate în 
pitorești costume naționale. Din centre'/ 
le de comune, ștafetele au plecat mai 
departe spre Rădăuți .(acolo unde va 
avea loc primirea ștafetelor raionale). 
De Ia Rădăuți ștafeta regională va fi 
predată mîine sportivilor din regiunea 
Iași, care o vor duce mai departe.

In cealaltă parte a țării, în regiu
nea Hunedoara, ștafetele raionale a- 
jung la Deva azi la ora 17. Primirea 
mesajelor va avea loc cu ocazia unui 
miting, în piața Stalin.

De' la Oradea lâ Constanța, de Ia' 
Rădăuți lâ Deva, mii de' ștafete au îm- 
pînzit țara. Peste cîteva zile, pe sta
dionul „33 August" din București, va 
avea loc primirea ștafetei „SA INTÎM- 
PINAM 23 AUGUST 1959". ,

★ ★
din iunie, de la Griinau. La 4+1 ra
me echipa noastră a pierdut în finiș, { 
fiind depășită de echipa Trud Mosco- 1 
va. Același club moscovit a adus re- ( 
prezentativei U.R.S.S. și primul loc 

: la 8+1. <
O frumoasă performanță este cea a .

echipei de 4+1 vîsle a R.P.R. care, , 
deși se afla pe locul 4 la 500 m. a , 
reușit pînă la urmă să ocupe un va
loros loc 3. Singura probă la care ( 
n-âm participat a fost cea de simplu.
Vîslașa maghiară Papp Jenone a de- 4 

; venit din nou campioană europeană.
Ea a realizat timpul 3:53,8 întrecînd I 
pe Muhina (U.R.S.S.) cu 3 sec. 3/10.
Pe locul 3, austriaca Sika cu 3:57,4. • 

Campionatele europene feminine de^ 
canotaj academic de la Macon au do
vedit încă odată superioritatea netă ( 
a sportivelor din țările socialiste, care 
au ocupat în imensă majpritate pri- ( 
mele locuri în cele cine probei. i

Simbătă și duminică s-au desfășurat pe lacul Snagov, întrecerile 
finale ale campionatului republican de canotaj academic juniori. Foto
grafia noastră reprezintă un moment al festivității de premiere: 
ciștigătoarea în proba de schif simplu, Cornelia Jude reprezentanta 
a școlii sportive de elevi din Timișoara, primește placheta de campioană.

(Foto: Tiberiu Stama)



OIM NOU IL/% Sir^Rin
f Competiția caro a reunit la start 
flsute și sute de mii de tineri de pe 
întreg cuprinsul țării — Spartacliiada 
de vară a tineretului — își desfă- 
.șoara, începînd de mîine, ultimul act: 
dinalele. Stadionul Tineretului, tradi- 
țîonalul loc de disputare a finalelor 

■marilor întreceri populare, a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. In adierea vîntu- 
dui nenumărate steaguri roșii și tri- 
oolore își unduiesc faldurile, iar pistele 
împărțite simetric de linii albe stau 
Încă liniștite. Dar mîine totul va fi 
■cuprins de voioșia nestăvilită a tine
rilor cu fețele arse de soare, veniți din 
-toate colțurile țării pentru a partici- 
pa la această mare sărbătoare a 
;sportului de mase. Tinerii de la Bi- 
caz, al căror eroism în muncă este

torul marilor talente — își va de
monstra încăoda-tă forța sa, va expri
ma cum nu se poate mai bine dra
gostea cu care oamenii muncii din 
patria noastră înconjoară această atî-t 
de minunată activitate. Din sutele de 
mii de participanți, cei mai buni se 
vor avînta mîine în ultimele întreceri 
pentru a cuceri locuri de frunte, pen
tru a realiza performanțe valoroase.

23 August — marea sărbătoare 
națională a poporului nostru — va 
fi întîmpinată cu noi succese și de 
acești tineri reprezentanți ai sportului 
de mase. Alături de victorfile obți
nute în producție ei vor închina a- 
cestei sărbători și performanțele rea
lizate în cadrul finalelor Spartachia- 
dei de vară a tineretului.

CAMPIONI Al ORAȘULUI BUCUREȘTI
De la stingă: Sus: Rașcu Cornel (Constructorul, raion N. Bălcescu) 

1000 m. seniori. Poți Nicolae (component al echipei de volei Progresul 
C.P.B., raion 1. V. Stalin), Frățică Mariana (componentă a echipei de 
handbal Bumbacul Dudești; Jos: Florea Gheorghe (component al 
echipei de handbal Spar tac, raion T. Vladimirescu), Olteanu Paul 
Clubul sportiv școlar) 100 m plat juniori.

(Desen de Petre Stoenescu)

cunoscut în întreaga țară, se vor 
întî'.m cu harnicii oțelari de la Reșița, 
cu țăranii colectiviști de pe meleagu
rile Dobrogei. Constructorii de la 
Onești și Borzești îi vor cunoaște pe 
furnaliștii Hunedoarei, iar fetele din 
Țara Oașului se vor împrieteni cu cele 
din București... Terenurile de sport 
vor răsuna din nou de voioșia și 
entuziasmul tineretului venit din toa
te regiunile țării, vom asista la o 
palpitantă și emoționantă confrun
tare a celor mai dîrzi dintre partici- 
panții la această grandioasă manifes- 
tație sportivă de mase. '

Sportul nostru de mase — genera-

—
URAM SUCCES DEPLIN TUTU

ROR PARTIC1PANTILOR LA FI
NALELE CELEI DE A 1V-A EDIȚII 
A SPARTACHIADEI DE VARA A 
TINERETULUI 1

PROGRAMUL...
finalelor celei de a IV-a Spartachiade 
de vară a tineretului.

MIERCURI 19 AUGUST. Festivita
tea de deschidere: ora 17,30; NATA- 
TIE: ora 19:100 m liber băieți și fete 

a Il-a; TIR: ora 
la 
9: 
84

I

categoriile 1 și a Il-a; TIR: 
8,30: seriile 1, a Il-a și a Ill-a 
3x10 focuri băieți; TRINTA: ora 
turul I pentru categoriile 55. 61. 
și peste 84 kg, ora 17,30: turul 
pentru categoriile 68 și 76 kg; HAND-

Ilona Nagy și Iuliu Erdei 
au cucerit titlurile de campioni 

republicani la popice

BAL: de la ora 8 la ora 12 jocuri 
de băieți și dc fete în cadrul seriilor; 
OINĂ: între orele 9—11,30 întâlnirile 
din cadrul primei etape a turneului; 
VOLEI; de la 9 la 11 partide de bă
ieți și de fete în cadrul seriilor.

JOI 20 AUGUST. ATLETISM ora 
9,30:. lungime juniori, ora 10,50: greu
tate senioare, ora 17: lungime seniori, 
ora 17,50: 1.000 m plat juniori (serii), 
înălțime senioare și greutate junioare, 
ora 18,10: 1.000 m plat seniori (serii), 
ora 18,30: 500 m plat senioare (se
rii), ora 18,50: 500 m plat junioare 
(serii); NATAȚIE ora 18: finalele la 
100 m liber băieți și fete, categoriile 
I și a 11-a. In continuare tentative 
de record ale lotului R.P. Romîne, 
demonstrații de înot artistic și me
ciuri de polo pe apă; TIR între orele 
8,30—13 seriile I, a Il-a și a Ill-a 
la 3x10 focuri fete; TRINTA ora 9: 
turul doi pentru categoriile 55 și 
peste 84 kg, ora 10: concurs de con
solare pentru toate categoriile, ora 
17; turul doi pentru categoriile 
76 și 84 kg, HANDBAL de 
8 la ora 16 jocuri de băieți 
în cadrul seriilor; OINĂ de 
16,45 a doua etapă din cadrul 
lui; VOLEI de la ora 17 meciuri de 
băieți și de fete în cadrul seriilor.

VINERI 21 AUGUST. ATLETISM 
ora 9,30: lungime senioare, ora 10,30: 
greutate seniori și înălțime junioare; 
HANDBAL de la ora 9 meciuri de 
băieți și de fete în cadrul seriilor; 
VOLEI de la ora 9 meciuri de băieți 
și de fete în cadrul seriilor.

SÎMBATĂ 22 AUGUST. ATLETISM 
ora 10: greutate juniori, 80 m plat 
junioare (serii), ora 10,50: 100 m plat 
senioare (serii), înălțime seniori, ora 
11,10; 100 m plat juniori (serii), ora 
11,30: 100 m plat seniori (serii),ora 17: 
lungime junioare,, ora 17,30: înălțime 
juniori, ora 17,45: 1.000 m plat seniori 
(finala), ora 17,55: 1.000 ni plat ju
niori (finală), ora 18: 500 m plat se
nioare (finală), ora 18,30: 500 m 
plat junioare; CICLISM ora 9 și ora 
10: plecare băieți (biciclete semi- 
curse și biciclete oraș); TRINTA ora 
9: semi-finalele la toate categoriile, 
ora 11: concurs de consolare pentru 
toate categoriile, ora 18: finalele con
cursului de consolare, ora 19: finalele 
pentru desemnarea cîștigătorilor la toa
te categoriile; HANDBAL meciurile 
dintre echipele ocupante ale acelorași 
locuri în cele două serii (locul 3 din 
seria I cu locul 3 din 
pentru locurile 5—6 în 
general, 2 cu 2 pentru _____  . .
și 1 cu 1 pentru câștigătoarea Spar- 
tachiadei și ocupanta locului secund). 
Meciurile au loc de la ora 8 și de la 
ora 16. Finalele se desfășoară la ora 
17,10 (fete) și 18 (băieți); OINĂ 
de la ora 16,45, a treia etapă din ca
drul turneului; VOLEI de la ora 9 
jocuri între ocupantele acelorași locuri 
în cele două serii. Finalele au loc 
Ia ora 17 (fete) si ora 17,30 (băieții

LUNI 24 AUGUST. ATLETISM ora 
(finală), 
(finală), 
(finală).

Concursul cu premii 
ai ziarului nostru

întrebarea nr. 1
(5 puncte) 

lista . competițiilorPe lista competițiilor 
întîlnim deseori numele 
Honului, „frate" mai mic 
tatlonului modern. Spuneți-ne care 
sînt sporturile incluse în cvadria- 
tlon ?

sportive 
cvadria- 
al pen-

întrebarea nr. 2 
(10 puncte)

Finalele „Gupei R.P.R;" Ia 
bal au fost întotdeauna extrem de
disputate și de cîteva ori a fost 
nevoie chiar de prelungiri pentru 
desemnarea

fot-

echipei cîștigătoare.

„ȘUII SPORT?1
Gare ,au fost aceste finale și re 
zultatele ’’"înregistrate ?

Întrebarea nr. 3
(15 puncte).

O delegație de sportivi romîr 
a participat la o competiție orga
nizată la Reykjavik, capitala înde 
părtatei Islande. In ce an, la c 
sport și la ce competiție ?

CUPON DE PARTICIPARE
nr. 22

NR. 3462

61. 68, 
la ora 
și fete 
la ora 
turneu-

seria a Il-a 
clasamentul 

locurile 3—4

Scrimerii de la C.C.A. au cucerit „Cupa Eliberă

La sfîrșitul săptămînii trecute, are
nele Recolta din Capitală și GF.R. din 
Orașul Stalin au găzduit campionatele 
republicane individuale feminine și 
masculine la probele clasice de 100 și 
200 bile mixte. Cele două titluri de 
campioni republicani au revenit mae
strului sportului Iuliu Erdei (Oradea) 
și Bonei Nagy (R.A.M.).

întreceri interesante, viu disputate 
și de cele mai multe ori pasionante 
prin desele schimbări în clasament — 
iată ce ne-a oferit finala feminină. 
Cifrele înregistrate de multe dintre 
participante și chiar de câștigătoarea 
(titlului sînt însă sub posibilitățile ju-

C.C.A. a cîștigat 
„Cupa Eliberării” 

ia motociciism
Duminică 

■motociclistă 
tanța București—Oltenița (115 km.), 
dotată cu „Cupa Eliberării". Pe pri
mul loc s-a clasat echipa CCA I (Gh.

’ "" ’ ” Dănes-
II. In- 
un fru-

s-a desfășurat o cursă 
de regularitate, pe dis-

Hon, Gh. 
cu) urmată 
trecerea s-a 
tnos succes

Ioniță și M. 
de Dinamo 

bucurat de 
propagandistic. Pe în- 

Jtreg traseul numeroși oameni ai mun- 
<cii au întîmpinat cu căldură pe moto- 
■ cicliști. La Oltenița a avut loc o în
trecere de îndemînare. Spectatorii din 

’localitate au admirat măiestria celor 
mai buni motoeicliști ai țării.

SPORTUL POPULAR
if&H- a 2-a Nr. 3462

cătoarelor, datorită faptului că unele 
concurente s-au prezentat la acest 
campionat cu o pregătire insuficientă, 
iar altele au fost supărător de inegale 
în evoluția lor de 
Dintre concurente, 
prezentat mai bine 
cial la „izolate"), 
fost însă scutită de 
lich (revelația acestui campionat), a 
evoluat în acest concurs ctt un deose
bit succes. Iată clasamentul general : 
1. Ilona Nagy (R.A.M.) 374,5 p. (365- 
384); 2. Maria Kalich (Timiș.) 364,5 
p. (368-361); 3. Ana Felsegy (Reg. 
Stalin) 363,5 p. (360-36T); 4. Viorica 
Mastan (Oradea) 358,5 p. (359-358); 
5. Ecaterina Wentzel (C-ța) 349 p. (318- 
380); 6. Erica Arion (Oraș. Buc.) 
347 p. (342-352); 7. Elena Cel Mare 
(Ploești) 335,5 p. (298-373); 8. Ana 
Rozsnoy (Cluj) 304 p. (299-309).

întrecerea masculină desfășurată la 
Or. Stalin a cunoscut o evoluție la 
fel de pasionantă ca și cea feminină. 
Concurînd pentru prima oară pe o a- 
renă cu patru piste, cei 14 sportivi au 
oferit unui public numeros o între
cere dîrză terminată cu rezultate ne
așteptat de bune pentru condițiile noi 
în care ari evoluat.

Maestrul sportului luliu Erdei rea
lizing o medie dc 816,5 p. a reușit să 
termine pe primul loc urmat la o di 
ferență minimă de maestrul sportului 
Ivan Victor (Ploești) 816 p. Pe locu
rile următoare s au clasat: 3. Z. Cseli 
(RAM) 795,5 p. 4. Alex. Andrei TOras 
Bite.) 791,5 p.; 5. Dan Vasile (Cluj) 
791,9 p. ; 6. Dinu CorW-ntin (P:te-til
786.5 p.; 7. St. D6m’7; dv Gen. St-Fn)
779.5 p. 1799-760); 8. St. Regep (C-ța)
773 p. (754-792). i.

la o zi la alta. 
Ilona Nagy s-a 
pregătită (în spe 
Victoria ei nu a 
emoții. Maria Ka-

9: ^80 m plat junioare 
9,05:100 m plat juniori 
9,10:100 m plat senioare ........... „
9,15:100 m plat seniori (finală). 9.20: 
tentative de record, ale ștafetelor lo
tului R.P.R. OINĂ' de la ora 9 la 11 
a patra etapă a turneului.

In toate zilele întrecerile au loc p > 
Stadionul Tineretului (atletism, volei, 
handbal oină), la Poligonul Tinere
tului (tir), Ștrandul Tineretului (na- 
tație), Sala Tineretului (trîntă).

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești — prin comisia de scrimă — a 
organizat sîmbătă și duminică un in
teresant concurs dotat cu „Cupa Eli
berării". Au participat sportivi de la 
C.C.A., Dinamo, Metalul M.I.G., Clu
bul sportiv școlar București, Școala 
sportivă de elevi, Progresul București 
și Progresul Cluj. S-au desfășurat în
treceri la toate probele. Concursul 
„Cupa Eliberării" a fost dominat și a 
revenit trăgătorilor de la C.C.A. care 
au ocupat primele locuri atît la indi
vidual cît și pe echipe.

Ca nivel tehnic, concursul a satis
făcut. In trei dintre probe, mai precis 
în cele masculine, disputa a fost foarte 
strînsă datorită prezenței pe planșă 
a multor fruntași, componenți ai lotu
lui R.P.R. Mai trebuie menționat și 
faptul că în întrecerea floretiștilor a 
fost prezentă și campioana noastră 
Olga Orban, care s-a comportat de 
la egal la egal cu băieții.

lată rezultatele: floretă băieți: 1. 
Sorin Poenaru (C.C.A.) 6 v.; 2.
Iosif Zilahy (C.C.A.) 5 v.; 3 Gh. Matei 
(C.C.A.) 5 v. ; 4. Olga Orban (Progre
sul Cluj) 4 v.; floretă fete: 1.Lidia 
Gribb (C.C.A.) 5 v. ; 2. Doina Teodo- 
rescu (Metalul M.I.G.) 3. v.; 3 Miriam

Ilornștein 3 v. ; spadă 1. Stelian 
stantin (C.C.A.) 7 v.; 2. Const 
Ciocîrlie (C.C.A.) 5 v. ; 3. Sorin 
naru (C.C.A.) 5 v. ; sabie: 1. Dur 
Mustață (C.C.A.) 6 v. ; 2. Cornel 
muș (C.C.A.) 6 v. ; (după b 
3. C. Tomescu (C.C.A.) 4 v.

„Cupa Eliberării" a fost cucerit 
trăgătorii de la C. C. A.

N. TOKAC 
corespondt

i.CUPA ELIBERĂRII" LA CLU

(prin telefon). — Dm 
loc numeroase manile: 
cinstea zilei de 23 

s-a dc

CLUJ 17 
că au avut 
sportive în 
In sala „Ianoș Herbak1 
un concurs de scrimă la care a p 
cipat lotul de tineret al R. P. R. 
cîștigătorii: floretă fete : Ana 
(Progresul Buc.); floretă băieți: 
Fabi (Stăruința Timișoara) ; sc 
Ladislau Rohodi (Progresul CI 
spadă: Adalbert Gurath (Progi 
Cluj). Pe echipe: Progresul Citi 
cîștigat ..Cupa Eliberării").

Lupte libere-tineret: Cluj — 1 
Mare 12—8.

