
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UMȚI-VAeltv E

IT

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

ANUL XIV Nr. 3471 ★ S îmbăta 5 septembrie 1959 * 8 pagini 25 bani
5?

■ a

Printre sportivii
aceeași nehotărîre de cite ori 
în incinta Atelierelor C.I.R. 
Roșie". Nu că n-aș cunoaște 
Am străbătut de multe ori 

duc la imensele hale, ade- 
unde se prelua-

Încerc 
na aflu 
„Grivița 
drumul, 
aleile ce
vărate „sanatorii" 
gește viața locomotivelor și vagoane
lor. Dar mi e greu să-mi aleg sportivii 
;ti care să stau de vorbă, cărora să 
le aflu noile succese în producție și 
in activitatea de pe stadioane. Toți 
sînt la fel de harnici, despre toți ar 
aierita să scriu un reportaj. Cite un 
reportaj în fiecare zi:

Deci cum ies din încurcătură? lan 
legătura cu secretarul asociației spor
tive Locomotiva „Grivița Roșie", to
varășul Ion Gheorghe. Și el pare ne- 
hotărit. Ține în mînă cîteva file, o 
listă bogată de sportivi cunoscuți și

!î“,
gători, voleibaliști, șahiști, alpiniști, 
etc., zeci și zeci de sportivi fruntaș: 
în producție care au contribuit, prin 
vrednicia lor la faima Atelierelor 
C.F.R.. „Grivița Roșie", care au primit 
cu esitoție și mîndrie înalta distincție. 
Ordinul „23 August" clasa I, decer
nată de către Prezidiul Marii 
Adunări Naționale. Alături de înal
ta distincție Ordinul „Apărarea 
Patriei" clasa I acordată cu 
prilejul aniversării împlinirii a 25 de 
ani de ia memorabilele evenimente din 
ianuarie-feixruarie 1933, Ordinul „23 
August" recompensează șiragul biruin
țelor dobîndite de bravii muncitori ai 
„Griviței Roșii" — Griviței eroice — 
sub conducerea partidului — de-a lun
gul vremurilor.

Dar rugbiștiil Cum să uite echipa

„Griviței Roșii Griviței eroice
rul de box al Locomotivei „Grivița 
Roșie" ne dăduse un sfat buri. Aveam 
să trecem, într-o scurtă vizită, pe la 
doi tineri boxeri și — ca să „împă
căm" pe rugbiști — pe la o veche cu
noștinței, Dumitru Zamfir.

...Secția a V-a Sudură-Locomotive. Ne 
întîmpină larma motoarelor aparate
lor de sudură și zgomotul mai estom
pat al pistoalelor automate cu aer 
comprimat. Peste tot piese de diferite 
dimensiuni. Lingă un cuptor ce dogo
rește lără...milă, un capac de venti
lator pe care descifrăm: /?. P. Ro- 
mină — R. P. Polonă A 3—2, B 5—1, 
juniori 2—0! Victoria pe un front larg 
a fotbaliștilor noștri „degajă" entu
ziasm rgintre muncitorii feroviari. Mai 
departe 
electric 
european 
pentru

sudorul 
campion 

Lucra 
sudarea 

cHindru de
NEAGOE MARDAN

îl descoperim pe 
Aurel Morăruș, 
feroviar de box. 

prima oară la 
unui

(Continuare in pag. a 6-a)
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“ ZIUA AVIAȚIEI ~
REPUBLICII POPULARE ROMINE

Peste citeva clipe avionul de vînătoare cu reacție iși va lua zborul spre 
zările albastre.

Duminică, 6 septembrie, ca în fie
care an, oamenii muncii din patria 
noastră sărbătoresc „Ziua Aviației 
R.P.R.". Cu justificată tnîndrie notăm 
că începuturile aviației sînt le
gate și de numele cîtorva romîni. 
Primul om din lume care a părăsit 
solul ridieîndu-se în aer cu o mașină 
de zbor echipată cu motor și tren de 
aterizare prevăzut cu roți, principiu 
păstrat pînă în zilele noastre, a fost 
bănățeanul Traian Vuia. Succesul său 
de la Montesson din 1906 a fost urmat 
de un alt succes romînesc ; Aurel Vlai- 
cu cu un aparat de construcție proprie 
învinge în 1910 aparate de zbor străi
ne.

In anii puterii populare, partidul și 
guvernul au dat o atenție deosebită

dezvoltării aviației. S-au înființat noi 
linii aeriene interne și internaționale, 
s-a mărit parcul de avioane, s-a în
ființat și dezvoltat aviația 
aviația utilitară a primit o 
tindere — iată cîteva din 
obținute de aviația noastră. 
Elena Băcăoanu, campioană 
la parașutism, Constantin Manolache 
pilot, Ovidiu Popa planorist — fac 
cinste sportului aviatic romînesc în 
întilnirile internaționale. Trebuie să 
amintim și de aviația noastră militară 
care străjuiește cu fermitate cerul pa
triei noastre dragi, de piloții, radio- 
telegrafIștii și mecanicii ei, care sînt 
întotdeauna gata la datorie.