Șah: Progresul Cluj-Locomi
Cluj 14—6.

GH. BENGA, coresponde

Sportivii din lotul R.P.R. s-au întrecut slmbătă și duminică în ca 
„Cupei Eliberării"4 la scrimă, lată, in fotografie, un aspect de la cont 
In dreapta, Constantin Stelian (C.C.A.), cîștigătorul spadei.

4

Programul campionatului republican masculin
de categoria A

Etapa I 30 august
Iași: C.S.M.S.—Dinamo București
București : Rapid—Voința Stbiu

Reșița : C S Al.—Tehnometal Timișoara
Jimbolia : Victoria—C.C.A, București 
Făgăraș : Chimia—Dinamo Orașul Stalin

Etapa a Il-a 6 septembrie
București: Dinamo—Dinamo Orașul Stalin
București: C.C.A.—Chimia Făgăraș 
Timișoara : Tehnometal—Victoria Jimbolia
Sibiu : Voința—C.S.M. Reșița
Iași; C.S.M.S.—Rapid București

Etapa a lll-a 13 septembrie
București : Rapid—Dinamo București
Reșița ': C.S.M.—C.S.M.S. Iași
Jimbolia : Victoria—Voința Sibiu 
Făgăraș : Chimia—Tehnometal Timișoara 
Orașul Stalin : Dinamo—C.C.A. București

Făgăraș : Chimia—C.SJM.S. Iași
Orașul Stalin : Dinamo—Voința Sibiu
București : C.C.A.—Tehnometal Timișoara

Elapa a Vl-a 27 septembrie

București : Dinamo—Tehnometal Timișoara 
Sibiu : Voința—C.C.A. București 
lași : C.S.M.S.—Dinamo Orașul Stalin 
București : Rapid—Chimia Făgăraș 
Reșița : C.S.M.—Victoria Jimbolia

Etapa a Vll-a 4 octombrie
Jimbolia : Victoria—Dinamo București
Făgăraș : Chimia—C.S.M. Reșița
Orașul Stalin : Dinamo—Rapid Bucure' i
București : C.C.A.—C.S.M.S. Iași
Timișoara : Tehnometal—Voința Sibiu

Etapa a IV-a 20 septembrie
București: Dinamo—C.C.A. București
Timișoara : Tehnometal—Dinamo Orașul Stalin 
Sibiu : Voința—Chimia Făgăraș
Iași : C.S.M.S.-—Victoria Jimbolia
București : Rapid—C.S.M. Reșița

Etapa a VLll-a 8 octombrie
București : Dinamo—Voința Sibiu 
lași: C.S.M.S.—Tehnometal Timișoara 
București : Rapid—C.C.A.
Reșița : C.S.M.—Dinamo Orașul Stalin 
Jimbolia : Victoria—Chimia Făgăraș

Etapa a ÎX-a 11 octombrie

Etapa a V-a 24 septembrie

Reșița : C.S.M.—Dinamo București 
Jimbolia : Victoria—Rapid București

Făgăraș : Chimia—Dinamo București
Orașul Stalin: Dinamo Victoria Jimbo'::.
București : C.C.A.—C.S.M. Reșița 
Timișoara : Tehnometal Rapid București
Sibiu : Voința—C.S.M.S. lași



înduri despre patru performante atletice 
__ de răsunet international -------- SB

Din luĂanul de rezultate prilejuite de întrecerile din acest an ale 
ipionaielor republicane individuate de ailatrsm, se cuvine ca in insemnă- 
noastre de azi, să acordăm întâietate celor cîteva cifre care prin valoarea 
ating nivelul marilor performanțe internaționale.

Pentru aceasta vom folosi metoda statisticilor...
siderat acest rezultat ca fiind de o 
valoare de-a dreptul extraordinară, 
o adevărată „limită" a posibilităților 
omului. De atunci însă, prin perfec
ționarea metodelor de antrenament, 
rezultatele sportive au fost din ce în 
ce mai bune și „limita" a scoborît 
cu multe secunde. Această perfor
manță de 3:43,0, cu mare rezonanță 
în atletismul european, a fost 
să acum șl de tînărul nostru 
Zoltan Vamoș, care a probat, o 
în plus, că mai are rezervă de 
va secunde Așteptind cu încrede
re evoluția vi.Tjarelot performanțe 
ale lui Vamoș, iată lista celor mai 
buni specialiști mondiali ai probei 
ora actuală :
3:39,3 Siegfried Valentin (R.D.G.) 
3:39,3 Istvan Rozsavolgyi (R.P. Ungară) 
3:40,9 Siegfried Herman (R.D.G.) 
3:42,2 Michel Bernard (Franța) 
3:42,9 Olavi f.ilonen (Finlanda) 
3:43,0 Ștefan Lewandowski (R.P. Polonă) 
3:43,0 ZOLTAN VAMOȘ (R.P. Romînă) 
3:43,2 Hans Grodotzki (R.D.G.) 
3,43,2 Bela Szekeres (R. P. Ungară) 
3:43,2 Marian Jochman (R.P. Palonă)

PE LOCUL 1 PRINTRE CEI MAI BUNI

îmbunătățind recordul R. P. Ro- 
mîne cu 4,03 m Alexandru Bizim a

1,82 M LA ÎNĂLȚIME

itru a doua oară în activitatea 
rianda Balaș a reușit să treacă 

ștacheta ridicată la 1,82 m 
a oară la 4.10.1958) completîn- 

astfel cu încă o „floare" atît 
iră buchetul strălucitelor ei per- 
nțe- Cu acest rezultat Iolanda 
jiărit la 14—din care 8 numai 
est an — totalul săriturilor de

1,80 metri. Iată lista celor mai 
performere mondiale ale anului

IOLANDA BALAȘ (R.P. Romînă)
Taisia Cencik (U.R.S.S.)

1 Michclinu Masson (Australia)
1 Hellene Frith (Australia)
Cen Fen-iun (R.P. Chineză)
Galina Dalia (U.R.S.S.)
Tamara Akimova (U.R.S.S.)
i Marlene Mathei (R.F.G.)
I Marry Bignal (M. Britanic)
Liudmila Mocilina (U.R.S.S.)
Nina Kosiukova (U.R.S.S.) 
Nelly Zwier (Olanda)

ASELEA PERFORMER MONDIAL

mei cînd marele alergător stte- 
junder Hâgg reușise, la 7 iulie 
să încheie cursa de 1.500 m în 

1 de 3:43,0 specialiștii au con

Activitatea ciclistă
rtea (Voința Pleoști) învingător 

în „Criteriul junioiitor"

itinică dimineață a luat sfîrșit 
a lll-a a „Criteriului juniori- 

După ce sîmbătă tinerii alergă- 
ealizaseră performanțe meritorii 
pa contra-cronnmetru (locul l — 
lltță. Voința Brăila, a parcurs 
n in -16:49, medie orara :>3,lo'f 

în ultima etapă clasamentul 
tai suferit modificări. 51 alergă- 
is(xjiindu-și sprintul final. Dato- 
junei comportări. în alergarea 
i-cronometru C. Burtea (Voința 
i) și-a asigurat conducerea în 
nentul generai! pe care n-a mai 
t-o, deși Eugen Sima (Dinamo) 
erit ultimul sprint și bonificația 
vingăter.
saiuente generale, individual : 1. 
” ■Cea (Voința PI.) — campion 

fond al R.P.R. la juniori — 
:.J9; 2. P. Ghiță (Voința Br.) — 
7:59- 3. V. Egyed (Sc. sp. 
iS. Or. Stalin) 9 h.08:12; 4. Gh. 
ă (Șc. sp. U.C.F.S. Br.) 9 h.

5. S. Petrescu (Șc. sp. U.C.F.S. 
9 11.09:31- 6. P. Neacșu (Recol- 
L I. Ardeleana (Șc. sp. U.C.F.S. 
Italia); 8. C. Căpriță (C.C.A.)-;

Bratii (Sc. sp- U.C.F.S. Br.); 
. Sima (Dinamo); sprinteri: 1. 
na (Dinamo) 20 p; 2. C. Că-nriță 
\.) 13 p; 3. I Ardeleana (Șc. 
C.F.S. Or. Stalin) 13 p.

V. lONESCU-corespondcnt

luat sfîrțit „Cupa UCECOM"

atin- 
atlet 
dată 
cîte-

la

Nuță (Minerul Filipești) 3 h- 17:58; 
2. N. Pelcaru (Voința) 3 h. 18:02; 3. 
A. Simion (C.C.A.) 3 11.18:02.

Clasamente generale — individual:
1. Gh. Rădulescu (C.C.A.) 17 h.
21:24; 2. I. Braharu (C.C.A.) 17 h. 
21:54; 3. M. Kammer (Olimpia Or. 
Statin) 17 h. 22:32; echipe: 1. C.C.A.;
2. Voința; 3. Recolta; 4. Voința Pk>- 
ești; 5. Voința Cluj.

săltat dintr-o dată de pe locul 20 
locul 5 în ierarhia celor mai buni 
runcători de suliță din Europa și 
locul 7 în lume. Nu este lipsit 
interes să arătăm că în cadrul aces
tor campionate Bizim a aruncat de 
două ori peste vechiul record al ță
rii (79,91 m în prima aruncare și 
77,89 m în cea de a doua încercare 
a sa). Iată lista 
lițași ai lumii pe

celor mai buni
1959 :

pe 
a- 
Pe 
de

su- I

(S.U.A.)
(R.P. Polona)

Al Cantello 
Janus Sidlo
Knut Freder/ksson (Suedia)
WiHiam Alloy (S.U.A.) 
Michel Macquet (Franța)

86,04
84,00
82,96
82,33
80,86
80,04 m Klaus Frost (R.D.G.)
79,91 m ALEXANDRU BIZIM (R.P. Romînâ)
79,85 m Carlo Lievore (Italia)
79,74
79,64
79,63
79,38

Charli Valman (U.R.S.S.) 
Franklin Held (S.U.A.) 
Olavi Kauhanen (Finlanda) 
Vladimir Kuznefov (U.R.S.S.)

IN „FAMILIA1 ARUNCĂTOARELOR 
DE PESTE 15 M

Cu ultimul rezultat obținut sîmbătă 
Ana Coman a intrat în „familia" a- 
runcătoarelor de peste 15 m situîn- 
du-se pe locul 11 printre specialistele 
europene ale probei :

17,26
16,19
16,12
15,95
15,90
15,78
15,58
15,14
15,09 
~02

Tamara
Liudmila
Jobana
Maria Kuznețova (U.R.S.S.)
Liubova ȘevJova (U.R.S.S.)
Tamara Tîșkiovici (U.R.S.S.)
Antonina Vașcenko (U.R.S.S.)
Mathilde Harți
Galina Zîbina
ANA COMAN

Press (U.R.S.S.)
Jdanova (U.R.S.S.)

Liîttge (R.D.G.) 
uznețova (U.R.S.S.)

(R.F.G.)
(U.R.S.S.)
(R.P. Romînă)

performanțe obți- 
repu- 
acti-

Aceste frumoase 
nute în cadrul campionatelor 
blicane pun într-o lumină nouă 
vitatea desfășurată de atleții noștri
fruntași și ne fac să așteptăm cu și 
mai multă nerăbdare viitoarele con
cursuri și în special Jocurile Balca
nice de la 19—21 septembrie de pe 
stadionul Republicii.

3OMEO VILARA

Mîine, start în finalele Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor

Stadionul Tineretului va găzdui, în- 
ccpîud de mîine după-atrriază între
cerile finale ale Spartachiadei pionie
rilor și școlarilor.

Organizată de C.C. ‘ al U.T.M. în 
colaborare cu M.I.C. și U.C.F.S., com
petiția a adus la startul celor nouă 
discipline sportive ce le cuprinde, 
peste 800.000 de pionieri și școlari.

La întrecerile finale vor lua parte 
un număr de peste 1500 de concu- 
renți — cei mai buni dintre micii 
sportivi, — toți animați de dorința 
vie de a-și înscrie numele pe lista 
campionilor.

La atletism ca și la gimnastică, 
la volei ca și la handbal, la fotbal,

Ia natație, la acroinodelism etc, pio-- 
nierii și școlarii se vor strădui săi 
dovedească prin buna lor pregătire că 
merită cinstea de a fi prezenți la star
tul final al unei competiții de o ase-- 
menea amploare.

Urăm tuturor participanților la a* 
ceste finale realizarea unor perfor-i- 
manțe cît mai frumoase I

Iată și programul primei zile- 
a întrecerilor finale :

ora 930: întreceri de atletism j:
ora 1730: festivitatea

chidere a finalelor;
ora 18,15: meciuri de handbal
ora 1930: concurs de natație..

de des*

la natatie
MUREȘ 
duminică

(prin telefon). Sîm- 
au continuat în ba-

TG. 
bată și 
zinul din lopailitate întrecerile de na- 
tație din cadrul campionatelor repu
blicane de juniori. Lupta dîrză. pentru 
cucerirea titlurilor de campioni, a fost 
urmărită cu viu interes de un mare 
număr de spectatori. Iată rezultatele 
probelor (finale): STMBÂTA JUNIORI: 
400 m liber: 1. Em. Voicu (Cet. Buc) 
4:59,1; 2. O. Mocanii (Rapid Buc) 
5:00,7; 3. I. Culineac (Dinamo Buc) 
5:07,8; 200 rn. bras: 1. T. Rînea
(Spartac Buc) 2:51,2; 2. I. Kovacs 
(C.F.R. Cluj) 2:54,1; 3. I. Condiescu 
(C.C.A.) 2:57,8 (!); 100 m spate: 1. 
L. Daroczi (Știința Cluj) 1:10,1, 2. 
L. Radu (G. S. Ș. Buc) 1:16,1; 3. Fr. 
Fulop (Voința Tg. M) 1:16,5; 4x100 ni 
mixt: 1. Cetatea Bucur (Ionescu, Gon- 
stantinescu, Medianu, Voicu) 5:03,5; 
2. C.C.A. 5:11,5; 3. Știința Cluj 5:14,7; 
JUNIOARE: 100 m liber: Ingrid
Wâchter (Știința Buc) 1:11,3; 2. Ma
ria Both (C.S. Tg. M) 1:13,3; 3. In
grid Rothe (Știința Buc) 1:13,8; 4x100 
m mixt: 1. Știința Buc. (Marinescu,

Geiser, 
C.F.R. 
Tg. M. 6:08,3

DUMINICA': JUNIORI: 100 ut liber: 
Em, Voicu (Cet. Buc) 1:00,8; 2. L 
Culineac (Dinamo Buc) 1:02,1; 3. Fr. 
Fiilop (Voința Tg. M) 1:04,0. 200 m 
fluture: 1. V. Medianu (Ce4. Buc)
2:56,0; 2. A. Katona (Voința Cluj)' 
3:00,4; 3. V. Daroczi (Știința Cluj) 
3:01,1; 4x200 m liber: 1. Cetatea 
Bucur (Ionescu, Lichiardopol, Medianu, 
Voicu) 9:56,5, 2. Știința Cluj 10:13,4. 
3. Industria Lînii Timișoara 10:18,2. 
JUNIOARE: 100 m bras: 1. Sanda 
Iordan (Dinamo Buc) 1:27,1; 2. Hclga 
Boicehovski (Știința Buc) 1:30,4; 3. 
Marja Wagner (Olimpia Reșița) 1:32,5; 
400 m liber: 1. Ingrid Wâchter (Știința 
Buc) 5:33,5; 2. Vasilica Iurciuc (Di< 
nan» Buc) 5:50,3; 3. Eva Banfi
(C.F.R. Oluj) 6:02,5; 4x100 m liber:
1. Știința Buc (Marinescu. I. Wâchter, 
A. Wâchter, Rothe) 5:16,5; 2. Dinamo 
Buc. 5:21,2; 3. C.F.R, Cluj 5:33,5. •

Recordul republican de juniori cat. 
a Il-a realizat în prima zi de concurs 
de înotătorul N. Burduja (C.C.A.) a 
fost reușit cu timpul de 1:14,2 și nu 
cu rezultatul de 1:15,3 cum a fost a- 
nunțat. '

3:01,1-,

Rothe, I. Wăchter) 5:53,5; 2.
Cluj 6:05,6; 3. C.S.S. Harghita

Sportivii sînt recunoscători Partidului

V-a ediție a „Cupei UCECOM" 
îcheiat cu victoria reprezentan- 
C.C.A., Gh. Radulescu și a for.

C.C.A. Iată clasamentele ulti- 
etape și clasamentele gene-

pa a IV-a (Buzău — Sinaia, 
:in): 1. Gh. Văsîi (Voința Plo-

h. 46:07; 2. N. Pelcaru (Voința) 
7:O4; 3. P. Gane (Minerul Fili-

3 h. 47:12; 4. S. Peter (Voința
5. N. Mușa (Olimpia Or. 

) — același timp; etapa a V-a 
ia—București, 127 km): 1. P.

Cupa Eliberării” 
la box

.IOVA, 1T (prin telefon). — In- 
a de box dintre selecționatele 
ra și Ploești a revenit la scor to
ilor REZULTATE TEHNICE: V. 
i (C) b. p. N. Păsoiu (Pl), N. Fi
ii (C> pierde la puncte în fața 
h Răile nu (Pl), M. Godeanu (C) 
nul cu P. Zâinescu (Pl). V. iones- 

Olaru 
(C) 
(C) 
(C) 
(C)

) b. p. V. Cotarii (PL), I. 
l:.o I. S. Trifan iPt), C Bîlă 
i fără adversar Gh. Efliaatu

Al Ghiță II (Pl). P. Deca
M. Nicolau (PI), Ferent Ion

I. Alexandru (PI), Șt. Marcovicea. 
!) cîștigj fără adversar.

R. SCHULTZ-coresp. regional

Sînt unul din numeroșii sportivi care 
au crescut în anii aceștia fericiți de 
după 23 August 1944. Ce eram eu îna
inte de istoricul eveniment al Eliberării 
patriei noastre? Un tînăr necăjit, fără 
orizont, fără o meserie, chinuit neîn
cetat de grija zilei de mîine. In cei 15 
ani care au trecut de atunci, ara cunos
cut numai bucurii. Regimul democrat- 
popular mi-a dat posibilitatea să în
văț, să urmez cursurile unei școli me
dii, (acum mă pregătesc pentru exa
menul de adpiitere la Institutul de 
Cultură Fizică), să fiu ofițer al arma
tei noastre populare.

Ca sportiv, prin grija necontenită pe 
care partidul o acordă mișcării sportive 
de la noi, am putut să-mi dezvolt cali
tățile, să progresez în sportul pe care 
l-am îndrăgit încă din fragedă copilă
rie: tenisul. Am ajuns astfel să îm
brac tricoul de campion de 9 ori, să 
reprezint țara în multe întîlniri inter
naționale, să obțin victorii de pres
tigiu.

Ca răsplată a strădaniei mele, am 
primit titlul de maestru al sportului. 
Mi s-au asigurat, în același timp, con
diții minunate de viață, pe care altă 
dată nici nu le visasem. Recent mi s-a 
repartizat o locuință într-un bloc nou. 
Familia mea trăiește o viață îmbelșu
gată, fetițele mele pot crește fericite.

Iată ce mi-a adus 23 August 1 Iată 
pentru ce tiu voi precupeți nici tin efort 
pentru a fi și pe viitor cît mai folositor 
țării mele, pentru a deveni un antrenor 
capabil să crească și să educe la rîn- 
du-i, pe viitorii reprezentanți ai teni
sului romînesc I

Uneori, prin, fața ochilor mi se perin
dă imagini din anii copilăriei. Sînt a- 
mintiri triste. Revăd atunci căsuțele dă
răpănate din Chilia Veche, bălțile Ga- 
raormanului, unde stăpinea malaria, 
cherhanalele la care oamenii trudeau 
din primele ceasuri ale 
noaptea tîrziu...

Așa se trăia în urmă 
și jumătate! Era viața 
din vremea regimului burghezo-moșie- 
resc. Ce puteam să aștept de la o a- 
semenea viață ? Nimic. Dar, intr-o zi 
totul a început să se schimbe. Era o 
zi frumoasă de august. Acum 15 ani. 
Ce s-a întîmplat de-atunci și pină as
tăzi ? Copilul care înfrunta apele cu 
lotca bătrlnească, primejduindu-și chiar 
viața pentru o bucată de pline, este as
tăzi ofițer al armatei noastre populare. 
Gu trei ani in urmă — la 18 decem
brie 1956 — am primit titlul de maes
tru emerit' al sportului. Ei, da! Copi
lul acela necăjit, unul din feciorii bătrî- 
nului pescar și vinător Artimon, poartă 
tricoul cu stema Republicii noastre 
dragi, a luat parte la marile întreceri 
din îndepărtata Australie, din Belgia 
și Cehoslovacia, din multe alte țări ale 
lumii. Sînt fericit că trăiesc în această 
țară unde poporul este stăpîn. Ga și 
ceilalți sportivi ai patriei, îmi îndrept 
gindttrile cu caldă recunoștință către 
Partidul nostru drag căruia îi datorăm 
viața nouă, liberă și fericită pe care o 
trăim astăzi.

dimineții pină

cn un deceniu 
aspră a Deltei

să existe om in țara noas- 
aeum în preajma marii 

sărbători să nu se gîndească le ceea 
ce a fost viața lui în urmă cu 15 ani 
și cum este ea acum. In ceea ce mă 
privește, pot să spun că numai în 
acești ani am simțit că trăiesc cu a- 
devărat. De la copilăria zbuciumată 
pe care regimul boierilor mi-o hărăzise 
și mie ca și celorlalți copiii de munci
tori, am ajuns astăzi, prin grija parti
dului și a clasei muncitoare din care 
fac și eu parte, să reprezint țara în 
sportul ce l-am îndrăgit. Condițiile 
minunate de pregătire ce au fost create 
sportivilor din patria noastră în anii 
puterii populare, m-au ajutat să do- 
bîndesc prețiosul titlu de maestru al 
sortului. Cît de mult înseamnă pentru 
mine toate acestea cred că nu mai e 
nevoie s-o spun. Pentru cele ce mi-a 
dăruit în acești ani luminoși partidul 
nostru iubit eu îi mulțumesc azi din 
adîncul inimii și mă angajez să nu 
precupețesc nici un efort, atît la locul 
de muncă, cît și în întrecerile sportive 
pentru a contribui și eu la înflorirea 
continuă a Republicii noastre dragi.

I. PAUȘ-coresp.

R. P. Romînă—R. S. S. Gruzină 
la polo pe apă

• Joi 20 august este așteptată să so
sească în fără reprezentativa de polo po 
apă a R.S.S. Gruzine. Oaspeții vor susține 
la București două meciuri, sîmbătă 22 și. 
luni 24 august, cînd vor Intîlni reprezen
tativa R. P. Romine.

Julieta Namiao și Ion Țiriac 
învingători în competiția 

de tenis „Cupa Elrberării’*
ARAD 16 (prin telefon), Timp da 

cinai zile s-au desfășurat în orașul nos^ 
tru întrecerile de tenis dotate cu 
„Cupa Eliberării". La concurs au luat 
parte unii dintre cei mai buni tenis- 
meni din țară. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate: simplu bărbați, finală: 
Ion Țiriac — Ladislau Jtihasz 6—0, 
2—6, 6—4, 6—0. Pe locurile 3 și 4 
s-att clasat în ordine Georgescu și 
Dancea. Simplu femei, finală: Juliets 
Namian — Eleonora Roșianu 8—6, 
4—6, 6—1. Rodica Andriescu și Livia 
Avram au ocupat locurie 3 și 4- Du
blu bărbați, finală: Țiriac, Năstase—* 
M. Viziru, Bardttn 6—1, 6—0, 6—14 
Turneu de consolare, simplu bărbați: 
Kiselef—Burcescu 2—6, 6—4, 6—2; 
simplu femei: Mina Ilina — Rodica 
Turusanco 6—1, 6—1.

ȘT. WEINBERGER 
corespondent '

GHEORGHE VIZIRII
> maestru al sportului la tenis de cîuip

SIMION ISMAILCIUC 
maestru emerit al sportului, 

campion olimpic, mondial 
și european de canoe >

NICOLAE CO.IOCARU 
ajustor la Atei. O.I’.R. Iași 

maestru al sportului fa tir

*0 REUȘITĂ INTILNIRE DE LUPTE
LUGOJ, 16 (prin telefon). - Sîmbatâ sea

ra, lotul R.P.R. de lupte clasice a făcu!1 
o „repetiție* în vederea apropiatei depla* 
sari în R.P.F. Iugoslavia,

' nata orașului Lugoj întărită 
din lot. Cei 1200 spectatori 

î meciuri viu disputate, care 
, din punct de vedere, tehnic, 
i lată rezultatele întâlnirii : 
) Szabad (lot) și C. Ofiferescu . .
157 kg: M. Cristea (lot) învinge ._ ,-----
I pe Ion Nicula (L); 62 kg : M. Schultz (lot)
l este învins de V. Micula (L); 67 kg : Gh..
1 Dumitru (lot) învinge la puncte pe D. Cuc 
JL); 79 kg: Gh. Țăranu (lot) este învia,: 
la puncte de I. Baciu (L); 87 kg : . Gh.
Popovici (lot) învinge la puncte pe tînoref 
speranță G. Mezinca (L); categ. grea : L- 
Bujor (L) și Ion Radu (lot) fac meci nul..

ION LEȘ, corespondent

întâlnind selocfio* 
cu elemente 

au 
au

52
(L)

asistat la 
satisfăcut

kfl : G. 
meci nul; 
la punct®
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EUGEN BARBU

„B UC U RE Ș TI-
București, orașul marilor competiții

«••#•• •» • • 
lată-mă în București, fără să fi ajuns ! De unde 

gândurile acestea, uitate ? Am lipsit mai multă vreme 
și orașul trăiește foarte viu în mine...
— București! Spune conductorul, aprinzind toate 

luminile culoarului.
lată 'nava de piatră a Casei Scînteii, pe catargele 

căreia ard flăcărui roșii. Deasupra zuruie motorul unui 
avion. Aproape clipesc reflectoarele aeroportului Bă
noasa. Pe pistele de beton decolează păsări metalice. 
Îmi aduc aminte de cîrdttl de cocori văzut în urmă cu 
o zi deasupra mării...

...Pe străzi au apărut cîrduri de copii, îmbrăcați în 
șoriulețe albastre. E o veselie de vrăbii în rînduri și 
îngrijitoarele au ostenit privind de-a lungul străzilor. 
Mașinile se opresc, vehicule enorme, sforăitul întărî- 
tate cu benzină, autocamioane acoperite cu prelate, 
tramvaie aglomerate, trecătorii se dau la o parte ou 
sfială. Aceasta îmi aduce aminte că de cîțiva anii 

casele cele mai încăpătoare au fost puse la dispoziția 
căminelor. Curțile spațioase, umbrite de copaci îm- 
bătriniți, adăpostesc jocul generației de mîine.

Pe schele, zidarii așează cărămidă peste cărămidă. 
Este Bucureșitiul febril al construcțiilor socialiste...

...Se cară var și munți de cărămidă. Bucureștiul 
vechi, construit și așa destul de anarhic, într-un a- 
mestec de stiluri care-1 face atrăgător, este încon
jurat ou enorme blocuri. Ferentarii, Bucureștii Noi, 
Floreasca, iată numai cîteva nume de șantiere impor
tante în care se construiește cu patos și grabă. Odată

cu canalizarea, lucru puțin obișnuit în aceste locuri, 
cu electrica și faianța, iată tridentele metalice ale 
televiziunii ; mahalale cu teatre monumentale, cu bu
levarde asfaltate, baie, în loc de pompă cu apă, 
folosită în comun, e aproape o revoluție. Citim repor
taje scrise cu numai cinci ani în urmă: „In Dudești- 
Cioplea, în 200 de ani se pavaseră numai șase străzi". 
„In Ferentari, cetățenii aveau, la 190 de străzi, o 
singură cișmea..."* Par toate fantezii, dar cifrele seci 
ascund o tristă realitate. '

...In locul vechilor „gropi", adunînd rămășițele fetide 
ale orașului, s-au clădit stadioane imense de beton, 
care adună săptămînaF zeci de mii de oameni, în ju
rul unui dreptunghi de gazon, parcuri pline de arbuști 
umbroși sau solarii imense pentru copii. Cît de ne
cesare erau acestea, se poate observa duminicile cînd 
nu ai loc într-atîta mulțime...

...Intr-o dimineață, după ce privisem multă vreme 
tibia albastră, lichidă, a lacului Cișmigiiu, am ieșit 
într-un bulevard luminat cu violență de soare. Pe lîngă 
mine treceau oameni grăbiți cu acea încordare pe față 
a celor preocupați, uneori eram înghesuit între tineri 
care se necăjeau a joacă și asta nu mă supăra. Urmă
ream fascinat mulțimea care se asimileză și înțele
geam de ce suferă cei obligați să plece pentru cîtăva 
vreme din Capitală.

Fragmente din reportajul: „București" apărut 
în volumul de reportaje „Pe-un picior de 
plai..."

Cel mai puternic centru sportiv
Pentru cetățenii frumoasei noastre 

Capitale, imaginea unei baze 
sportive pe care zeci de tineri se 

întrec în diferite competiții a devenit 
azi un fapt obișnuit.

Sutele de baze sportive ale orașului 
găzduiesc nenumărate competiții spor
tive care angrenează zeci de mii de 
oameni ai muncii. In cele 383 de aso
ciații sportive organizate pe lîngă în
treprinderile și instituțiile din Capitală 
se desfășoară o rodnică activitate spor
tivă de mase, atît în cadrul marilor 
întreceri de mase cît și cu ocazia nu
meroaselor campionate de casă, care

au devenit azi tradiționale pentru ma
joritatea asociațiilor sportive bucureș- 
tene. Masele largi de oameni ai muncii 
din Capitala patriei noastre participă 
astfel la o susținută activitate sportivă. 
Faptul acesta a fost în mod deosebit 
scos în evidență la terminarea celei 
de a IV-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului cînd, orașul Bucu
rești a ocupat primul loc în clasamen
tul pentru întreaga țară, atît pentru 
mobilizarea cea mai numeroasă cit și 
pentru rezultatele .tehnice obținute.

Cu alte cuvinte mișcarea sportivă 
bucureșteană se mîndrește nu numai 
cu o puternică bază de mase ci și cu 
faptul că din rîndurile zecilor de mii 
de participanți la întrecerile de mase 
s-au ridicat numeroși sportivi de frunte. 
Dacă s-ar alcătui azi o statistică a tit
lurilor de campioni și recordmani ai 
țării sau a sportivilor romîni care au 
cucerit titluri de campioni mondiali, 
europeni sau olimpici s-ar constata că 
sportivii bucureșțeni au o parte în
semnată din realizarea acestor succese.

Frumoasele rezultate obținute de 
sportivii bucureșțeni nu sînt însă în- 
tîmplătoare. Ele se datoresc în primul 
rînd muncii temeinice carte s-a dus și 
se duce în cadrul celor aproape 1.500 
de secții pe ramură de spcrt. Folosind 
cele mai înaintate metode de antrena
ment, precum și experiența qelor mai 
buni sportivi din lume, sportivii sovie
tici, cei 25.000 de spostivi legitimați 
din orașul București își ridică perma
nent măiestria luptînd neobosit pentru 
realizarea rezultatelor superioare.

Un important aport în buna desfă
șurare a activității sportive din orașul 
București îl au vrednicii activiști ob
ștești. In cele 20 de comisii orășenești

și în cele 200 de comisii raionale mun
cesc. cu dragoste și abnegație pentru 
continua dezvoltare a activității spor
tive din București, peste 600 activiști.

Intensa activitate sportiva de mase, 
frumoasele rezultate obținute de spor
tivii .bucureșțeni, continua creștere a nu
mărului de competiții și de sportivi 
clasificați constituie azi chezășia viitoa
relor succese, prin care sportivii și' ac
tiviștii sportivi din Capitală vor contri
bui Ia întărirea și dezvoltarea mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

PETRE CAPRA 
președintele Consiliului U.C.F.S. 

al orașului București

București... Pe harta sportivă a lumii, 
Capitala noastră și-a clștigat, in ulti
mii ani, dreptul de a fi scrisă cu ma
juscule. Grandioasele competiții inter
naționale pe care le-a găzduit, nume
roasele recorduri și performanțe de 
mare valoare înregistrate în acești ani 
pe stadioanele sale, ca și pleiada de 
campioni mondiali, olimpici și euro
peni care au concurat pe terenurile și 
in sălile sale, toate acestea au făcut 
ca în cronicile și reportajele tuturor 
ziarelor și posturilor de radio, ca și în 
discuțiile sportivilor de pe toate con
tinentele, numele „frumosului și ospi
talierului București" (cum îl numea 
recent un oaspe francez) să apară me
reu mai des.

Despre București îți vor vorbi nu 
numai statisticienii de atletism, care în 
fișele lor au însemnat numele Capi
talei noastre în dreptul celor 5 recor
duri mondiale ale Iolandei Balaș, al 
recordului mondial al Alexandrei Ciu- 
dina la pentatlon, în dreptul recordu
rilor europene ale lui Wisser și Dana 
Zatopkova, sau al performanțelor de 
4.55 m și 18,55 m ale lui Gutowski și 
O’Brien.

Despre București iți vor vorbi cu 
aceeași plăcere și depănînd la fel de 
bogate amintiri sportivi din mai toate 
ramurile sportive. Jucătorii de tenis 
de masă vor vorbi despre campionatele 
mondiale din 1953, iar voleibaliștii, 
trăgătorii la tir și visiașele din nume
roase țări nu uită ușor pasionantele 
întreceri și frumoasele zile petrecute 
pe stadionul Dinamo, pe standurile po
ligonului Tunari sau pe apele Snago- 
vului, în 1955, la campionatele euro
pene...

Dar în afara campionatelor mondiale 
și europene, mereu mai mîndrul nostru 
București a fost — în anii luminoși ai 
democrației populare — gazdă priete
noasă și pentru alte mari competiții de 
mare amploare. „Cupa Europei" la 
gimnastică ne-a făcut cunoștință cu 
campioana olimpică Larisa Latînina și 
cu excelen ta Ev a Bosakova. Criteriul 
mondial al tineretului la scrimă ne-a 
prezentat pe planșele sălii Floreasca 
„speranțele" floretei și săbiei mon
diale ; iar campionatele internaționale 
de atletism, tir, gimnastică, tenis, te
nis de masă, călărie, pentatlon mo

dern, scrimă, au adus pe ba 
live ale Bucureștiutui figuri 
prestigiu ale sportului mo 
Zatopek, Mimoun, Sidlo, F, 
Consolini, Nina Dumbadze, 
iun, Williams, Lituev, Novih

București, 18 octombrir 
landa Balaș a stabilit 
Republicii un nou record mon

(Foto: T. Roii

însemnă
Cineva ascundea o pietr 

altul trebuia să ghicească și 
îmi amintesc — începea „mi 
stră în mijlocul străzii... An 
torești, ca toate amintirile, d 
ne de tristețe; colbul de-o p 
mijlocul străzii, picioarele 
sîngerînde, ca și momentul c 
mingii de către vardisttil ase 
atunci cine știe unde, nu sîi 
care pot fi uitate ușor...

★
Și acum sînt copii mulți ,

Drumul spre măiestrie
Ieri și astăzi, trecutul și pre

zentul... Sînt două elemente ale 
unei comparații de strictă ac

tualitate. Ieri, viața oamenilor muncii, 
era de la o zi la alta mai tristă, mai 
grea. Comparațiile dintre ieri și as
tăzi se ivesc mereu privind viața și 
prefacerile pe care le-a cunoscut. Ieri, 
de pildă, în capitala țării erau doar 
două-trei mii de sportivi ; astăzi 
sînt peste 200.000! Din zecile de mii 
de tineri care își desfășoară activi
tatea pe numeroasele baze sportive 
moderne ale Bucureștiuluj se ridică 
necontenit sportivi de valoare, spor
tivi care obțin în competiții interna
ționale performanțe de răsunet. Prin

Sute de mii de oameni ai muncii pe stadioane
Răsfoind colecția ziarului nostru, 

citim că la primele crosuri organi
zate în orașul București prin anii 
1947—1948 luau parte mii de conc'u- 
renți.