Urăm tuturor aviatorilor noștri cu 
prilejul zilei aviației noi victorii și suc
cese

In campionatul categoriei A la fotbal

sanitară, 
largă ex- 
succesele 
Nume ca 
mondială

O etapă dominata de derbiurile bucureștene 
DINAMO — C. C. A. ȘI PROGRESUL RAPID

Aurel Morăruș, campionul european feroviar de box, lucra la sudarea la 
cald a unui cilindru de locomotivă...

(Foto Th. Roibu) 
campioană și pe componenții ei atît 
de îndrăgiți de tovarășii lor de muncă? 
Pe electricianul Wusek. pe nichelato- 
rni Humcniuc. pe ajustorul Oblemenco. 
pe sudorul Milea sau pe cei șapte 
maeștri ai sportului prezenți în for
mație. Nu m-ar ii lăsat de altfel an
trenorul Viorel Moraru...

— „Și boxerii noștri, dece să nu tre
cem pe la ei? Sini tineri toți, și nu ați

iruntași in muncă cu care ar trebui 
să stăm de vobă „neapărat". Figu
rează ea fotbaliști, luptători, tră-

Ne vizitează echipa 
masculină de baschet 

Sport Club Chemie Halle 
din R. 0. Germană

Marți sosește in 
nasculină de baschet 
Chemie Haile din R-D. 
:are va efectua un turneu 
lin centrele baschetbalistice 
Turneul echipei germane, 
ie clubul sportiv Progresul 
■ste așteptat cu mult interes de a- 
natorii de baschet din orașele care vor 
(ăzdui partidele, deoarece Sport Club 
hernie Halle este una din cele mai 

raloroase formații de baschet din 
R.D. Germană. Ea ocupă locul patru 
in campionatul categoriei A, a cu- 
:erit de patru ori titlul de campioană, 
a tineret deține de patru ani 
2upa R.D. Germane pentru echipele 
le tineret și din 1955 pînă în prezent 
i susținut 29 de întîlniri internațio- 
îale cu formații fruntașe în baschetul 
nondial și european. Din lotul care 
ie va vizita fac parte : Gerhard Pelzl, 
Siegfried Danzke, Volkihard dJhlig, 
Vno Boigt, Fritz Franke, Hans Flau, 
iin echipa reprezentativă a R.D. Ger- 
nane, Peter Volkmann, Dieter Barby, 
Axel Straube, Ulrich Leimbrock, din 
-eprezentativa de tineret, Franz Pelzl, 
Ralf Bohlic, Siegfried Bisenhut, Man
fred, Henneke, Gunter AVeisse, dinre- 
irezentativa de juniori ș.a. Antrenor 
fl echipei este Leo Hiibner-

Socrt Club Chemie Halle va debuta 
n țara noastră jucînd joi 10 septem
brie cu Știința Craiova și va con
tinua turneul după următorul pro
gram : vineri al doilea meci cu Ști
ința Craiova, duminică 1.3 septembrie 
meci la Timișoara cu Știința, 
miercuri 16 cu Luceafărul Sibiu, 
Sîmbătă 19 și duminică 20 cu Pro
gresul București, marți 22 seotem- 
brie la Galati cu echipa locală 
C.SJM.

Capitală echipa 
Sport Club 

Germană, 
în cîteva 
ale țării, 
organizat 
București,

prea scris despre ei", a intervenit, 
„salvator", maistrul Constantin Cio- 
noiu care are la activul său 30 de 
ani de sport șl tot atîția de cîud, ca 
ucenic tîmplar, a început să lucreze 
în cadrul complexului. Da. antreno-

In întrecerile sportive, startul bun, avansul luat la început, poate fi ho- 
tăritor în ceea ce privește soarta disputei. Această constatare este valabilă 
și în întrecerile fotbalistice, în lupta pentru titlu sau pentru o clasare cât 
mai onorabilă a celor 12 echipe in campionat.
Așadar, €11 ocazia etapei a 111-a, echi

pele noastre de categoria A, vor intra 
pe teren ferm decise să termine victo
rioase, unele pentru a-și consolida po
ziția fruntașă, altele pentru a recupera 
punctele pierdute în primele două eta
pe și pentru a păstra contactul cu plu
tonul fruntaș. Vom asista deci la dis
pute dîrze care promit spectacole de 
calitate. Optimismul nostru se bazează _____ __________
și pe faptul că o serie de jucători de pînă duminică problema extremelor — 
categoria A, care au fost selecționați 
pentru întilnirile cu polonezii, dumi
nica trecută au arătat o bună dispo
ziție de joc.

UN PROGRAM PASIONANT 
LA BUCUREȘTI, PE STADIONUL 

„25 AUGUST"
Desigur că în această etapă pe pri

mul pian se situează întîlnirea dintre

Dinamo și C.C.A. Aceste două echipe 
sînt prezente de ani de zile în lupta di
rectă pentru titlu și întilnirile dintre 
ele — cu rare excepții — au prilejuit 
dispute de un bun nivel tehnic. Pasio
nantă se anunță lupta dintre înaintarea 
echipei militare — în revenire de for
mă —• și apărarea dinamoviștilor — 
una dintre cele mai bune din țară. îna
intarea lui Dinamo — dacă se rezolvă

va putea pune și ea la grea încercare 
pe apărătorii formației militare.

Faptul că Dinamo are neapărată ne
voie de două puncte pentru a scăpa din 
zona inferioară a clasamentului și de 
a putea reîncepe asaltul pentru titlu, 
dă un interes în plus acestei întîlniri... ,

Un alt derbi cu tradiție: întîlnirea 
dintre Rapid și Progresul. In confrun-l

In Turul ciclist al R.P.R

Marcel Voinea este noul purtător al tricoului galbeni
— Etapa contra cronometru a fost cîștigată de Gh. Radulescu —

țările oficiale dintre 
bucureștene din 1954 
întîlnire, victoria a _____
de la Progresul. In primăvară. _ _ 
„spart gheața" (a cîștigat Rapid cu 
3—1) și, în consecință, rapidiștii nu 
vor mai intra pe teren timorați din 
cauza „tradiționalelor" înfrîngeri. In
teresant de urmărit comportarea înain
tării Progresului în care își va relua 
locul Smărăndescu I și e posibil să 
joace și Dinulescu.

După cum se știe, aceste meciuri se

cele două echipe 
pînă la ultima lor 
revenit jucătorilor 

............   s-a

AL. I. ,

(Continuare in pag. a 5-a)

Știrile ți lei

Întîlnirea de atletism
U.R.S.S.—Marea Britanic

Capitala Uniunii Sovietice găzduiește in
cepted de astăzi un mare eveniment atletic 
international. Pa stadionul central „V. I- 
Lenin" se înttfnesc reprezentativele de atle
tism ale U.R.S.S. și Marii Britanii. După în
trecerile de la Moscova^ aHefii englezi vo< 
pleca la Helsinki, unde ta. sfîrșitul săptă
mânii viitoare se dispută meciul aHetic Fin
landa — Marea Britani®.-

t- M

Atthea
reintră cu

Gibson 
o victorie £

Au luat sfîrșit întrecerile __ ____ __ ___
drul Jocurilor Panamericane de la Chicago. 
In competijia feminină și-a făcut reintrarea 
cunoscuta sportivă americană de culoare 
Aithea Gibson, fostă de două ori oampioa- 
nă la Wimbledon. Ea d cîștigatOau o ușu
rință remarcabilă 'toate întilnirile, dispunînd 

i în semifinală de Mimi Arnold (S.U.A.) cu 
6—1, 6-3, iar in finală de Yola Ramirez. 
(Mexic) cu 6-4, 7-5. Proba de simplu mas
culin a revenit chilianului Luiz Ayala, învin
gător în finală cu 6-4, 6—1, 6-4 asupra lui'l 
R. Bedard (Canada). In semifinale: Avala-, 
Douglas (S.U.A.) 7-5, 6-2, 6-2; BedardG.
Contreras (Mexic) 6-2, 1-6, 6-3, 6-3. >i

de tenis din ca-

Fotbaliștii scoțieni

învingători Ia Dublin
ruci o cursă 
evadai din

să-i prindă

ciclislăl Și 
pluton, se 

pe fugari...

S-a lăsat bariera! Un „incident “ pe care rui-l poate evita aproape 
cicliști, care, după ce au gonit zeci, de kilometri In urmărirea celor ce au 
imobilizați de această barieră buclu cașe, tocmai in clipa cind erau gata 
aceștia au toate motivele să rida... pe sub mustață. Pas de-i mai prinde 1

Potografia noastră, luată cu prilejul Turului ciclist al R.P.R. este elocventă...
(Citiți amănunte despre ultimele două etape ale Turului Ciclist al R. P. Romine in pag. a 8-a).

ce necaz pe 
pomenesc... 
In schimb,

La Dublin s-a desfășurat meciul dintre Se
lecționatele ligilor profesioniste de fotbal} 
ale Irlandei și Scoției (echivalente cu echipe^ 
naționale). Victoria a revenit oaspeților*  
Scorul de 4—1,



Ctteva din „secretele**  bunilor gospodari 
ai asociației sportive Poiana Cimpina

O rodnică acțiune a consiliul regional U.C.F. S. Tim'șo
Jț ~~..  ~

de instructori voluntaCursul
pentru gimnastica în productCălătorii care trec prin stația Cimpina au observat, probabil, că in ime

diata apropiere a gării, paralel cu linia ferată, se află un frumos stadion 
cu tribune și Cu un gazon verde, îmbietor Și, desigur, sint mulți acei care 
și-au dorit măcar pentru un ceas două, să fie „musafirii" bazei sportive a 
asociației '.Poiana Cimpina". Am încercat fi noi aceeași dorință.

Abia intrăm pe poarta stadionului 
își ne întîlnim cu tovarășii ion Opfea 
■din consiliul asociației sportive și 
■Gheorghe Cazacii — îngrijitorul sta- 
■dionuliii —, căruia i se datoreșteîn 
;mare măsură frumoasa înfățișare a aces- 
ttei baze sportive. Ce frumos e gazonul! 
lin zadar vom căuta un petic negru 
■de pămînt. Nu vom găsi. Chiar și în 
■dreptul porților. iarba este deasă, Pe
rie tunsă scurt. Dar tribunele? Curate, 
frumos vopsite, așa cum stă bine 
bunilor gospodari. Călcăm atent pe 
pista de zgură roșie. Și ea, ca și ce 

Telalte ,,piese" ale stadionului ne pro
duce o iniffesie din cele mai bune.