Primele crosuri... Da 1 Ele au con
stituit mlădița pe care a crescut apoi 
viguroasă o largă și puternică acti
vitate sportivă de mase. Din an în 
an,, sportul de mase pășea puternic, 
spre o largă dezvoltare.

In ziua de miercuri 9 noiembrie 
1949 ziarul nostru anunța că Ia între
cerile organizate la București în ca
drul crosului de mase „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" au participat 14.000 
de concurenți dintre care 5.000 de fe
mei. Era un nou pas pe drumul dez
voltării activității sportive de mase 
în orașul București. In același an

Insigna de polisportiv" mobiliza' 6.000 
de tineri care se întreceau cu en
tuziasm la diferite discipline sportive. 
Au mai fost: Cupa Unității Tineretu
lui, Gupa Tineretului Muncitor, Cam

pionatele populare la diferite spor
turi, Spartachiadele...

Forme superioare ale competițiilor 
sporțive de mase" Spartachiadele ti
neretului s-au bucurat de o largă 
participare din partea oamenilor mun
cii din orașul București. La marile 
uzine și întreprinderi activitatea spor
tivă de mase s-a dezvoltat neîncetat. 
Pe terenurile de sport veneau din ce 
în ce mai mulți muncitori, tehnicieni 
și funcționari de Ia „23 August", de 
la Fabrica de Confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", de la I.T.B. sau de la 
„Tudor Vladimirescu". De la o ediție 
la alta creștea numărul participanți- 
lor: Spartachiada de iarnă 1958 — 
156.456 de participanți; Spartachiada 
de vară 1958 — 157.853 de partici
panți'; Spartachiada de iarnă 1959 
— 175.338 de concurenți și concu
rente.

Să repetăm: Spartachiada de iar
nă 1959 a mobilizat 175.338 de tineri 
și tinere din orașul București. Acum 
însă formele competiționale de mase

s-au mărit. In afara întrecerilor Spar
tachiadei există în cele mai multe 
din întreprinderile și instituțiile din 
Capitală frumoase campionate de ca
să, la care numărul participanți lor 
este cu mult mai mare. Și încă mai 
trebuie adăugate: gimnastica în pro
ducție, concursurile de cros organi
zate cu prilejul zilelor festive, com
petițiile ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August. Nu exagerăm cu 
nimic dacă spunem că azi în diferi
tele întreceri sportive de mase sînt 
angrenați cu regularitate sute de mii 
de oameni ai muncii din orașul Bucu
rești.

Am parcurs în cîteva cuvinte dru
mul pe care l-a străbătut mișcarea 
sportivă de mase din orașul Bucu
rești. Acest drum este de fapt o nouă 
mărturie a dezvoltării activității spor
tive, activitate care pulsează din ce 
în ce mai puternic pe sutele de baze 
ale Bucureștiului nostru drag.

.CALIN ANTONESCU

grija părintească a partidului, aces
tor tineri sportivi li s-au creat con
diții favorabile de dezvoltare, activi
tatea lor fiind îndrumată în cadrul 
cluburilor sportive de antrenori pri- 
cepuți.

Cluburile sportive, unități înființate 
după apariția Hotărîrii partidului și 
guvernului din 2 iulie 1957, contri
buie efectiv la dezvoltarea activității 
sportive de performanță.

In cele 12 cluburi sportive din Ca
pitală activează 283 antrenori și mii 
de sportivi. Printre acești sportivi 
se află 23 maeștri emeriți, 318 
maeștri ai sportului și aproape 
1.000 sportivi de categoria 1. In 
cadrul secțiilor pe ramură de 
sport se desfășoară un proces 
de instruire bazat pe elemente ști
ințifice. Atenția antrenorilor este cu 
atît mai mare cu cît sportivii antre
nați de ei sînt chemați apoi în lotu
rile republicane pentru apărarea cu
lorilor țării. Disputa pasionantă din
tre reprezentativele cluburilor spor
tive, care are loc fie în campiona
tele republicane, fie în competițiile 
tradiționale, se soldează în fiecare 
sezon cu o nouă creștere a nivelului

tehnic al echipelor. Și, fireșt 
ta influențează pozitiv cor 
echipelor noastre naționale.

Continua creștere a i 
sportive a tinerilor sportivi 
burile bucureștene se reflect; 
meroasele performanțe realiza 
timul timp. Ei dețin peste ' 
duri ale R.P.R. și au cucerit 
1958 aproape 300 titluri de 
R.P.R., 2 titluri de câmpie 
diali, 2 titluri de campioni 
6 titluri de campioni balcan 
tluri de campioni internațic 
stabilit 5 recorduri mondiale și 
duri balcanice etc. Este un 
de invidiat la realizarea căr 
dat aportul atît antrenorii cît 
tivii.

Printre cluburile sportive < 
evidențiat în pregătire se 
Dinamo, Rapid, C.C.A., Metali 
Progresul. Dar toate merită 
țieri pentru activitatea insul 
care o desfășoară, pentru 
care o poartă tineretului.

...Și lucrurile minunate car 
resc astăzi vor fi depășite 
ploare mîine-..

D. STANCUI



ormanțe sportive
n, Sofia Muratova, JSizi Farkaș, 
'o, Ann Haydon și âtîția. alții.
Jna dintre cele mai mari competiții... 
ernaționale pe care le-a găzduit® 
cureștiul a fost "Festivalul Mondial-' 
Tineretului, cu întilnirile sportive 

ernaționale prietenești, desfășurate * 
cadrul său. Cu acest prilej, bucu- 

tenii au făcut cunoștință cu spor- 
' de valoare mondială, ca gimnastul 
tor Ciucarin, atleta Galina Zîbina, 
itorul la trambulină Roman Bren- 
, boxerul Laszlo Papp, canotorul 
>dor Kocerka, voleibaliștii Reva și 
anov, baschetbaliștii Korkija și Ro- 
', atletul Antal Roka etc.
’e stadioanele Bucureștiului^att eod» 
t echipe de rugbi renumite, ca 
ansea, Harlequins, reprezentativele 
nței și Italiei, echipe de fotbal cu
cute in toată lumea prin valoarea 
ilui lor (Ungaria, U.R.S.S., Iugo- 
)ia sau echipe de club ca Dinamo 
lisi, Luton Town, Djurgarden). 
iar, pentru a. aminti numele tuturor 
rilor performeri și ale marilor e- 
ne sportive care au evoluat in a- 
'i ani in București, precum și per- 
nanțele de valoare înregistrate pe 
(ioanele sale, spațiul unui articol 
șnuit este mult prea mic. Ne-am 
umat, de aceea, să facem cîteva 
emnări fugare, dar sugestive, care 

c despre rolul de frunte pe care 
.mala noastră îl joacă în arena spor
ii mondial.

C. RADU

Orașul stadioanelor
București 1959.

Siluetele uriașe ale 
dează cerul Capitalei, 
strucție este uluitor

schelelor brăz- 
Ritmul de con- 

___ _ __  ____ , schimbînd me
reu înfățișarea Bucureștiului nostru 
iubit. încerc să reconstitui cîteva 
gini ale Bucureștiului de altă 
îmi este foarte greu. In aceeași 
îmi revin în minte cuvintele

spre... copii
istră. Dornici și ei să bată mingea, 
sară, sau să alerge. Ii văd numai 

ira, strinși in dreptul unei porți, 
cutînd cu aprindere, de-ale lor. Cî- 
dată iau și eu parte. Ii cunosc 
-tul de bine pe toți și bănuiesc di
nte ceea ce se va discuta. Puiu a- 
:e și in astă-seară vorba despre e- 
pa piticilor de la Rapid, printre 
e se numără. Paul va întreține dis- 
ia in jurul rugbiștilor mezini de la 
vița Roșie.
Tind dă căldura și începe vacanța, 
ocuparea Ier principală o constituie 

' Cu toții frecventează cursurile 
ului de la ștrandul Tineretului.

S‘-3x5\35x> >35^3^3x5x5^
• Zeci de mii de copii de pe z) 

întreg cuprinsul țării participă /< 
ka întrecerile Spartachiadei pio- /<? 
merilor /<

•' Numeroși copii fac parte din Z< 
centrele organizate pe Jîngă clu- /< 
burile sportive. /<

O' Pînă în prezent un număr Z< 
de 4.035 de copii au absolvi/t z< 
cursurile centrului de inițiere a Z< 
înotului la Ștrandul Tineretului X< 
din Capitală. X<

® 1030 de copii au fost selec. X< 
țicrtrați de cluburile și asociațiile 
sportive din București cu secții 
de natație.

i ieri, Puiu ducea muncă de lătnu- 
1 cu ci ți va fotbaliști, indemnindu-i 
se înscrie la centrul de copii des- 

s la Ciulești de clubul Rapid.

Zopiii de pe strada mea nu sînt 
te... privilcgiați. Și ceilalți, din celc- 
e cartiere și raioane ale. Capitalei 
posibilitatea să joace fotbal, volei 
baschet, să înoate, în condiții la 
de bune. Stadioanele, bazinele își 
deschise porțile pentru ei.

Sînt doar cîteva însemnări despre 
mai mici sportivi ai Bucureștiului.

ima- 
dată. 
clipă 
unui 

vechi oaspe al Capitalei noastre, an
trenorul cehoslovac de volei Jozef 
Kozak: „Era să mă rătăcesc acum 
în București !...“. Nu-i de mirare că 
oaspeții străini revăzîndu-1, nu-1 mai 
recunosc. Astăzi aproape că nu-1 mai 
recunosc nici chiar cei mai vechi 
bucureșteni...

...Oraș al fabricilor și uzinelor, al 
culturii, al marilor edificii și monu
mente istorice, al noilor construcții, 
al parcurilor, grădinilor și lacurilor. 
București și-a mai adăugat un atri
but : oraș al stadioanelor (Vern Bar- 
beris, halterofil australian: „Lucrurile 
minunate, noi pentru mine, văzute 
aici în capitala dv., mi-au produs 
o adîncă impresie. Marele stadion cu 
80.000 locuri, sala Dinamo, care este 
o adevărată bijuterie... vor rămîne 
pentru mine lucruri de neuitat").

In anii puterii populare, marele 
centru sportiv al țării și-a îmbogă
țit în mod considerabil capitolul „baze 
sportive". 18 arene mari de fotbal, 
74 terenuri de fotbal, 10 bazine de 
înot, 50 de săli de gimnastică, 168 
terenuri de volei și 86 de baschet, un 
patinoar artificial și un velodrom, 57 
piste de atletism, 2 baze hipice, 8 
poligoane de tir, 34 piste de popice 
—• constituie un patrimoniu sportiv 
cu care puține capitale europene se 
pot mîndri.

...Citind aceste cifre, gîndurile mă 
duc în trecutul îndepărtat. Terenuri ? 
Cîteva. Să le numeri pe degete. Și 
să nu uităm că zgura „Venusului" și 
brazdele A.N.E.F.-ului (construit în 
...rate, după... accesele de mărinimie 
ale mărimilor burgheze) nu erau pen
tru oricine. Starea terenurilor ? Pra
ful în valuri de la „Macaby" sau no
roiul de la „Turda" rămîneau amin
tiri cu adevărat... neșterse, pentru că 
instalațiile de igienă erau veșnic în... 
reparații sau în proiect.

...Astăzi, pe orice oaspe străin sosit 
fie pe calea aerului, fie pe drumul de 
fier, fie pe alte căi de acces în Bucu
rești, îl izbesc de la început bogăția 
și varietatea bazelor sportive.

In fruntea lor 
Parc sportiv „23 
sul său stadion, 
a bucureștenilor 
al turiștilor străini. („Este minunat I 
De-am avea noi, la Paris, un aseme
nea stadion !...“ — Willy Scheuer, 
președintele clubului francez R. C. 
Strasbourg). Complexul Dinamo, o 
bijuterie ; Stadionul Republicii, teatrul 
nenumăratelor concursuri atletice in
ternaționale, cu pista lui, „Cea mai 
odihnitoare pistă pe care am concu
rat vreodată" (atletul elvețian Pierre 
Page); moderna sală Floreasca și ba-

se situează 
August" cu 
mîndrie a 

și punct de

imensul 
grandio- 
noastră, 
atracție

zinul acoperit — mult apreciat de 
toți sportivii străini ; pitorescul po
ligon de tir de la Tunari, Stadio’nul 
și Ștrandul Tineretului și ultima rea
lizare, patinoarul artificial smulg ex
clamații de admirație chiar și celor 
mai... sgîrciți în aprecieri. „Romînia 
poate fi mîndră de realizările sale 
sportive din ultimii 
Brundage, președintele 
Internațional Olimpic).

Cum să nu fii rriîndru
ceste realizări, ale poporului nostru? 
Le admiri mereu și îți crește inima 
de bucurie.

lată de ce, pe bună dreptate, spor
tivii noștri sînt recunoscători partidu
lui pentru condițiile create mișcării 
sportive, pentru viața lor nouă.

PETRE GAȚU

Ție, spectatorule 
de astăzi

T

Gimnastica în producție

ani" (Avery 
Comitetului

de toate a-

23.229 participant!
Zi de zi, crește numă

rul oamenilor muncii din 
întreprinderile și institu
țiile orașului București 
care sînt angrenați în 
practicarea gimnasticii 
în producție. Datorită 
muncii depuse de in
structorii obștești și spri
jinului primit din par
tea asociațiilor sportive, 
azi în orașul București 

gimnastica în producție 
este introdusă
întreprinderi sau institu
ții. Zilnic 23.229 de oa
meni ai muncii practică 
această formă superioară 
a educației fizice de 
mase.

în 45 de

Te cunosc bine, prietene spectator^ 
Ne-am întilnit de atitea ori în tri
bunele marilor stadioane cu prilejui,- 
competițiilor sportive. Cit de mult ie. 
deosebești de spectatorul spor, iv de ieri. 
Cocoțat pe dealurile O.N.E.F.-ului sau 
inecat în praful gropii velodromului^ 
el se chinuia ore întregi pentru a asis
ta la spectacole regizate de diverși a- 
faceriști sportivi. Tu, spectatcrule de 
astăzi, ai posibilitatea să ■ urmărești 
confortabil competițiile din tribunele 
stadionului „23 August", a'e patinoa
rului artificial, din sala Flori ci sau 
din parcul sportiv Dinamo. aceea 
ești și entuziast. Aplauzi, piuă ce nu-ți 
mai simți palmele, pe reprezentanții ti
nerei noastre Republici, pe. sportivii pe 
care-i preferi.

Dar poate am greșit. Nu numai noi
le stadioane te fac entuziast. Sportul 
nou, in totalitatea lui, iți pr lejuiește o 
bucurie de neasemuit. Sulele de arene 
sportive răsărite in acești an in mi
nunata noastră Capitală clocotesc de 
avîntul tineretului și din rîndurile lui 
se ridică mereu noi campioni. Cam
pioni pe care ti iubești și-i răsplătești 
cu mărinimie.

Uneori te văd și supărat. Infringe- 
rea echipei favorite, este parcă o in- 
fringere a ta personală. Dar revii apoi 
și fața ți se luminează. La o nouă în- 
tilnire ai învins I

Ție, spectatorule din ziua de astăzi, 
îți închin, acum în preajma ■ celei mai 
mari sărbători naționale a.^poporului 
nostru, gîndul meu plin de recunoștin
ță fiindcă te consider constructor al 
sportului nou, participant de fiecare 
zi la uriașa lui transformare.

H. NALJM

INSTANTANEE

G. NICOLAESCU

Mărturii
• In cadrul celor 383 de aso

ciații sportive și a celor 12 clu
buri sportive existente in orașul 
București sint organizate 1.484 de 
secții pe ramură de sport, dintre 
care: 216 la fotbal, 73 la atle
tism, 59 la gimnastică, 214 la 
tenis de masă, 30 la natație, 211 
la șah, 85 la popice și 239 la 
volei.

• O comparație edificatoare : în 
anul 1938 existau în orașul Bucu
rești 60 de grupări sportive, în- 
globînd circa 10.000 de ' membri, 
dintre care mai mult de jumătate 
erau doar membri susținători ; azi, 
în orașul București, cele 383 de 
asociații sportive și 12 cluburi 
sportive au ca membri 212.200 
muncitori, funcționari sau; tehnici
eni. Dintre aceștia 25.000 sînt 
sportivi clasificați, majoritatea 
dintre ej sportivi fruntași.

I

Bucurcșteanul iubește sportul. Ii sint dragi sportivii ! Vrea să știe cum 
se simte copilul iui Rotnian, cum muncește Vărzan sau Macri, ce „sur
priză" mai pregătește „Ioli“... Curiozitate ? Nicidecum ! E vorba de un 

interes plin de grijă pe care bucureșteanul îl poartă astăzi tînărului care 
abia a pășit pe poarta stadionului, ca și maestrului emerit al sportului pe 
care l-a văzut urcind podiumul învingătorilor. Bucureșteanul se mîndrește 
cu sportul și sportivii Capitalei. Cui nu i-a venit in vizită vreun prieten 
sau o rudă din provincie ? I-a arătat marile magazine, panorama minu
nată a noilor cartiere muncitorești, dar s-a oprit și în dreptul stadionului 

: „Vezi ce mîndrețe de stadion avem ?“ 
simțea că-i sufletul plin de caldă

„23 August". Poate i-a spus așa : 
Sau; poate altfel. “ 
bucurie.

Dar, în orice caz

Auzi, nu o dată:
Strașnic sportiv" !

Mergi pe stradă. 
„Uite-1 pe Negrea.
Și, dacă ești... indiscret, asculți apoi 
comentarii pe marginea ultimelor în- 
tîlniri ale boxerilor romîni. Cu amă
nunte, cu considerații tehnice. Te con
vingi că sportul a intrat puternic în 
viața bucureștenilor. Pentru că acti
vitatea sportivă a cunoscut o dez
voltare 
tunci
se, despre realizări. Vezi 
dioane zeci de mii de
Este o mărturie. In conducerea clu
burilor și asociațiilor sportive, mulți 
directori de mari întreprinderi, oa
meni cu munci de răspundere. Nu 
te miri. Și sportul este o treabă im-

care trebuie amintită 
cînd vorbești despre 

despre realizări.
zeci de mii

a- 
succe- 

pe sta- 
tineri.

portantă. Ți-o spun și părinții elevi
lor pe care-i întîlnești — după cea
surile de învățătură — pe stadionul 
Tineretului .sau la sala Eloreasca, și 
maiștrii sau șefii de echipă din ori
care uzină a Capitalei. Ți-o spune tu
multuoasa activitate sportivă a celor 
peste 120.000 de cetățeni din Capi" 
tală care au îndrăgit voleiul sau bas
chetul, canotajul sau fotbalul...