Vizităm apoi cabinele, vestiarele 
sportivilor. Luminoase, utilate cu tot 
ceea ce este necesar unei mari baze 
sportive. Tovarășul Oprea ne invită, 
surîzînd cu înțeles, să ne oprim pu
țin și la magazia de echipament. 
Avea, se parc, motivele iui.

Am văzut în popasurile noastre 
prin diverse localități ale țării sute de 
astfel de magazii Ei bine, mărturi
sim că ceea ce am văzut la stadio
nul Poiana Cimpina a întrecut orice

Din carnetul 
corespondentului

SARBATOARE SPORTIVA 
IN COMUNA GRECI

Festivalul inter-comunal al raionului 
Macin a fost organizat în comuna Gre
ci. Aici s-a-u întîlnit tineri și tinere din 
cinci comune. Ei s-au străduit să-și a- 
rate măiestria atît în diversele mani
festații culturale, cît și pe terenurile 
de sport. După întreceri dîrze, victoria 
finală a revenit echipelor „Viitorul", 
Garcaliu la volei, Mâcin la oină și 
G.A.C. Cerna la fotbal. Concursurile 
sportive au fost urmărite de peste 1000 
țărani muncitori, mulți dintre ei ve- 
niți din comunele învecinate.

I. NEGRU

UN REUȘIT CONCURS DE CANOTAJ

Consiliul regional U.C.F.S. Cons
tanța a organizat, de curînd, pe jacul 
Siutghiol, un frumos concurs de cano
taj, cu scopul de a populariza acest 
sport în rîndurile tinerilor și tinerelor 
din localitate. La competiție au luat 
j>arte peste 30 de canotori din Tulcea 
și Constanța. Iată primii clasați: ca
iac băieți: simplu 500 m — Anton Be- 
ziriș (Dinamo Constanța) ; dubiu 
500 m — Adrian Cociașu — Victor 
•MoWoveanu (Tulcea) ; simplu 1000 m
— Filip Petrov (Tulcea) ; dublu 1000 
ni —. Mihai D. Mihai — Constantin 
Cueitic (Tulcea) ; simplu fete 500 m
— Domnica Tnrara (Tulcea). Canoe
băieți: simplu 500 m — Afanase Pla
ton (Tulcea) ; dublu5500 m — Gheor- 
phe Grimțaș —„.Alexe Ivanov “(Tuf- 
tea) ; sipiphi lOOth m — Nicutae Pan- 
crat (Tulcea). _

E. PETRE

O NOUA BAZA SPORTIVA 
LA GURA HUMORULUI

dinPe unul din terenurile virane 
orașul Gura Humorului a început, în 
a doua jumătate a lunii trecute, con
struirea unei noi baze sportive. Ea va 
cuprinde terenuri de baschet, volei, te
nis și handbal redus, acesta din urmă 
puțind fi transformat iarna în pati
noar. La lucrările acestei baze sportive 
participă un mare număr de tineri și 
tinere organizați în brigăzi de muncă 
patriotică. Datorită muncii pline de 
elan efectuată de brigadieri, lucrările 
înaintează zi de zi. Pînă acum s-au 
terminat lucrările de nivelare a tere
nurilor, s-au amenajat aleile, s-au con
struit taluzurile, urmînd ca în curînd 
baza sportivă să fie terminată.

DAN CARAGHEORGHE

SPORTIVI!
In Editura poliHcâ

a apărut:

A XV-a aniversare a eliberării 
Momtniei de »ub jugul fascist
|Expunere 
’nă < Ma

' i

: făcută la sesiunea sofem-
Marii Adunări Naționale din 

22 aqgust 1959

SPORTUL POPULAR 
iP-agma a 2-a JMr. 3471 

așteptări. Dacă afirmăm că am gă
sit aci o ordine, o curățenie ca ,,de 
farmacie”, credem că nu am squs to
tul. Fiecare sportiv al asociației are 
un raft propriu, în care echipamen
tele strălucesc de curățenie. Materia
lele sportive rinduiie pe discipline, 
într o ordine perfectă, produc, chiar și 
celui mai exigent vizitator o impresie 
Inimoasă.

— Atiem in aceste încăperi — ne 
spune magazinerul voluntar Nicolae 
Ștefănesen — materiale și echipa
mente în valoare de 150.000 lei! E fi
resc să ne îngrijim de ele!

— Dar nu uita, l-a completat tov. 
Ion Oprea, vom mai cumpăra in curind 
materiale de 8.000 lei pentru secția de 
box de ia Uzina Mecanică Cimpina, 
ai cărei sportivi și-au exprimat dorința 
să activeze în cadrul asociației noas
tre.

Toate cele văzute aci ne-ati deler- 
minaț firește, să punem întrebarea- 
cum reușește asociația Poiana Cim
pina să-și gospodărească edit de bine 
fondurile, incit toate secțiile pe ra 
mură de sport să\ fie înzestrate din 
abundență cu echipamente șt materiale 
sportive și, i.n plus, să participe cn 
echipele sale la multe campionate re
gionale, raionale și chiar republicane?

— Asociația noastră — ne spunea

Azi și mii ne Ia ștrandul Tineretului

Finalele campionatelor republicane 
școlare de natație

Astăzi și mîine, la ștrandul Tine
retului, cei mai talentați înotători din 
rîndul elevilor își vor disputa titlurile 
de campioni republicani școlari pe 
acest ain. Finalele, ajunse la cea de 
a X-a ediție, vor constitui o reeditare 
a campionatelor republicane de juniori 
desfășurate doar cu cîteva săptămîni 
în ttmiă la Tg. Mureș. Micii înotă
tori au căutat să profite de acest ră
gaz pentru a-și corecta unele defici
ențe de ordin tehnic, pentru a se 
pune la punct eu pregătirea fizică im
pusă de o întrecere atît de importantă.

Cu prilejul finalelor, iubitorii nata- 
ție-i, prezenți în tribunele ștrandului 
Tineretului vor putea revedea în ptină 
luptă sportivă, numeroși elevi care au 
confirmat forma lor bună într-o serie 
de concursuri desfășurate recent. Este 
cazul înotat oarelor Ingried Wâchter, 
Sanda Iordan, Măriuca Rotaru, ca și 
al înotătorilor Tiberiu Rinea, Nicolae

Acceleratul ne-a lăsat în gara Me
diaș la o oră matinală Poposisem în 
pitorescul oraș de pe malurile Tîrnavei 
dornici să vizităm cîteva asociații spor- 

derea realizării în projiorție cit
tive și să aflăm cum muncesc ele în ve- 
Z. «..CZ ZZk* liM
mare a cotizațiilor sportive și ce iwe- 
tode folosesc pentru asigurarea succe
sului în această problemă.

Și astfel, am început raidul nostru 
anchetă,’oprindu-ne la poarta între
prinderii de Transporturi Auto din Di
recția Generală‘Gaz Metan.

— Cu tovarășul director Stănescu, 
ne-am adresat portarului care ne 
vea întrebător.

pri

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
SI MEMBRII El SUSȚiNATORI

Peste cîteva clipe ne aflam în biroul 
directorului întreprinderii amintite mai 
înainte, care este în aceiași timp și 
președintele consiliului asociației spor
tive „Gaz Metan”. Discuția s-a înfi
ripat repede, cu atît mai mult cu cît 
această asociație s;xirtivă se poate 
mîndri cu frumoase realizări în ceea 
Ce privește munca de încasare a coti- 

; zațitlor.
Cei 1.100 de membri ai asociației 

•' achită cu regularitate cotizațiile. 
: ’veți spune poate eă, faptul acesta 

Înseamnă prea mare lucru, dacă 
gîndim că mai există, desigur, nume
roase asociații sportive ai căror mem
bri își achită cu multă regularitate 
cotizațiile. Dar aici situația este cu to
tul alta. Și iată pentru ce. Din aso
ciația sportivă „Gaz Metan” fac parte 
muncitori și tehnicieni răspîndiii pe 
fa diferite unități de producție, situate, 
de cele mai multe ori, la distanțe a- 
preciabile una de alta (șantiere de fo
raj, schele de producție etc.). Totuși, 
«BUnca de încasarga cotizațiilor se des-

își 
Vă 
nu 
ne

tov. Ion Oprea — este constituita pe a- 
celeași temelii ca și un club sportiv, 
adică e autogestionată. Var sprijinul 
nostru cel mai de nădejde sint 
cei 
care
na.
tivi

pasionați
ai

cel
peste 1800 membri ai UC.F.S. 

activează in asociația Po:a- 
Toți fiind

sau spectatori fideli 
niriior sportive, iși plătesc conștiin
cioși cotizația. In ultima lună, de pildă, 
asociația a încasat aproape 7.000 lei 
cotizații. Este o sumă, nuY

Dar mijloacele folosite de sportivii 
cîmpineni pentru întărirea organizito- 
rîcă a asociației lor sînt multiple. 
Deplasările judicioase în localitățile 
unde evoluează sportivii din Cimpina 
se fac cu autobuzul propriu, refprat 
și întreținut ;n cele mai bune condi 
țitini de înșiși sportivii. Iată deci e 
economie. Nu de mult, muncitorii din 
uzină, printre care erau multi spor 
tivi, an strîns peste 20.0^0 kg. fier 
vechi pe care au luat b.Oft ’ci Festi
valurile cultural-sportive și, firește, în
casările provenite din nianitcs’.ațiiiv 
sportive sînt tot atîtea surse de con
solidare a asociației Po ana. Toate n 
ceste acțiuni lăudabile se bucură de un 
larg sprijin și mțclegere din partea 
conducerii uzinei Poiana, al cărei dl 
rector, tov. Anghel Pcpa, este el în 
snși un mare amator de sport.

Acum, cunoscfnii ..secretul” bunilor 
gos’pdari de la asociația Po'ana ne 
îngăduim (cu încuviințarea lor, fi
rește) să-l „divulgăm” și celor care 
doresc să urmeze exemp'iil cîmpine 
nilor...