înainte vreme, nu era deloc așa. 
Sportul își ducea o activitate sărăcă
cioasă, în anonimat, fără să intere
seze decît un număr redus de oa
meni. Cum de s-au schimbat lucru
rile ? Capeți răspunsul privind Bucu- 
reștiul de. astăzi, viața cu totul nopă, 
fericită, luminoasă, a oamenilor. E

viața pe care ne-am făurit-o sub con-: 
ducerea partidului nostru drag. Alin 
turi de ceilalți sportivi ai patriei, 
sportivii bucureșteni mulțumesc din ini
ma partidului peniru aceasta .... Ca 
și în alți ani, ei au pregătit și a- 
ceștui 23 August, darurile lor, modeste, 
dar pline de simțăminte, de căldură 
sufletelor lor. In rînduri compacte, per
fect aliniați, sportivii buedreșteni vor 
defila la 23 August prin fața condu
cătorilor partidului, vor raporta des-' 
pre frumoasele succese realizate îr 
creșterea prestigiului sportiv al pa
triei, în dezvoltarea sportului de mase. 
E ziua în care toate gîndurile noastre 
se îndreaptă cu sinceră recunoștință 
spre partid, spre cel căruia îi dato
răm acești ani luminoși.

...De undeva, din tribună, în fațăl 
televizorului sau de la o fereastră cu' 
garoafe, bucureșteanul va privi nes
pus de fericit și acest minunat tablou! 
al sportivilor Capitalei, al celor pe 
care-i iubește ,și-i prețuește, pentru 
munca lor harnică din fabrică și uzi
nă, pentru marile succese realizate pe! 
stadioanele Bucureștiului...

DAN G1RLEȘTEANU.



Pentru continua dezvoltare și întărire
((Jrmare din pag. 1)

gțQă de către orcanele și organizațiile 
■dS' partid, îmbunătățindu-se neînce
tat această conducere, organele 
UtS.F.S., cluburile și asociațiile spor
tive au reușit să îndeplinească în cea 
mai mare măsură sarcinile puse de 
partid în fața mișcării noastre 
sportive,

■Ar
Raportul a subliniat că pe linia con

solidării formelor organizatorice de 
bază ale U.C.F.S., asociațiile sportive 
și cluburile au fost îndrumate și aju
tate cu mai multă competență, punîn- 
du-se accent deosebit pe instruirea con
siliilor de conducere "le acestora. In 
această direcție au fost organizate 
cursuri de cite 5-7 zile pe plan raio
nal si orășenesc, iar unele regiuni ca 
Timișoara, Cluj și Pitești etc. au orga
nizat instruirea acestor consilii și pe 
centre de comune. Raportul și partici- 
panții la plenară au subliniat în mod 
deosebit importanța introducerii unor 
forme noi de instruire a activiștilor 
U.C.F.S. ca, de pildă, organizarea lu
nară în raioane și orașe a „Zilei preșe
dinților de asociații sportive". Aseme
nea forme de instruire precum și altele, 
folosite în regiunea Galați, orașul 
București, regiunea Constanța etc. au 
influențat pozitiv asupra activității a- 
sociațiilor sportive, au contribuit la 
însușirea mai temeinică de către acti
viștii sportivi a principiilor de organi
zare și funcționare a organizației noas
tre, au însemnat prețioase schimburi 
de experiență și puternice stimulente 
în munca de fiecare zi. O atenție plină 
de răspundere a fost acordată — sub
linia raportorul — și întăririi asocia
țiilor sportive sătești. In prezent sînt 
organizate în cadrul mișcării sportive 
4.993 asociații sportive în mediul să
tesc cuprinzînd 923.727 membri ai 
U.C.F.S. Participanții la plenară au 
subliniat de asemenea că numeroase 
asociații sportive din cadrul gospodă
riilor agricole colective, gospodăriilor 
agricole de stat și S.M.T.. duc o acti
vitate temeinică, organi/Jind nume
roase concursuri și manifestări 
cultural-snortive pe terenuri amenaja
te cu mi'loace proprii. Astfel de aso
ciații pot fi evidențiate în regiunile Con
stanța, Oradea, Timișoara și altele.

Succese însemnate au fost obținute 
și în privința strîngerii cotizațiilor d? 
la membrii U.C.F.S., cotizații care au 
contribuit din plin la asigurarea creș
terii bazei materiale a mișcării spor
tive.

Trebuie de arătat însă că în afară 
de regiuni fruntașe în strîngerea co
tizațiilor ca : Timișoara, Hunedoara, 
Galați, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Baia Mare și Suceava mai sînt 
însă și unele regiuni care n-au mun
cit suficient pentru a mobiliza mem
brii U.C.F.S. să-și îndeplinească a- 
ceastă îndatorire statutară — achitarea 
cotizațiilor — și din această cauză 
au ră.nas în urmă.

Ca urmare a unor importante mă
suri luate de Comitetul de organizare 
a U.C.F.S. prin brigăzile de îndrumare 
și control, organele noastre teritoriale 
și-au îmbunătățit activitatea, au orga
nizat periodic plenare și ședințe de bi
rou care au dezbătut problemele lega
te de realizarea obiectivelor mișcării 
noastre de cultură fizică și sport. O 
contribuție deosebită la întărirea miș
cării sportive a adus-o acțiunea de în
cadrare a comitetelor de organizare re
gionale, raionale și orășenești cu ca
dre corespunzătoare, asigurîndu-se a- 
cestor organe o compoziție sănătoasă. 
Trebuie însă subliniat și faptul că atît 
raportul cit și participanții la discuții, 
au arătat că în privința organizării și 
desfășurării activității sportive mai 
sînt încă lip ?nri care trebuie ' înlăturate. 
Astfel, în unele regiuni n-a existat o 
atenție susținută pentru îndrumarea 
concretă a cadrelor sportive, grijă 
față de promovarea elementelor ti
nere, capabile. De asemenea, în fruntea 
unor organizații sportive și în unele 
birouri ale comitetelor de organizare 
U.C.F.S. n-au fost alese cele mai 
bune elemente, competente, cu dra
goste față de mișcarea sportivă. In 
unele birouri U.C.F.S. (reg. Craiova, 
Oradea, Pitești și raioanele Bufniși, 
Domnești, Bozovici și altele) s-a 
abandonat munca colectivă, nu se 
fac dări de seamă în fața membrilor 
consiliilor, nu se duce o muncă vie, 
concretă cu membrii U.C.F.S Trebuie 
de arătat de asemenea că unele birouri 
se ocupă prea puțin de generalizarea 
experienței înaintate în muncă etc.

"i r ♦
In cadrul plenarei lărgite a Uniunii 

de Cultură Fizică și Sport s-au dezbă
tut pe larg probleme legate de activi
tatea sportivă de mase. Astfel ple
nara a arătat că biroul Comitetului 
de organizare U.C.F.S., ținînd seama
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a mișcării sportive secțiilor

de sarcina trasată de partid ca acti
vitatea de mase să capete un caracter 
atractiv-recreativ și să cuprindă mase 
cît mai largi, a stabilit — în afară de 
alte forme — și un sistem competițio- 
nal corespunzător, în care Spartachia- 
dele și campionatele de casă ale aso
ciațiilor sportive ocupă primul loc.

Pentru completarea acestui sistem 
competițional și pentru stimularea ac
tivității sportive de mase în unele re
giuni, s-au organizat competiții speci
fice cum sînt: Cupa Moldovei, Cupa 
Agriculturii — pentru sate — cam
pionatul școlilor profesionale, Sparta- 
chiada militară, Spartachiada pionieri
lor, festivaluri cultural-sportive, Cupa 
G.A.C. și S.M.T.-urilor și altele. In ca
drul acestor competiții de mase au fost 
obținute importante suocese pe linia 
creșterii continue a numărului de mem
bri U.C.F.S. și a înregistrării unor par
ticipări din ce în ce mai mari. De 
pildă, la cea de a lV-a ediție a Spar
tachiadei de iarnă s-au înregistrat pes
te 2.000.001) de participări, iar la «>ea 
de vară peste 2.200.000. Asemenea im
presionante participări sînt mărturii 
elocvente ale dezvoltării culturii fizice 
și sportului în patria noastră, ale fap
tului că 
ducerea 
mișcarea 
un larg

Unii 
arătat 
Generală 
rilor 
pot aduce muncii de lărgire a carac
terului de mase a activității sportive. 
De asemenea, sprijinul deosebit a- 
oordat în această direcție — de către 
organele și organizațiile U.T.M.

Ca un rezultat direct al 
nului efectiv acordat 
Central al Sindicatelor și 
organizațiile U.T.M.. 
să se introducă 
producție în peste 130 de 
treprinderi, angrenîndu-se zilnic circa 
60-80.000 de oameni ai muncii. In ulti
ma vreme gimnastica în producție a 
trecut de la stadiul experimental la o 
largă aplicare în mase. Numeroși par
ticipanți la plenară au evidențiat fap
tul că gimnastica în producție a dus 
la îmbunătățirea indicilor fiziologici 
și la ridicarea productivității muncii.

★
Cu ocazia discuțiilor pe marginea 

raportului s-a scos în evidență faptul 
că federațiile sportive, organe tehnice 
ale U.C.F.S., joacă un rol important 
în dezvoltarea cantitativă și calitativă 
a mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. Birourile federale, comi
siile și colegiile centrale au fost com
pletate, iar activitatea lor a început 
să devină mult mai organizată. Se a- 
preciază că majoritatea birourilor fe
derale au căpătat o mai mare experi
ență și competență în rezolvarea sar
cinilor ce le revin (federațiile de lup
te, volei, handbal, rugbi, sporturi nau
tice etc ), că ele se ocupă cu mai multă 
insistență de creșterea și promovarea 
cadrelor tinere, de organizarea judi
cioasă a sistemului competițional, că 
ele urmăresc mai îndeaproape și orien
tează practic activitatea disciplinelor 
sportive respective.

Plenara a subliniat de asemenea că 
desfășurarea integrală a competițiilor 
prevăzute în calendarul central reflectă 
în bună măsură preocupările susținute 
și organizate din partea conducerilor 
federațiilor în această problemă. Des
fășurarea competițiilor — așa cum se 
sublinia la plenară — a scos în eviden
ță unele asjpecte pozitive mai ales în 
ceea ce privește concursurile de ju
niori. Astfel, campionatele republicane 
de juniori la lupte libere și clasice, box 
și gimnastică, handbal etc. au arătat 
o creștere însemnată a nivelului teh
nic al tinerilor față de anii trecuți. 
De asemenea, numărul parricipanților 
la aceste campionate a crescut simți
tor. La campionatele republicane de 
juniori la gimnastică, ca urmare a 
modificării formulei de disputare s-a 
angrenat un număr de participanți, cu 
o depășire de 200 la sută față de anul 
1958, numai în etapa pe regiuni parti- 
cipînd peste 700 de juniori. Este îm
bucurător faptul că în cadrul unor 
campionate republicane de seniori ca 
cele de volei, box, polo, lupte, hochei 
pe gheață, handbal, au fost promovate 
o serie de elemente tinete care au dus 
la creșterea nivelului tehnic și comba
tiv al disciplinelor respective.

In discuții s-a mai sublimat 
nivelul de pregătire al sportivilor la 
atletism, gimnastică băieți, fotbal, volei 
fete, este necorespunzător cerințe
lor actuale. De asemenea, s-a sub
liniat că încă mai sînt o serie de 
lipsuri in cadrul sistemului compe-

în ultima vreme — sub con- 
perma'nentă a partidului — 
noastră sportivă a dobîndit 

caracter de mase, 
participant la plenară au 
aportul pe care Asociația 

a Vinătorilor si Pesca- 
Sportivi ca și turismul, îl

spriji-' 
de Consiliul 

de către 
s-a reușit 

gimnastica tn 
130 de în-

că

tițional central. In legătură cu 
necesitatea adoptării unor formule 
care să ducă nemijlocit la îmbunătăți
rea nivelului activității sportive plenara 
cerea ca acestea, in primul rind, să ducă 
la dezvoltarea unor ramuri sportive, la 
realizarea unor rezultate pe măsura 
condițiilor de activitate create, în cei 
15 ani de la eliberare, mișcării spor

tive. Aceste formule sublimau parti
cipanții la plenară — trebuie judi
cios făcute, ele să contribuie, nemij
locit, la realizarea de economii.

★
Discuții vii și fructuoase s-au dus 

și pe marginea activității de propa
gandă și educație — sarcină deosebit 
de importantă care a stat și stă în 
fața mișcării de cultură fizică și sport. 
In această direcție, raportul a scos în 
evidență faptul că au fost luate unele 
măsuri organizatorice care au dus la 
întărirea activității de propagandă și 
educație în rîndurile maselor de spor
tivi. Astfel, s-au constituit comisii ob
ștești de propagandă pe lîngă comite
tele de organizare regionale și raio
nale U.C.F.S., s-a asigurat expunerea 
de conferințe cu teme educative care 
au fost pregătite cu competență, s-a 
asigurat o mai strinsă colaborare cu 
organele care se ocupă cu propaganda 
și educația tineretului în special cu or
ganele și organizațiile U.T.M., s-a reu
șit să se încadreze un număr mare de 
sportivi și activiști sportivi în învă- 
țămîntul IJ.T.M., iar pe linia căminelor 
culturale s-a asigurat propaganda 
sportivă prin ținerea de referate și 
conferințe. Acordîndu-se o mai mare 
atențfe muncii educative cu sportivii 
fruntași din loturile reprezentative, în 
ultimul an s-au obținut importante 
realizări. Participanții la plenară au 
apreciat că în ultimul timp munca edu
cativă a început să dea o serie de roa
de care se reflectă atît prin înlătura
rea unor manifestări negative pe te
renurile de sport, cît și prin rezulta
tele bune obținute la locurile de mtrn- 
că. Măsurile luate pentru legarea și 
mai puternică a sportivilor de locul 
lor de muncă, influența colectivelor lor 
de muncă, au dus la lichidarea unor 
fenomene negative din viața sportivi
lor, la sporirea atașamentului acestora 
față de asociația sau clubul din care 
fac parte, la creșterea dragostei față 
de culorile clubului.

Plenara a subliniat că un ajutor 
important în munca de propagandă, în 
munca educativă, precum și în răspîn- 
direa experienței înaintate l-au dat 
publicațiile sportive și în primul rînd 
ziarul „Sportul popular", care în a- 
ceastă perioadă a răspuns mai bine 
importantelor sarcini ce-i revin.

Din raportul prezentat și din discu
țiile purtate au reieșit și o serie de 
lipsuri pe linia muncii de propagandă 
și educație, lipsuri care trebuie grab
nic și cu toată fermitatea lichidate. 
Sînt destui sportivi și activiști spor
tivi care nu sînt încadrați în nici o 
formă de învățămînt politic, care nu 
se preocupă de lărgirea orizontului lor 
cultural-politic. Din această cauză, 
unii sportivi manifestă o slabă orienta
re în problemele actuale de viață. In 
comportarea unor sportivi mai apar

încă atitudini de vedetism, pasivitate 
în întreceri sportive, încă nu toți 
sportivii depun toată dîrzenia și pri
ceperea lor în competițiile internațio
nale. In rîndurile antrenorilor și arbi
trilor continuă să existe unele elemen
te cu apucături vechi. Cazurile de cos
mopolitism și tehnicism pur mai per
sistă, iar cluburile și asociațiile spor
tive trec încă cu vederea aceste 
mene nesănătoase.

La plenară a mai fost scos 
evidență faptul că în ce 
vește baza materială a

urma :
sipor-

feno-

în 
pri- 

mișcării 
sportive s-a dat o atenție sporită 

: șl ra- 
fondurilor 

că 
masă

bune 
a I 

materiale, 
de

asigurării unei mai 
ționale gospodăriri 
și mijloacelor materiale, că s-a 
creat o opinie de masă față 
de manifestările de risipă, de preju
diciere a avutului obștesc. In rapor
tul prezentat s-a subliniat că prin 
o serie de măsuri luate pe linia re
vizuirii cheltuielilor și a volumului 
de venituri proprii, prin atragerea de 
către cluburile sportive a unui nu
măr mare de membri susținători, s-au 
făcut importante economii, s-au rea
lizat fonduri necesare dezvoltării ac
tivității sportive. In discuții s-au ri
dicat probleme legate de construirea 
unor baze sportive prin munca vo
luntară a oamenilor muncii, de sta
bilirea unor tipuri de 
mai puțin 
producția 
sportiv.

costisitoare, 
de material

baze sportive 
precum și de 
și echipament

★
înlăturarea lipsurilor exis-Pentru

tente și pentru îmbunătățirea pe viitor 
a muncii organelor și organizațiilor 
noastre sportive, plenara a cerut să 
se acorde toată atenția consolidării 
organizatorice a verigilor de bază ale 
organizațiilor noastre și 
mul rind a asociațiilor

Participanții la plenară au cerut s'ă 
se acorde o mai mare atenție respec
tării principiului muncii colective, mă
ririi spiritului de inițiativă și răspun
derii personale a activiștilor U.C.F.S., 
îmbunătățirii stilului lor de muncă.

Plenara a cerut ca toate ca
drele de conducere din miș
carea sportivă să considere ca o da
torie de frunte educarea politică, pa
triotică și cetățenească a sportivilor, 
imprimîndu-se acestei sarcini un ca
racter continuu și organizat. S-a sub
liniat faptul că în această problemă 
accentul trebuie pus pe combaterea in
fluențelor ideologiei burgheze în sport, 
a tuturor manifestărilor străine de 
morala noastră de tip nou. Este ne
cesar ca în munca educativă acti
viștii sportivi să pună mai mult ac
cent pe cunoașterea de către spor
tivi a realizărilor regimului nostru 
democrat-popular, să sublinieze prin 
cele mai variate forme de agitație 
și propagandă superioritatea sistemu
lui socialist asupra ' celui capitalist.