R. CALARAȘANU

Moraru etc. care se vor strădui 
ofere un frumos spectacol sjxrrtiv. 
ceasta cu atît mai mult cu cit tot 
cursul acestei luni, mulți dintre ,,eroii 
acestei finale vor fi chemați Ia startul 
unei importante întreceri internațio
nale — Întîlnirea cu reprezentativa de 
tineret a R.D. Germane.

Pentru succesul întrecerilor finale 
din acest an, Ministerul Jnvățămîntului 
și Culturii (prin Direcția educației ti
neretului școlar) și U.C.F.S. (prin fe
derația romînă de specialitate) s-ati 
îngrijit din timp de a asigura par 
ticipanților condiții optime de concurs. 
Numeroase premii vor răsplăti pe cam
pioni. Federația romînă de natație va 
ofeiri un premiu pentru cea mai bună 
performanță în întrecerile masculine, 
iar comisia orășenească va decerne un 
premiu pentru cea mai bună compor 
tare.

fășoară în cele mai bune condițiimi. 
Cum? Foarte simplu. Mai întîi datorită 
sprijinului pe care, asociația îl primește 
din partea organelor sindicale, ai căror 
activiști string — în unele cazuri — 
odată cu cotizația sindicală și pe cea 
sportivă. Apoi, ca urmare a serioasei 
munci de,propagandă și agitație <k-s- 
fășurată de asociația s'xirtivă o bună 
parte din muncitori, tehnicieni sau 
funcționari nu numai că își achită la 
timp cotizația, dar. au devenit membri 
susținători, înscrnndu-se ‘sa cotizeze 
sume în afara obli
gațiilor statutare.
Datorită acestui 
fapt asociația spor
tivă „Gaz Metan" 
5—600 de lei de la 
ținători.

Exemplul acestor
ai activității sportive, cum este șoferul 
Ion Găzdac — care dacă este plecat 
din localitate, Ia întoarcere vine și își 
achită cotizația avînd grijă să nu fie 
restant,—a fost urmat și de alți membri 
ai asociației și numărul celor care coti
zează și ca membri susținători este în 
continuă creștere.

ita id-sa ac hei ii
realizează lunar 
acești membri sus-

inimoși susținători

SECRETUL SUCCESULUI : 
ORGANIZAREA MUNCII I

acti- 
spor- 

asociație 
Vitrometan". 

întreprin- 
sportivă 
primele 

suma de 
asta pen-

Rezultate la fel de frumoase în 
vitatea de strîngere a cotizațiilor 
tive înregistrează și o altă 
sportivă din Mediaș: 
Organizată pe lîngă o mare 
dere industrială, asociația 
„Vitrometan" a realizat pe 
două trimestre ale anului 
6.700 de lei din cotizații. Și 
trir că cei aproape 1.300 de membri ai 
săi sînt toți cu cotizația achitată Ia zi.

.Ceea ce contribuie în mod hotărî tor

Gimnastica în 
in zi tot mai 
muncii din țara 
de numărul mereu crescînd al între
prinderilor și instituțiilor în care este 
introdusă. Pentru satisfacerea necesi
tăților dhi ce în ce mai mari dc in
structori — al căror număr trebuie să 
crească paralel cu sporirea numărului 
celor angrenați în gimnast'ca în pro
ducție — < .’
și orășenești, ca și unele consilii ale 
asociațiilor sportive, au trecut la or
ganizarea unor cursuri de instructori.

Un astfel de curs a avut loc în 
luna augyst în stațiunea climaterică 
Lipova Băi. La acest curs au parti
cipat 47 de muncitori din întreprinderi 
din orașele și raioanele regiunii Ti
mișoara. Cursul, organizat de consi
liul regional U.C.F.S. Timișoara în 
colaborare cu Centrul de Cercetări 
Științifice din localitafe. a avut drept 
scop pregătirea cadrelor de instructori 
din f;J»rici și uzine pentru a putea 
preda exercițiile din pauza de cultură 
fizică.

Activitatea cursului s-a desfășurat 
în cadrul a două grupe dc seminarii 
conduse de lectorul C. Bucur, 
catedrei de educație fizică de la Insti
tutul politehnic și de către r»of. 7:. 
Uogy, tehnician la consiliul regional 
U.C.F.S. O deosebită atenție a fost 
acordată însușirii celor patru progra
me tip pe grupe de profesiuni. In ca
drul lecțiilor comune de predare s-a 
arătat, cursanților 
ticii în producție 

producție este din zi 
apreciată de oamenii 
noastră, fapt dovedit

în întărirea sănătății, a refacerii 
terii de muncă și a măririi prodi 
vității, precum și rezultatele pe > 
le aduce practicarea exercițiilor în 
pariția oboselii, sporirea capaci 
de muncă etc. In ședințele cu ca 
ter organizatoric s-au arătat viitoi 
instructori etapele necesare asigui 
introducerii gimnasticii în prodtu 
ptinîndu-se accentul cuvenit pe forr 

consiliile regionale, raionale muncii de agitație și propagandă 
trebuie desfășurată precum și pe ne< 
tatea creării condițiilor sanitare 
respunzătoare. Cursul s-a încheiat 
un examen recapitulativ compus 
tr-o probă scrisă, una orală și 
practică pedagogică. Din cele con 
tate în cursul examenelor s-a P 
trage concluzia că, în general, cur: 
ții au primit o pregătire temei’ 
Acest curs a prilejuit totodată un 
teresant material experimental. ■ 
va fi împărtășit și altor asociații s 
tive și organe U.C.F.S. sub fo 
miei comunicări științifice în ca 
celei de a Vl-a sesiuni de comuni 
.a Centrului de Cercetări Științifice 
Timișoara. In același fnip au 
bazele 
mentar 
agitație 
bjemă.
gătirea 
cn pred 
grupe de profesiuni" și a unui n 
număr de diafiime cu program.