Cu ocazia lucrărilor plenarei s-au 
luat o serie de măsuri pe linia dez
voltării sportului în mediul sătesc, 
atragerii femeilor în sport și a întă
ririi muncii politico-organizatorice.

Plenara a subliniat că este necesar 
să se acorde o mai mare atenție- :

— îmbunătățirii procesului instrirc-

în pri- 
sportive.

tiv-educativ în cadrul tuturor 
sportive ;

— sporturilor rămase în 
atletismul, gimnastică-băieți, 
turilor nautice și altele;

— să se aplice cu consecvență prin-: 
cipiul leninist de selecționare, 
movare

— să 
Iul de 
rilor și

Cu 
participanții la plenară au cerut con
ducerii mișcării noastre sportive o mai 
mare grijă și atenție față de activi
tatea unor discipline sportive și în 
special față de activitatea fotbalisti
că, care în ultima perioadă a mani
festat serioase lipsuri.

De asemenea, participanții la ple
nară au cerut federațiilor, cluburilor 
și asociațiilor sportive să urmărească 
cu mai multă exigență munca antre
norilor, ca aceștia să se ocupe mai 
atent și cu mai mult spirit de răspun
dere de educația sportivilor, de pregă
tirea lor profesională.

★
Participanții la plenară au arătat 

că datoria tuturor sportivilor, activi
știlor sportivi, a organelor U.C.F.S., 
asociațiilor și cluburilor sportive este 
de a desfășura o largă acțiune po
litică de mobilizare a oamenilor mun
cii care practică sportul, în direcția 
îndeplinirii tuturor sarcinilor de par
tid care stau în fața mișcării spor
tive. îndeplinirea acestor sarcini va 
contribui la întărirea și dezvoltarea 
continuă a sportului în patria noas
tră, ta formarea unei generații de 
tineri viguroși, plini de sănătate, ca
pabili să îndeplinească mărețele sar
cini pe drumul construcției noastre 
socialiste. In cuvîntul lor, participanții 
la plenara lărgită a Comitetului de 
organizare a U.C.F.S. au exprimat 
entuziasmul puternic cu care sportivii 
patriei au întîmpinat măsurile prevă
zute în raportul tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 
C.C. al 
vederea 
lor ce 
ticipanți 
șurile lîiate de partid privind crește
rea salariilor, reducerea impozitelor și 
scăderea prețurilor la peste 2T9O de 
sortimente de mărfuri reprezintă pași 
înainte pe drumul bunăstării și al 
progresului poporului nostru, spre 
victoria deplină a socialismului în pa
tria noastră. Ei 
cinstea zilei de 
mare sărbătoare 
Iui romîn, ziua 
de sub jugul 
bilizeze masele de sportivi în 
domeniile de activitate, ca aceștia să 
fie în primele rindttri în întrecerea so
cialistă, pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne.

Participanții la plenara lărgită a 
Comitetului de organizare a UCFS, în 
numele celor peste 2.200.000 membri, 
s-au angajat în fața partidului să 
muncească neobosit pentru continua 
întărire și dezvoltare a mișcării spor
tive, pentru educarea sportivilor în 
spiritul apărării cuceririlor revol'«do
nare ale poporului muncitor, pentru 
ridicarea continuă a prestigiului spor
tiv al patriei noastre _  Republica
Populară Romînă.

pro- 
șl creștere a cadrelor tinere ț 
se îmbunătățească radical sti- 
inuncă al federațiilor, clubu- 
asociațiilor sportive.
mult spirit de răspundere

si în
P.M.R. din

creșterii 
muncesc, 
au subliniat

Hotărirea plenarei 
13—14 iulie în 

bunăstării 
Numeroși 

că

ce- 
par- 
mâ-

s-au angajat ca în 
23 August, cea mai 
națională a poporu- 

eliberării patriei 
fascist. să mo- 

toate

La uzinele chimice Victoria Bâicoi

Tineretul muncește, face sport, se bucură de viață
uzină numai de sport nu-ți mai ar
dea. Cădeai frînt de oboseală. A- 
cum, poftim — și face un gest larg 
cu mîna — modernizare, lărgire, a- 
erisire de parcă am fi in laborator. 
Program fix — la unii chiar redus 
la 6 ore. In astfel de condiții să 
tot faci sport /

După-amiază î-aim întîlnit pe 
mulți dintre acești sportivi întrecîn- 
du-se în cadrul Spartachisdei. Și tot 
pe stadion am aflat despre dîrzenia 
cu care sînt disputate probele atle
tice, despre concursurile de volei, 
fotbal, și mai ales despre întrece
rile de ciclism la care participă 
mulți muncitori.

...Ani plecat din mijlocul sporti
vilor seara tîrziu. .Duceam ou mine 
amintirea cuvintelor inginerului 
Teodor Marinescu :

— „Muncim cu drag, facem 
sport, ne bucurăm de viață. Tinere
tul din uzină participă acum ta în
trecerile Spartachiadei. Și sînt con
vins că se va ține tare"!

Din partea noastră, un cald 
succes 1

AUREL CRIȘAN-coresp. 
(Material trimis în cadrul 

concursului „Pentru cea mai 
bună corespondență"

Trenurile personale care urcă pe 
Valea Prahovei spre Predeal opresc 
vreme de un minut în gara Băicoi, 
pornind apoi mai departe spre mun
ții care se profilează în zare. Celui 
care coboară i se înfățișează în a- 
propiere silueta unei uzine ale că- 
cărei produse se răspîndesc în toate 
colțurile țării și chiar peste hotare 
purtînd inscripția „Fabricat in 
R.P.R.", iar deasupra, în mijlocul 
unui chenar, „Uzinele Chimice 
toria".

Pe muncitorii acestei uzine 
vizitat cu cîteva zile în urmă, 
nici să-i cunoaștem la locurile lor 
de muncă și pe terenurile de sport. 
Freamătul muncii răzbate pînă de
parte. Prin hale se încrucișează vul- 
canizatori înibr:icați în salopete îne- 
grite jje fum cu zidari cu hainele 
pudrate cu var.

— „Se mărește uzina — ne spu
ne inginerul Teodor Marinescu, res- 
ponsalM.1 cu sportul în comitetul 
U.T.M. Cerințele de anvelope pen
tru automobile. autocamioane, trac
toare și biciclete crește de la o zl 
la alta. Peste 300.000 de anvelope 
ies anual pe porțile uzinei noastre''.

Ne am exprimat dorința de a-i 
cunoaște pe cîțiua din. sportivii uzi-

Vic-

i-am 
dor-

nei, la locurile lor de muncă.
...In secția de amestecare, în care 

cauciucul brut își începe drumul 
spre puternicele malaxoare l-am cu
noscut pe Vasile Popa, șeful secției. 
Am aflat cu bucurie că este unul 
din cei mai buni jucători de volei 
din uzină. Face parte din echipa 
uzinei și a participat la numeroase 
întreceri printre care și cele din ca
drul Spa.rtachiadei de vară.

In secția de confecții a anvelope
lor am întîlnit alți sportivi. De fapt 
în oricare loc de muncă din uzină 
mai toți salariații iau parte la ac
tivitatea sportivă. Iată-I, de pildă, 
pe tînărul Aurel Crăciun, jucător 
în echipa de fotbal. La 26 de ani 
este unul din cei mai apreciați mai
ștri din uzină. Ceilalți muncitori îl 
apreciază pentru cunoștințele sale 
în producție și îl aplaudă pe terenul 
de fotbal. Tot la confecții lucrează 
ca șef de secție unul dintre cei mai 
„Irătiîrii" sțiortivi ai asociației: Io
sif Falot^ popicar de frunte. De 
cînd lucrează în uzină a văzut 
uuilte.

— Eh, să fi apucat tu, — spune 
el cîte unui tînăr, —- vremea Cinct 
munceam —L? ore intr-o atmos
feră de nesuportat. Cind ptecai din



însemnări după prima etapă... Cinci minute după meci
Din etapa inaugurală a noului cam

pionat al categoriei A. o serie de a- 
mănunte n-au putut fi cuprinse în cro
nicile apărute. Facem azi deci, aceste 
completări.

• Miile de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului ,,23 August" au 
primit cu simpatie ecliipa Progresului, 
mai ales noua linie de înaintare, care
— în prima repriză — a prestat un 
joc foarte bun. A fost un act de cu
raj din partea Progresului care a pre
zentat în fața echipei campioane o 
înaintare alcătuită din jucători pro- 
veniți din categoria B (Marin — Glo
ria Bistrița, Maftetrță — Tarom, Vasi- 
lescu —TJSMS lași, SmărăndesCu II
— Corvinul Hunedoara, Grigore — Fo- 
resta Fălticeni). Experiența a reușit 
în parte (din cauza unei insuficiente 
pregătiri și a lipsei de rutină a noilor 
înaintași), dar — dacă va exista răb
dare și perseverență în această direc
ție din partea conducătorilor și antre
norilor — ea va da rezultate și mai 
bune mai tîrziu.' In orice caz, reținem 
ca pozitivă această acțiune de reîm
prospătare a primei echipe, apreciată 
ca atare duminică de spectatori.

• Aceiași spectatori, însă, au deza
probat cu vehemență gestul urît al 
unui jucător de Ia Progresul, al fun
dașului Soare, care l-a atacat în mod 
violent și cu totul intenționat pe Dri- 
dVa, centrul înaintaș al Petrolului. 
Cum Soare a mai comis asemenea 
grave abateri de la sportivitate (acum 
un an și ceva l-a lovit în condițiuni 
similare pe Seredai de la Rapid), se 
impune să-și revizuiască această ati
tudine cu totul inadmisibilă pentru un 
fotbalist fruntaș internațional, înainte 
ca să intervină cu consecințe neplă
cute pentru jucător și echipă — co
misia de disciplină a federației.

• Dinamo Bacău și Rapid 
București au luptat cu multă 
ardoare dar au fost preocupa
te în aceeași măsură și de calitatea 
jocului (reușind mai ales în repriza

Luptă pasionantă în barajul 
pentru categoria B la jotbal
Turneul de baraj de la Pfcațti și 

Cluj, pentru desemnarea a două e- 
chipe care să promoveze în catego
ria B, a continuat duminică cu jocu
rile etapei a doua. Rezultatele sînt 
cunoscute: Dinamo Miliție București 
a terminat la egalitate (2—2) cu 
C. S. Piatra Neamț, iar Recolta Cărei 
cu Aurul Brad (i—1). La ora ac
tuală, înaintea ultimelor partide, si
tuația în cele două serii se prezintă 
astfel:

SERIA I

1. Dinamo Miliție Buc. 2 110 5:4 3
2. C.S. Piatra Neamț 1 0 1 0 2:2 1
3. Metalul Tîrgoviște 1 0 0 1 2:3 0

SERIA A II A

1. Textila Sf. Gheorghe 110 0 2:1 2
2. Recolta Cărei 10 10 1:11
3. Aurul Brad 2 0 11 2:3 1

Cum se vede, situația nu este de 
loc dară. Singurul lucru cert este 
eă Aurul Brad a ieșit din cursă și 
pentru focul doi. Se știe că echipele 
clasate pe locul doi în cele două serii 
se vor întilni după barajele de la 
Ploești și Cluj, într-un alt baraj pen
tru a -desemna a treia echipă care va 
promova la B, în focul rămas liber 

Știri, rezultate de fotbal
A Semifinalele „Cupei Eliberării* la lot- 

bal s-au încheiat duminică cu următoarele 
Fez uitat o :

Regiunea lași—Regiunea Craiova 3-1 (2-1). 
Joc frumos, rapid. Au marcat : Gavrilă 
(min. 11), Crufiu (min. 21) și Bărbosu (min. 
62), respectiv Pana (min. 33).

Regiunea Baia Mare-Regluhea Stalin 3-1 
(1-0). Au marcat : Ionescu, Rusu și Vlad I, 
respectiv Seleș.

' «a In cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei Orașelor" la juniori, duminică s-au 
înregistrat rezultatele : București I—Cîmpia 
Turzii 4-1 (1-1); Timișoara I—Baia Mare 6-0 
(4-0); Bacău-Bucureșii II 2-6 (0-2); Tg. Jiu— 
Hunedoara 5-1 (3-0).

® Jocuri amicale disputate dum'rtică : 
C.H.R. Timișoara—C.S.M. Roșită 3-1 (1-0) ;
C.S. Drubeta Tr. Severir.—C.S. Jiul Craiova
4- 2 (1-0); Gaz Melan Modi-aș-Voînța Tg.
Mureș 0-0; Gloria Bîstrifo-C.F.R. Cluj 2-0 
(0-0); Unirea Focșani—Victoria Buzău 1-0 
(1-0); C.S. Oradea-lnd. Sîrmei C. Tartii
5- 2 (1-1); Sîmbătă: Rapid Oradea-lnd. Sîrmei
C. Turzii 2-4 (2-3); Metalul Oțetul Roșu-
A.M.E.F.A. Arad 6-2 (2-0) ; Sel. Mediaș-
Sei. Sibiu 3-1 (1-1, 1-1, 3-1). Semifinala
competiției dotate cu ,,Cupa Eliberării", 
oganizată de U.C.F.S. reg. Stalin; Olîm- 
pîa Reșiia-Șîiința Timișoara 1-1 (0-1). Semi
finală a ,,Cupei Eliberării" organizată de 
U.C.F.S. rea Timișoara; A. S. Pompierul 
București-Știfîița București 4-1 (3-0); Rul
mentul Bîriad-Dinamo Tecuci 4-2 (2-0).

a doua) și — cu deosebire — de spor
tivitate. Â fost un meci exemplar din 
punct de vedere al corectitudinii jucă
torilor, cum am dori să vedem în toate 
partidele. De asemenea, trebuie sub
liniat faptul că ambele echipe s-au 
prezentat bine pregătite fizic, dovadă 
că au mărit ritmul — la sfîrșitul me
ciului.

• Jiul este o echipă recunoscută 
prin calitățile ei morale și fizice. Ea a 
fost întotdeauna o eclripă de luptă, 
la care — în ultimul timp — a adău
gat calități tehnico-tactice. Duminică 
însă, jucătorii au fost de nerecunoscut 
din acest punct de vedere. Au acțio
nat fără nerv, lent ,lipsiți de combati
vitate, ceea ce le-a diminuat din ran
dament. In plus, unii jucători au a- 
buzat de artificii tehnice inutile, un 
gen de giumbușlucuri tehnice complet 
contraindicate, dăunătoare jocului co

Trei jucători și... o minge. In posesia cui va intra pină la urmă ? 
Spre ea se îndreaptă Caricaș (stingă), Știrbei (la mijloc) și A. Munteanu 
(dreapta). Fază din jocul Progresul — Petrolul 2—3. (Foto: T. Roibu).

lectiv. Este. cazul iui Crăciun, un tî- 
năr talentat, de altfel, remarcat cu alte 
prilejuri tocmai prin sensul practic al 
jocului său, subordonat intereselor e- 

prin menținerea Științei Cluj în cate
goria A. Or, Aurul Brad a terminat 
cele două partide cu un singur punct, 
clasrndtt-se pe ultimul loc.

In ce privește primul loc, situația 
va fi lămurită joi cînd se vor disputa 
ultimele partide: C. S. Piatra Neamț— 
Metalul Trrgoviște la Ploești și Tex
tila Sif. Gheorghe — Recolta Cărei 
la Cluj. De altfel, aceste partide sînt 
decisive și pentru locul 2. Atunci 
vom ști cine promovează direct din 
acest baraj și cine va mai juca un 
meci de baraj pentru a ajunge în 
sfirșit, în categoria B. Intîlnirea din
tre echipele clasate pe locurile 2 ur
mează să aibă loc la București, luni 
în deschidere la meciul internațional 
Rapid—Lokomotiv Solia (din cadrul 
campionatului internațional feroviar).

Programul concursului Pronosport 
nr. 34 din 23 august cuprinde 5 me
ciuri din campionatul categoriei A 
de fotbal al R.P.R. și 7 meciuri din 
campionatul francez.

I. Petrolul C.C.A. Atît echipa cam
pioană cit și formația militară au e- 
voluat în Capitală in prima etapă. 
Văzîndu-i la lucru și pe unii și pe 
ceilalți ne putem da seama că îuiîlnirea 
de duminică este deschisă oricărui 
rezultat. Ritmul de joc al echipei

' C.C.A. în meciul său cu Jiul Petro
șani a fost foarte lent. Petroliștii — 
după ce au fost conduși cu două go
luri diferență de către tînăra formație 
a Progresului — au dovedit maturi
tate în joc întreeîndu-și adversarii 
pînă în cele din urmă. Ei au dumi
nică cele mai mari pretenții la victo
rie, mai ales că beneficiază și de a- 
vantajul terenului.

II. Dinamo București-Minerul Lu
peni. Vice-campionii au debutat în a- 
cest campionat printr-o înfrîngere la 
Cluj. Bineînțeles, rezultatul a consti
tuit surpriza etapei, dar trebuie să 
ținem cont totuși de faptul că stu
denții clujeni nu mai sînt cei de anul 
trecut. Deci, nu trebuie să conside
răm neapărat că dinamoviștii bucu- 
reșteni ar fi în formă slabă. Dinamo 
București va căuta să se reabiliteze 
după insuccesul de la Cluj, în întîini- 
rea cu Minerul Lupeni.

III. Jiul Petroșani-Știtnța Cluj. Jiul 
nu se prezintă la un nivel prea ridi
cat, și în' intîlnirea cu studenții- clu
jeni n-ar fi exclus să se mulțumea
scă cu un singur punct.

IV. Steigul roșu - Orașul Stalin — 
Dinamo Bacău, in mod normal vic

cliipei. E bine ca Jiul, mergînd mai 
departe pe drumul îmbunătățirii teh
nice, să-și dezvolte calitățile fizice și 
morale și nu să renunțe la ele, iar 
Crăciun să joace mai mult pentru e- 
chipă și mai puțin pentru el.

• Unii spectatori au protestat în 
cursul meciului C.C.A.—Jiul, la o fază- 
(min. 65) cînd Apolzan, împins de un 
înaintaș advers, a comis — neintențio
nat — un hends în careu. Ei au recla
mat 11 m. Dar nu au avut dreptate. 
Nu a fost hends în careu, ci fault în 
favoarea lui Apolzan. El a comis 
hendsul după ce fusese faultat și re
gulamentul este clar în această pri
vință : se sancționează faultul și nu 
infracțiunea care a decurs din fault 
(sau din altă primă infracțiune).

Au avut în schimb dreptate, protes
ted contra faptului că arbitrul nu a

luat NICI O DECIZIE. Acesta a greșit 
în mod flagrant, contribuind și la 
crearea unei confuzii printre specta
tori.

• De altfel, o serie de arbitri — de 
centru și de tușă au comis greșeli mai 
ales îri aprecierea ofsaidului. Deciziile 
au fost contradictorii : unii au sancțio
nat și ofsaidul pasiv, alții au apreciat 
ca poziție de ofsaid atunci cînd min
gea a venit de la adversar etc. După 
părerea noastră — de pildă — acțiu
nea din care Petrolul a înscris primul 
gol a pornit dintr-o poziție de ofsaid 
s'ezisată de unii tehnicieni și chiar 
spectatori aflați în tribune în dreptul 
locului unde a primit Constantineseti 
mingea. Este problema cea mai impor
tantă pe care o ridică în prezent ar
bitrajul și spre care trebuie îndreptată 
atenția în primul rînd a arbitrilor. Se 
impune o corecta apreciere a poziției 
de ofsaid.

• Mateianu nu a jucat duminică ne 
fiind încă pus la punct cu pregătirea, 
ca și Neamțu de la U.T.A. și Seraenes- 
cu de la Dinamo. In schimb, Petru 
Emil și Koszegy au lipsit fiind acci
dentați.

toria în acest meci trebuie să fie de 
partea echipei gazde. In campionatul 
trecut însă, cele două meciuri ale 
acestor echipe s-au terminat ia ega
litate (și la același scor: 1—1).

V. Farul Constanța - Progresul 
București. Echipa din Constanța în
cepe acest campionat într-o formă 
mult superioară celei arătate cu oca- 
zia debutului în categoria A. In mo
mentul de față pare, o echipă matură, 
astfel că, în partida cu Progresul 
Bucureștj se prezintă favorită. Totuși 
elanul tineresc al jucătorilor dela 
Progresul poate stăvili atacurile 
constănțenilor, făcînd ca întîlnirea să 
se termine la egalitate.

VI. Nice-Sochatix. Campionii au 
confirmat valoarea lor încă din pri
ma etapă, întrecînd cu 3-0 pe Lens. 
Jucînd tot acasă, de data aceasta în 
compania echipei din Montbcliard, 
Nice păstrează deasemeni prima 
șansă, mai ales că Sochaux s-a întors 
duminică din deplasare cu o înfrîn
gere categorică (1-4) în fața echipei 
Reims.

VII. Valenciennes-Reims. împros- 
pătîndu-și echipa, Valenciennes va 
reuși desigur în acest campionat, per
formanțe bune Aceasta însă după un 
oarecare rodaj. în meciul de față 
însă nu îi putem acorda decît șansa 
unui eventual meci nul.

VIII Bordeaux-Angers. Bordeaux 
esrte una dintre echipele cunoscute de

I. Baratki (Dinamo București): 
„Știința Gluj a meritat victoria, pentru 

' că toți echipierii au acționat ca un ma
jor pînă în min. 90, jucînd cu multă 

’■însuflețire. Știința a avut mai multe 
ocazii ca noi. Mi-a plăcut foarte mult 
Marcu, in care vad un centru înaintaș 
cu mari perspective. Echipa noastră nu 
a avut extreme. Toate rn ligile au fost 
jucate pe centru și din cauza formei 
excelente a lui Kromely șt Mureșan, a- 
tacul"n-a putui construi nici o acțiune 
eficace. Trebuie să adaug că jucătorii 
noștri au jucat puțin și increzuți. Cînd 
au văzut însă, că Știința nu mai este 
cea din campionatul trecut, era prea 
tîrziu".

A. Șepci (Știința Cluj): „Sînt foarte 
fericit că echipa a cîștigat primul meci 
de campionat. Toți jucătorii au jucat 
cu mult suflet, și—ceea ce este cel mai 
important—calm. Dinamo a jucat foarte 
bine în repriza a doua, dar apărarea 
noastră nu i-a lăsat pe înaintașii dina- 
moviști să intre în poziție de șut. Spe- 
răm ca anul acesta, în locul seriei de 
meciuri nule, să realizăm una de vic
torii, ca să ne asigurăm la sfîrșitul 
campionatului un loc în mij’ocul cla
samentului"

Silviu Ploeșteanu (St. roșu Or. Sta
lin) : „M-a impresionat plăcut atmos
fera prietenească cu care ani fost în
conjurați la Lupeni. Rezultatul este 
just. O remarcă: arbitrajul excelent 
prestat de C. Mitran. Asemenea arbi
traje contribuie la buna desfășurare a 
'•ntîlnirilor de fotbal".

V. Lagăr (Minerul Lupeni): „Pen
tru început sînt mulțumit. Băieții au 
luptat cu multă voință, dar att fost 
nervoși. Și pentru acest fapt au ratat— 
în special în repriza înlîi — unele o- 
cazii sigure de gol. Jucătorii nu au în
că pregătirea fizică la nivelul cerin
țelor categoriei A”.

Gh. Popescu (C.C.A.): „Intilnirea 
nu a corespuns din punct de vedere 
tehnic. Adevărul este că nici adversa
rul nu ne-a prea lăsat să desfășurăm 
jocul. Jiul s-a bazat prea mult pe a- 
părare, urmărind numai rezultatul. In 
general, sînt mulțumit de pregătirea e- 
chipei. Mii bucură forma bună a lui 
Apolzan și revenirea lui Zavoda U".

V. Mărdărescu (Jiul Petroșani) ‘ 
„La Petroșani timpul e răcoros și căl
dura toridă din București a moleșit pe 
jucători. Echipa a jucat sub posibilită-

In patru rînduri
Din cauza perfectei asemănări 
dintre frații gemeni Anton și Du
mitru Munteanu, cronicarii de 
fotbal n-an putut stabili nici 
pînă azi cine a marcat duminică 
ultimele dotiă goluri ale Petro
lului.

O soluție există
Ca să terminăm cu chinul:
După fiecare gol
Să ne-arate... buletiiiull

JACK BERAR1U 

participanți, dacă nu din campionat, 
cel puțin din întîlniril'e de cupă. Du
pă acel 2-2 realizat în deplasare, 
avînd ca partener pe Lyon nu putem 
presupune că Bordeaux își va deza
măgi susținătorii printr-un insucces.

IX. St. Etiene-Sedan. St. Etiene 
și-a împrospătat formația cu cîțiva 
jucători de bază, dar așa cum a în
ceput campionatul (0-0 cu Le Havre), 
n-ar fi exclus să piardă întîlnirea 
de duminică.

X. Nimes-Toulon. Chiar dacă a 
pierdut cîțiva jucători din formația 
de anul trecut, Nimes demonstrează 
totuși că este o echipă bună. Cîști- 
gînd în deplasare, duminica trecută, 
cu 3-1 la Strasbourg, ea „nu are 
voie" să piardă nici un punct în me
ciul cu Toulon.

XL Rennes-Lyon. Rennes a învins 
duminica trecută în deplasare cu 2-1 
pe St. Francais. în întîlnirea de du
minică însă n-ar fi exclus să piardă 
un punct.

XII Toulose-Monaco. Dintre cele 
două echipe, Monaco are o „carte de 
vizită" mai prezentabilă. Totuși ea 
nu mai este echipa cunoscută, ast
fel că, în cazul în care nu va pierde 
ambele puncte la Toulose, poate să 
se declare mulțumită.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 33 din 
16 august au foot găsite 11 variante 
cu 12 rezultate exacte, 393 variante 
cu 11 rezultate exacte și 3373 varian
te cu 10 rezultate exacte.

Rubrică redactată de I. S. Loto 
Pronosport.

tile ei. înaintarea parcă nici nu a exisă 
tat pe teren. MPa plăcut, în schimb,: 
jocul lui Romoșan și Vasiti".

I. Oană (Petrolul Ploești) : „Petrolul 
s-a „încălzit" greu dar pină la armă 
a-pus stăpinire pe joc. Jucătorii noștri 
au jost surprinși de ritmul extrem 
de viu în care au început pariida tine
rii atacanți ai Progresului".

G. Drăgușin (Progresul București):- 
„Sînt mulțumit de jocul în viteză și cu 
schimburile de locuri ale înaintașilor. 
După ritmul vioi din prima repriză tinerii 
noștri jucători s-au sufocat. In tot ca
zul, noua formulă a atacului a dovedit 
că fotbalul nostru are multe demente 
de perspectivă. Trebuie să remarc că 
pînă la urmă tehnica își spune întot-' 
deauna cuvîntul. Mă refer la tripleta 
ploeștenilor...".

C. Braun (U. T. Arad): „Jocul—bun 
în prima repriză — a devenit nervos in 
a doua. I.a acest fapt a contribuit și 
arbitrajul slab. Numai cu fluierul, nu 
se poate face ordine pe teren. Arbitrul 
trebuie să-și ciștige prestanță prin de
cizii juste. Dacă jocul nu a degenerat 
nu este meritul lui S. Segall. Excelentă 
a jost comportarea juniorului Pircălab. 
Foarte buni: Szilcs și Igna. De la Fa
rul am remarcat pe. Ciuncan, Niculescu 
și Ghibănescu. Foarte slab: Ciosescn"

l. Lengheriu (Farul Constanța) _• 
,,S-a jucat bine 20 de minute. Căldura 
a sufocat pe jucători. Sînt mulțumit 
de rezultat".

C. Teașcă (Dinamo Bacău) : „Rapid 
putea să ciștige meciul în primele mi
nute, cînd apărarea noastră s-a bîlbiit 
deseori. Noi am avut insă, ocazii mai 
clare. Mi-au plăcut Cirnaru, Radulescu, 
Todor și Macri. Ultimul, însă, ar tre
bui să renunțe la „foarfecele" lui spec
taculoase, dar și... periculoase. Al. Tatu 
a arbitrat excelent",

R. Ghiurițan, (Rapid București) $ 
„Intîlnirea, deși s-a terminat cu un 
scor alb, a plăcut Publicul a răsplă
tit cu aplauze străduințele jucătorilor"^

Echipa hipică 
de ștafetă C. C. Â. 

a cîștigat „Cupa Eliberării”
Călăreții fruntași și începători din 

întreaga țară s-au întrecut timp de
3 zile pe baza bipică din Calea Plevnei
din Capitală, într-un interesant concurs 
dotat cu „Cupa Eliberării". Echipa de 
ștafetă a Casei Centrale a Armatei, 
alcătuită din Gh. Langa pe Baron,
V. Bărbticeanu pe Fulga și D. Velicu 
pe Corsar, a înregistrat, duminică drtpă- 
amiază, cel mai bun timp : 2:52,3, 
cucerind trofeul și oferind totodată 
miilor de spectatori un frumos specta
col ecvestru. Pe locurile 2 și 3 s-au 
clasat în ordine echipele Dinamo Bucu
rești cu 3:05,0 și Independența Si*»iu 
cu 3:19,3. Iată și celelalte reziliate: 
obstacole semi-mijlocie: 1. .11. Langa
pe Rubin 0 p. 1:07,3; 2. V. Pinciu 
(St. Buc.) pe Prundiș 0 p. 1:10,1. 
Obstacole categ. ușoară: 1. M. Doro-, 
jan (C.S.A. Cluj,) pe Trubadur 0 p. 
29,1 sec.; 2. O. Recer (Din. Buc.)' 
Rîndunica 0 p. 30,7 sec. ; 3. C. VI.id 
(Din. PI.) pe Bîrsan 4 p. 25,6 sec. 
Obstacole ușoară —• fete — Seria I : 
1. Elena Enăcheșcu (C.S.A. Craiova) 
pe Nedecla 0 p. 56 sec. ; 2. Antonie 
Brigiiite (Ind. Sibiu) p- Iasca 3 p. 
1:10,5. 3. Elena Ionescu (Rec. Buc.) pe 
Diavolo 4 p. 54 sec. Seria a tl-a: 1. 
Mihaela Rădulescii (Din. Buc.) pe 
Covrig 0 p. 54 sec. ; 2. lolanda La
zar (C.C.A.) pe Bambus 0 p. 54.2 sec.: 
3. Liliana Ionescu (Din. PI.) pe Gaștor
4 p. 54,9 sec. Obstacole ușoară — 
juniori: 1. Dorin Aldea (St.' Buc.) 
pe Matador 0 p. 56,7 sec. : 2. T. Po- 
dcanu (Petrolul PI.) pe Falnic 0 p. 
1:00,7; 3. St. Boroș (C.T. Tg. Mureș) 
pe Pyrus 0 p. 1:01,7. Obstacole categ. 
semi-mijlocie—fete: 1. Elena Ionescu 
pe Talisman 0 p. 1:17,0; 2. lolanda 
Lazăr pe Brebenel 8 p. 1:11,5; 3. Au
relia Băncilă (Știința Buc.) pe Mata
dor 8 p. 1:13,0. Obstacole „6 bare": 
1.—2. V. Bărbuceanu pe caii Nor și 
Odobesti 0 p.; 3. Gh. Langa pe 
Rubin ’ 4 p. Dresaj categ. ușoară:
1. V. Bărbuceanu pe Bambus 535 p.«s
2. D. Velicu pe Brebenel 496 p.; 3. P. 
Roșea (P. PI.) pe Mona Lisa 476 p. 
Dresaj categ. semi-grea : 1. și 2. N. 
Mihalcea (C.C.A.) pe caii Corvin și 
Bolero cu 840 și respectiv 801 pu
3. I. Oprea (Din. Buc.) pe Sulina 
774 p. Dresaj categ. olimpică: I. Nț; 
Mihalcea pe Corvin 1176 p.; 2. N'j 
Marcoci (C.C.A.) pe Koheilan 1154

O G.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3462 â ZpS



Festivalul de gimnastică și sport de la Leipzig
O uriașă demonstrație de masă a sportivilor din R. D. Germană

Kîinbătă după-amiăză, 100.000 spec- 
fâ'tori au urmărit pe stadionul central

Avancronică la Jocurile sportive 
internaționale sătești

din, Leipzig una dintre cele mai fru
moase manifestări ale Festivalului de 
gimnastică de-gimnastică și sport: uriașa 
monstrație de gimnastică de mase 
'ăfljineretului din R.D.Germană. A fost 
il!rt punct culminant al acestei mărețe 
Sărbători. Cuvintele, oricît ar fi ele 
'del meșteșugite, nu pot descrie fru
musețea exercițiilor, coloritul costu- 
rffelor, măiestria participanților- In 
itoț timpul demonstrației, tribuna a 
II-‘a a constituit fundalul de decor. 
Lozincile care apăreau, schimbările 
de colorit, drapelele care porneau 
săi fluture, au completat armonios 
reprizele care se succedau pe teren- 
jwln sunetele fanfarei începe defi

larea. Prin fața tribunelor trec în rîn- 
duri cc-mpacte maeștri ai sportului, 
iflSmbrii cluburilor și organizațiilor 
de (sport din R.D. Germană, grupurile 
culturale. Deasupra stadionului ră
sună Imnul Republicii, iar pe fundal 
putem vedea în acel moment stema 
R.D. Germane și inițialele D.D-R, 
(Deutsche Demokratische Republik)- 

Dintr-odată, pe teren apare un 
„tren" al pionierilor. In față deose
bim un electrocar, iar pe o 
alta panouri pe care sînt 
locomotiva și vagoanele. In 
bunei principale „trenul" 
brusc și terenul se umple 
care oferă flori spectatorilor și înal- 
ților oaspeți din tribuna oficială. Apoi, 
copiii efectuează un dans grațios, 
deschid trapele unor cuști pe care nici 
nd Ie observasem pînă atunci și. sute 
de porumbei își iau zborul spre 
înaltul cerului.

Urmează o repriză dată de tinerii 
din Berlin, Potsdam și Frankfurt am 
Oder- Asistăm la exerciții de gimnas
tică, salturi, jocuri pionierești. In fața 
tribunei a 11-a răsar ca din pămînt 
fîntîni arteziene.

_ Este practic imposibil să redai 
filmul complet al acestei uriașe de
monstrații. El ar necesita un spațiu 
deosebit de mare- Toate reprizele 
s-au prezentat Ia un înalt nivel. Pro
gramul de gimnastică acrobatică ofe
rită de sportivii din Halle și Mag
deburg, gimnastica ritmică efectuată 
cil d precizie de ceasornic de tinerii 
din Gerra, Erfurt și Schull, dansul 
„sputnicilor", care se învîrteau în 
jurul unui imens glob pămîntesc, re
priza sportivilor din raioanele nordice, 
desfășurată pe un fundal de mare 
brăzdată de valuri, au produs o im
presie copleșitoare.

La un moment dat peste stadion 
se aștern cîteva minute de liniște. 
Am crezut la început că e un... defect 
al stației de radioamplificare. Dar în 
acea clipă se auzi . o voce: „Este 
vremea ca spectatorii nu numai să 
privească, ci să efectueze împreună 
cu no: exerciții de gimnastică". Și, 
ca la un semnal, hainele au fost a- 
șezate pe bancă, ■ mînecile sumecate 
lână la coate și tot stadionul a e- 
fectuat alături de tinerii de pe teren, 

Jelurite exerciții. A fost nu numai un 
moment foarte amuzant, dar și deo- 
sezit de util. După două ore de stat 
în tribună, puțină mișcare a fost 
binevenită și a mărit voioșia gene
rală.

Impresionantă a fost repriză spor
tivilor de la Dinamo. Dar nu mai 
puține ropote de aplauze au smuls 
evoluțiile tinerilor din Karl Marxstadt, 
Dresda, Kottburg și Wismttth. La 
sfîrșit, fetele apar cu niște arcuri. 
Corzile se întind și săgețile pornesc 
în sus, transformîndu-se în jerbe 
multicolore de artificii. Studenții In
stitutului de Cultură Fizică aii pre
zentat un program extrem de specta
culos. „Noi studenții muncim și în
vățăm pentru victoria socialismului" 
— aceasta a fost tema reprizei lor.