șeful

de către !,of i

importanta gimnaș- 
ca factor dc t_;“bază

industrial In care gimnastica de producțiiUn alt important centru 
cunoaște o dezvoltare din ce in ce mai mare este Orașul Stalm. In foto 
grație, o imagine din pauza de cultură fizică in care muncitoarele coope 
ralivei „Munca Manuală" execută — sub conducerea prof. Gh. »oșu 
exercițiile care le vor înviora și care le vor face ca la reluare, rui'n 

să aibă capacitatea de muncă sporită

REALIZARf, DAR NU PE MASU! 
POSIBILITĂȚILOR

la rezolvarea cu succes a acestei sar
cini este felul în care și-a organizat 
munca consiliul asociației. Acțiunea dă’ 
strîngere a cotizațiilor sportive se des
fășoară pe sectoare de producție și 
cade, în cele mai multe cazuri, în sar
cina maiștrilor, a șefilor de brigăzi sau 
a șefilor de secloare. Rentru a le5ușura' 
munca, .consiliul ascfaației a întoc
mit caiete de evidență a membrilor 
U.C.F.S. pentru fiecare sector de pro
ducție. In aceste caiete fiecare membru 
are o rubrica’ diiî care se poate ușor*  
_________ observa situația co

tizației. Cu cîtva 
timp înainte de ziua 
de plată, caietele se 

cu strîngcrea 
•. observații 

Cei

dau celor însărcinați < 
cotizațiilor, pentru a face 
cu privire la prezența membrilor, 
absenți (în concedii, în deplasări, bol
navi etc.) sînt notați la rubrica lor și 
apoi caietele vin înapoi fa consiliul a- 
sociației. In ziua de plată caietele cu 
timbrele respective se dau din nou în 
sectoare unde se încasează cotizația

Totul este cît se poate de simplu. 
Insă, așa cum ne preciza chiar tov. Oc
tavian Forman, președintele consiliu
lui asociației, succesul acțiunii depinde 
de felul în care este organizată și de 
ajutorul pe care asociația îl primește 
de ia șefii de sectoare. Dintre aceștia 
sînt mulți care își îndeplinesc cu con
știinciozitate sarcinile: Arpad Kbrdsi/ 
(atelierul 
1 ierul de 
tui fapt 
tan" are 
Cînd am 
lkd asociației se pregătea 
cumpere un nou lot de materiale și e- 
chipament sportiv..

mecanic), loan Boier (ate- 
gravură) etc. Datorita aces- 
asociația sportivă „Vitrome- 
o frumoasă bază materială, 
vizitat întreprinderea, consi 

tocmai să

fost i 
a' d

sfii

elaborării unu' niater:
■ îiecesrr intensificării mim'’: 
e și propagandă în ace;

Ne referim în special la 
î filmului documentar ..Met 
dării gimnasticii in producție

I. OARGA — cores

Din păcate, nu toate asociațiile s 
live din Mediaș se pot mîndri cu 

■moașe realizări in munca de strinj 
a cotizațiilor sportive. Spre exem 
la asociația sportivă „Emailul r< 
doar 60% din membri sînt cu cotiz 
la zi. Președintele consiliului aso 
ției, Andrei Balaur, ne spunea că. 
toate eforturile pe care le depune, 
preiină cu secretarul asociației 
Pomfiei .Moldovan, lucrurile nu dec 
în cele mai bune condițiimi și date 
faptului că responsabilul financiar 
a.Mx'iației, 7’. Vușcan, nu își duce ni 
ea cu perseverență și nu își realize 
sarcinile Ia timp. Același lucru se 
trecea și la asociația sportivă „< 
mill'', unde consiliul a fost reorg 
zat de curind și unde s-au luat mă 
eficace pentru îndreptarea . lipsur 
Aci, consiliul asociației, in frunte 
tov. luliu Szasz, este hotărît să li 
deze in primul rînd restanțele și ; 
folosind bazele sportive (teren de 
bal, arenă de ixipicc, bazin de îi 
să realizeze, în viitor, fonduri mai n 
pentru dezvoltarea activității sțxrrt

★
Concluzia se impune singură: a< 

unde, se desfășoară o susținută act 
tate de propagandă și agitație, u 
munca este bine organizată și ii 
asociația sportivă colaborează cu c 
lalte organizații de mase se realize 
lucruri frumoase. In orașul Mei 
acțiunea de strîngere a cotizațiilor s 
putea desfășura în și mai bune c 
dițiuni, dacă consiliul orășer 
U.C.F.S. ar ajuta mai mult asociat 
codașe și mai ales ar generaliza e> 
riența celor frtirtese. Timnnl, î”sri 
este pierdut...