Demonstrația a avut un final mi
nunat oferit^ de sportivii armatei 
populare naționale- Pe fundal apare 
lozinca „De strajă patriei" în timp 
ce pe teren se desfășoară un complex 
de exerciții deosebit de frumoase.

A fost o demonstrație a tinereții, 
a forței, a frumuseții și a dorinței 
de pace a tineretului din R.D. Ger
mană. O demonstrație a luptei sale 
hotărîte pentru socialism, pentru uni
tatea 
singur 
pace.

Germaniei, în 
stat democratic

cadrul unui 
și iubitor de

parte și 
desenate 
fața tri- 
stopează 
de copii

★
după-amiaza zileiIn

a avut loc o frumoasă
de duminică 

demonstrație.

Plecînd din Piața Karl Marx, nume
roase grupuri de sportivi, .avînd în 
frunte fanfare și drapele, s-au răs- 
pîndit în tot orașul și au defilat mai 
bine de trei ceasuri.

Spre seară, pe Stadionul Central 
din Leipzig •— ale cărui tribune erau 
arhipline — s-a desfășurat festivita
tea de închidere a celui de al treilea 
Festival de gimnastică și sport. Am 
asisțăt cu acest prilej la reeditarea 
unora din cele mai reușite reprize 
de gimnastică, aplaudate frenetic de 
asistență. In cursul grandioasei ma
nifestări și-a făcut apariția pe sta
dion Gustav Adolf Schur, care — 
împreună cu alți cicliști germani și 
în oralele puternice ale spectatorilor 
— a făcut un tur de pistă pe bi
cicletă. Schur se înapoiase de la 
Zaandvort (Olanda), unde a cîști- 
gat pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campion mondial amator la 
proba de fond.

Festivitatea de închidere a Festi
valului a luat sfîrșit noaptea tîrziu 
într-un decor feeric, în mijlocul unui 
entuziasm general-

Pește cîteva zile, mai precis între 
27—30 august, se va desfășură la 
Pleven, în R.P. Bulgaria, cea 
IV-a ediție a Jocurilor sportive 
naționale sătești.

SCURT ISTORIC

MIRCEA COSTEA

„ Turul ciclist al R. P.
• De cîteva zile cicliștii și-au înce

put pregătirile pentru „Turul ciclist 
al R.P. Romîne", ediția 1959. Gam- 
pionul de fond al R.P.R., alergătorul 
dinamovist Aurel Șelarii, ne-a decla
rat următoarele : ,,Ediția din acest an 
a „Turului ciclist al R.P. Romîne" 
va fi o competiție deosebit de disputată. 
Participarea unor valoroși alergători 
străini constituie un lucru util pentru 
verificarea potențialului rutierilor 
noștri. De aceea ne și pregătim cu 
deosebită seriozitate. Clubul nostru

și-a făcut Un bun renume prin victo
riile obținute în ultimele competiții și 
vrem să realizăm un succes de pres
tigiu și în această întrecere".

• La sediul comisiei de organizare 
a sosit prima înscriere. Clubul sportiv 
Victoria a anunțat următoarea echipă : 
Eugen Mihăilă, St. Poreceanu, D. 
Munteanu, C. Dumitru și Ion Hora. In 
afara lor vor mai concura individual 
O. Istrate și C. Melcioc. Ca rezervă a 
fost înscris V. Dobrcscu. Lotul alergă-

Reprezentanți ai Comitetului Olimpic Italian 
au asistat la finalele Spartachiadei

de la Moscova

de a 
inter-

să-
ce- 

s-au

Cu prilejul finalelor celei de a 11-a 
Spartachiade a popoarelor din U.R.S.S., 
recent încheiate, la Moscova au fost 
prezenți numeroși oaspeți din străină, 
tate, care au urmărit cu deosebit in
teres întrecerile la cele 22 de discipline 
sportive.

Printre oaspeți se aflau și doî repre
zentanți ai Comitetului Olimpic Ita
lian : M. Saini, director tehnic al ce
lei de a XVIl-a ediții a J.O. de îâ 
Roma și D. Martucci, conducătorul cen
trului de presă al J.O. Cei doi oaspeți 
s-au interesat îndeaproape de detalii
le organizatorice ale marilor întreceri 
vizionate la Moscova.

La sfîrșitul săptămînii trecute, în- 
tr-una din sălile Biroului de presă al 
Spartachiadei de la " 
„V. I. Lenin" a fost 
ferință de presă cu 
Saini și Martucci.

M. Saini a expus pe larg stadiul în 
care se găsesc lucrările de amenajare 
a bazelor sportive de la Roma care 
vor găzdui viitoarea Olimpiadă, iar 
D. Martucci a explicat cum va decurge 
munca corespondenților de presă la 
J.O., tinde sînt așteptați aproximativ 
1000 de ziariști și radioreporteri din 
diferite țări ale lumii.

Stadionul Central 
organizată o con- 
participarea d-lor

Jocurile sportive internaționale 
tești se găsesc, așadar, înaintea 
lei de a IV-a ediții. Anterioarele 
desfășurat după cum urmează: edi
ția I, în anul 1955 (prin coresponden
ță) cu participarea sportivilor polo
nezi, cehoslovaci și a celor din 
R.D.G.' Cea de a Il-a ediție a avut 
loc în anul 1956 în R.D. Germană. Au 
concurat sportivi din R.P. Polonă, R. 
Cehoslovacă și, bineînțeles, din R.D. 
Germană. Ediția a Ill-a s-a desfășu
rat, d&i ani mai tîrziu, în R.P. Po
lonă. La această ediție participarea a 
fost mai numeroasă, printre concu- 
renți aflîndu-se și sportivi rornîni, a- 
lături de cei din U.R.S.S., R. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R. P. Bulgaria 
și R. P. Polonă. Pentru cea de a IV-a 
ediție se prevede o participare și mai 
numeroasă. Astfel, alături de sportivii 
țării gazdă, vor concura și sportivi

Romîne‘‘
torilor de la Victoria este antrenat de 
Marin Nicule.scu.

• La capătul celor aproape 1.900 
km pe care alergătorii îi vor parcurge 
uneori în condiții dificile (soare, vînt, 
ploaie) pe un traseu dur, cei mai buni 
vor fi premiați. Pentru alergătorul 
care va păstra pînă în ultima etapă 
„tricoul galben" I. S. Loto-Prono- 
sport oferă o motocicletă de 350cmc. 
De asemenea vor mai fi oferite și alte 
numeroase premii.

• Cea mai lungă etapă a „Turului 
ciclist al R.P. Romîne", ediția 1959, 
măsoară 245 km (etapa a XIIf-a — 
Orașul Stalin — Cîmpulung — Pitești 
— București), iar cea mai scurtă 
50 km — individual contra-cronometru 
(etapa a Vl-a, Piatra Neamț — La
cul Roșu).

• Prima etapă a competiției mă
soară 104 km și se dispută duminică 
30 august pe circuit. Traseul circuitu
lui, pe care alergătorii îl vor acoperi 
de mai multe ori, este următorul : 
Casa Scînteii, Arcul de Triumf, Piața 
Stalin, Arcul de Triumf, Casa Scînteii.

• înaintea cursei echipele străine 
și cele din țara noastră se vor întîlni 
cu muncitorii d.in mai multe fabrici și 
uzine din Capitală.

• Pentru cicliști s-au pregătit mai 
multe daruri. Printre acestea se află : 
caschete (I.S. Loto-Pronosport), saci 
de merinde (Revista „Sport"), bidoane 
de apă din material plastic (ziarul 
„Sportid popular") etc.

din U.R.S.S., R.P. Polonă. R.D. Ger.i 
mană, R. Cehoslovacă, R.P. Ungara, 
R.P. Romînă, R.P. Albania, ca și 
sportivi veniți de departe, din R.P, 
Chineză și R.P.D. Coreeană.

Jocurile 
sătești 
prietenia 
țările 
ze și mai 
mase a culturii fizice și sportului, 
să devină o frumoasă trecere în re 
vistă a realizărilor obținute de cea 
mai valoroși sportivi de la sate. (

PROGRAM Șl PARTICIPANT! V
Organizatorii — U.C.F.S. din R.P, 

Bulgaria — au hotărît ca întrecerile 
celei de a IV-a ediții să se desfășoare 
la următoarele ramuri sportive: 
atletism (seniori, senioare, juniori, 
junioare), ’ciclism (seniori și juniori), 
fotbal (seniori) și lupte libere (se
niori). Delegația fiecărei țări particîl 
pante la jocuri poate să fie alcătuită 
din maximum S2 de persoane, repar
tizate pe discipline sportive, după cum 
urmează : atletism (35 participanți, 3 
antrenori, un conducător), ciclism (10 
sportivi, 1 mecanic, 1 antrenor, 1 con
ducător), fotbal (15 jucători, 1 antre; 
nor, 1 arbitri, 1 conducător), lupte 
(8 sportivi, 1 antrenor, 1 arbitru, 1 
conducător).
UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA

La sfîrșitul întrecerilor, pentru ziua 
de 31 august, este prevăzută o con
sfătuire la care vor lua parte spor
tivi, conducători și antrenori. Discu
țiile vor constitui un rodnic schimb 
de experiență, care va duce, fără în
doială, la un progres și mai însemnat 
al sportului de mase din țările socia-l 
liste.

sportive 
au scopul 

tineretului 
socialiste.

mult i

internaționale 
să întărească 

i sătesc din 
să stimule-: 

răspîndirea în

Cuvinte despre canotoarele 
noastre

(Urmare din pag. 1) 

in concurs, au luptat cu toate forțele, 
pentru gloria sportivă a patriei.

Vislașele de la 4-\-l rame și dubla, 
(Magda Jifcu, Dora Lacatoș, Felicia 
Urziceanu, Marta Kardos, Stela Gă
van, Emilia Rigard, Angela Codreanu) 
dinei dovada unui inalt patriotism, 
in cadrul probelor pentru recalificări, 
au obținut calificarea ieșind pe locul 
I, apoi in cadrul finalelor au ocupat 
locul II, după puternica echipă a Uni
unii Sovietice.

La 8+1, barca 
ajuns cu spărturi 
timp la repararea 
cit in dimineața 
cauză la 8+1 nu

Terenuri cu gazon sau cu zgura roșie ?
„(Supa Davis". — tradiționala com

petiție internațională de tenis — tră
iește ultimele acte ale ediției din acest 
ari. Pe terenurile gazona'i'e din Phila
delphia, jucătorii italieni au încercat 
zadarnic să reabiliteze tenisul euro- 
pedn in fața adversarilor lor din în- 
tilnirea inter-zone, reprezentanții Aus
traliei. Ca și anul trecut, Itaiia n-a 
putut ajunge în semifinala competiției, 
pierzlnd la scor categoric. După ce in 
prima zi, Laver l-a întrecut pe Pieiran- 
geti și Fraser pe Sirola, în intilnirea 
de dublu perechea australiană Fra
ser, Emerson a spulberat ultimele spe
ranțe ale peninsularilor, dispunind de 
Pietrangeli, Sirola după o luptă pe 
care scorul o arată a fi fost acerbă: 
3-6. 11—9. 6—3, 9—7. Astfel că ita
lienii se întorc acasă, iar australienii 
au rămas mai departe in competiție 
și au dispus in semifinală de formația 
Indiei. In finală, deci, se intilnesc din 
hou Australia și S.U.A., dar cu rolu
rile, inversate: americanii dețin cupa, 
„iiisularii" o atacă. Meciul este progra
mat la Forrest Hits (Statul New 
York) in zilele de 28, 29 și 30 august.

Important de 
peste din urmă 
gazon și nu cu

reținut este că și a- 
terenuri sini tot cu 
zgură roșie, așa cum

KcU < ' < i
XXX

trimisă din țară a 
și s-a muncit mult 
ei, nefiind gata de- 
finalei. Din această 
s-a putut face nici 

un antrenament. Dar eforlul sportive
lor nu se oprește aici, lată încă unul:, 
6 vislașe au tras simbătă în recalifi
cări și duminică in cite două probe: 
Rezultatul final este insă concludent: 
Republica Populară Romînă pe locul 
doi in clasamentul națiunilor iar a- 
cesta este al șaselea campionat euro
pean în care canotoarele, în ciuda 
unor condiții grele de concurs, mențin 
țara noastră în frunte.

Cinste vouă sportivei Poporul nos
tru vă trimite o caldă sărutare, aștep- 
tind de la voi succese și mai mari. Să 
slujiți și pe mai departe, cu același 
fierbinte patriotism patria noastră fru
moasă, partidul care vă crește cti 
otita grijă și dragoste!

disproporții dintre grupele zonale (Eu
ropa este evident defavorizată, prin 
includerea in competiția sa a mai mul
tor tari sudamericane, ea trebuind tot
odată să joace mai multe calificări 
pentru a ajunge în finală). Dar defec
tul poate cel mai important este că 
această competiție nu prevede condi
ții de concurs egale pentru toți parti
cipanta. Intr-adevăr, țările anglo-saxo

ne, printre care și 
deținătorii Cupei, 
iși rezervă dreptul 
de a organiza in- 
Uluirile lor pe tere
nuri cu gazon, ceea 
avantaj nejustificat

se obișnuiește în mai toate țările din 
lume. Amănuntul acesta contează mai 
mult decit s-ar părea la prima vede
re... Este poate tocmai explicația ză
dărniciei eforturilor pe care le fac de 
ani de zile tenismanii europeni de a 
se califica in ultima etapă a supremei 
competiții. Și aceasta este valabil mai 
ales pentru ediția actuală, in care 
italienii (pentru a doua oară consecu
tiv ciștigători ai zo
nei europene) 
teau pretenții 
mari decit in 
cut, pe baza 
tului că cele 
bune rachete i 
profesionism. înseși ultimele rezultate 
din competiții justificau șansele Ita
liei. De pildă, la campionatele inter
naționale ale Franței (Roland Garros) 
cîștigătorul probei de simplu a fost 
tocmai °ietra.ngeli, iar învinsul aces
tuia in semifinală, Fraser (7—5, 6—3, 
7—5). Rod Laver nici n-a contat in 
concurs, ieșind incă din șasesprezeci- 
mi de finală. Iar in finala probei de 
dublu, aceiași Pietrangeli și Sirola au 
învins in trei seturi pe Fraser, Emer
son (6—3. 6—2, 14—12). Dar — no
tați bine! — terenurile de la Roland 
Garros sînt cu zgură roșie...

Iată nodul problemei. Regulamentul 
„Cupei Davis", conține lacune de tot 

felul, printre care și aceea a flagrantei Bineînțeles insă că tenismanii anglo-

emi-
mai

: ire-
fap-
mai 

australiene trecuseră la ce constituie un 
pentru gazde.

Trebuie știut că jocul pe gazon 
feră substanțial de cel pe terenuri 
zgură. Gazonul face ca mingea 
sară mult mai rapid, jocul capătă 
plus de viteză și în același timp 
reduce considerabil rolul tacticii 
conducerea partidei. Pe gazon, forța 
și viteza decid mai curind, in dauna 
jocului variat și a pregătirii mingii. 
Iată explicația diferenței de rezultate 
notată mai sus. Și indiferent de felul 
terenului care ar fi preconizat, este 
incontestabil că nu poate fi considera
tă normală desfășurarea unui concurs 
in care condițiile de joc diferă de la 
meci la meci.

di- 
cu 
să 
un 
se 
in

saxoni (australieni, americani, engle
zi) se prevalează de „tradițiile" exis
tente in „Cppa Davis" și nu vor să 
cedeze pozițiile cîștigate. Australia, 
anul trecut, S.U.A., acum, calificată 
direct în finală, n-ar concepe in nici 
un caz să joace altfel decit pe gazon... 
Mai ales acum cind supremația lor în 
tenis începe să se clatine vizibil. Pen
tru a putea păstra Cupa, reprezenta
tiva S.U.A. face din nou apel la ju
cătorul originar din Peru, Alex. Olme
do. „Indianul" s-a dovedit iarăși a fi 
cel mai bun, ciștigind ultima ediție 
a Wimbledonului. Anglo-saxonii n-au 
avut satisfacție nici in proba feminină. 
Aci a triumfat braziliana Maria Bueno. 
Iar competiția de juniori a Wimbledo
nului a văzut victoria unui tinăr tents- 
man sovietic, Tomas Letjus. Comen- 
tind acest din urmă rezultat, specialis
tul englez Fred Perry, fost triplu cam
pion la Wimbledon, spunea: „Succesul 
lui Leyus ne arată unde stă viitorul 
în tenis...".

Cuvinte semnificative, care dovedesc 
că tenismanii lumii anglo-saxone sînt 
perfect conștienți de declinul tor. 
~ " la consumarea epilogului, 

sînt deciși să uzeze de
Pinăi 
insă ei 
toate avantajele acumulate de-a lun
gul anilor. Cum ar fi de pildă acela 
al unui regulament perimat și impro
priu...

RD. V.

PE SCURT
• In campionatul de' fotbal al 

U.R.S.S. s-au disputat trei noi meciu
ri, încheiate cu următoarele rezultate: 
Dinamo Moscova —; Sahtior Stalino 
3—3, Dinamo Kiev — Spartak Mos
cova 3—3, Lokomotiv Moscova —; 
Torpedo Moscova 4—0. In clasament 
continuă să conducă Dinamo Moscova 
cu 18 puncte, urmată de Dinamo 
lisi cu 16 puncte (dar un joc 
mult) și Torpedo 
puncte.

• La Budapesta 
turneu internațional 
de a doua zi a întrecerilor echipa 
hoslovacă S.P. Pilsen a învins cu sco
rul de 12—4 echipa Epitok.

• Meciul feminin de tenis între re
prezentativele S.U.A. și Angliei do
tat cu „Cupa Whitman" a fost cîștigat 
la cea de a 31-a ediție de jucătoarele 
americane. In meciul decisiv Beverly 
Fleitz a învins-o pe Christine Trumăn 
cu 6—4, 6—4.

Moscova ca

Tbi- 
mai 

15.

se desfășoară 
de handbal. In

un
cea
ce-
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