CALIN ANIONESCl



magini din București

De vorbă cu un locutar al noului Moc?ni a Q a % i n 
din Bd. 6 Martie 101:

Pe lacul Herăstrău

SFAT URI...
...turistice

• Cînd urcați pe munte duceți 
csacul și nu... grija să 
ardă c.eva din el soția 
tre îl poartă in spaie...

între timp, să-l primești și pe 
al doilea.

nu 
dvs.

• In definitiv, remmy cu 
etre se poate juca și acasă, 
:a că nu are rost să urcați 
MO metri pînă la cabană, nu
ni pentru lucrul acesta...

• Ca „inter-rătăcitor" 
indicat să treci rapid de 
margine i 
dar nu și 
alta. Este

este 
la o 
alta,a terenului lă

i de la o... echipă la
i exagerat 1

• Dacă ți-ai lovit adversarul, 
este 
ceri scuze. Dacă nu l-ai lovit 
de loc, e și mai frumos.

frumos să te duci să i

o Cu bocancii urcați-vă pe 
aide și nu pe... cearșafurile 
durilor din cabană.

• Dacă duceți șefului de 50 
ori rucsacul pe munte fără 

i vă avanseze, n-are sens să-I 
iceți și a 51-a oară, pentru că 
■ful nu știe ce e aia să cari 
1 rucsac pe munte...

• La scorul de 7—0, arbitrul 
nu trebuie să fie sentimental- 
în acordarea unui „11 metri", 
gîndindu-se că echipa care a 
primit și așa atîtea goluri s-ar 
putea demoraliza...

Era pe la începutul primăve
rii... Tocmai treceam pe bule
vardul 6 Martie, cînd, prin drep
tul Operei, în fața noului bloc 
care-și înalță silueta suplă în
cheind atît de bine perspectiva 
pieții Elefterie, l-am întîlnit pe 
voleibalistul Ștefan Roman, în 
plin efort de... mutare.

— Noroc în casă nouă, i-arn 
urat în trecere, cunoscutului vo
leibalist, iievrind să-i stinghe
rim activitatea.

— Mulțumesc. Aștept să-mi 
■faceți o vizită.

„.Și, cu oarecare întîrziere, 
am sunat într-o zi la ușa apar
tamentului 22 de la etajul IV 
al proaspetei construcții de la 
nr. 101. Ne-a deschis o... veche 
cunoștință, o fetiță de-o șchioa
pă cu cîrlionți de. aur și ochi 
de veveriță. Sanda, secondată 
de mămica ei — două specta
toare nelipsite de la meciurile 
de volei — au făcut primele 
oficii de gazdă. Ne-a ieșit apoi 
în întîmpinare și Ștefan Ro
man, capul familiei, mîndru par
că să ne arate locuința care-i 
devenise atît de dragă.

Peste tot se simțea mina gos
podinei. In fiecare colțișor cite 
un vas cit Hori. Totul aranjat 
cu gust, cu mult farmec. O casă 
nouă, plină însă de amintiri 
mai vechi dintr-un deceniu de 
activitate sportivă intensă.

Gazda noastră ne-a ghicit
parcă ghidul : „Da, acum cînd 
obiect cu obiect mi-a 
prin mină, am regăsit 
momente interesante, din viața 
mea de sportiv. Mi te reîmpros
pătează astea toate". Și Ștefan 
Roman face un gest larg, în- 
conjitrînd cu privirea camera sa 
de lucru, un mic orizont unde 
distingem un fanion reprezen- 
tînd Turnul Eiffel („II am a- 
mintire de la Paris'"), o serie de 
cupe („Aceea mare de colo o 
am de la meciul Cehoslovacia- 
Romlnia din 1956, aceasta de la 
un meci jucat la Șanhai, astă- 
l-altă din Polonia"), plachete 
(„Uite, asta este de la catnpio-

trecut 
multe

• I, le de a vă decide 
Câți pe munte, gindiți-vă 
:olo un există ascensor.

55
că

..fotbalistice

• Dacă ești portar și ai 
it un gol, nu te apuca 
finite de cap. S-ar putea

pri-
cu

ca,

pen- 
gîn- 
fost 
anul 
Lon-

erau

...primul ceas de control 
u. măsurarea timpului de 
re la turneele de șah a 
trodus în practică în 
83, la un concurs de la 
a?
Rină la acea dată nu
noscute decît ceasurile cu 
sip, apoi ceasurile de masă cu 
hdtile neacoperite care erau 
cite alternativ de fiecare ju- 
tor cu capătul creionului. A- 
ste ceasuri dădeau posibilița- 
j stabilirii timpului de gîndire 
losit de ambii jucători, dar 
pășirea timpului de gîndire 
aducea după sine întotdeauna 

îrderea partidei, ci numai o... 
letidă.

SO- 
în 
de 
cu 
m,

...excelentul baschetbalist 
îtic Kruminș este concurat 
ea ce privește înălțimea 
.. femeie? Intr-adevăr, 

--ată înălțimea sa de 2,18
numitul pivot nu prea se poate 
a... de sus la tînăra baschet- 
listă Raisa Salimova, în etate 
: 18 ani, care măsoară 2 tn.l 
... colhoznicul Mito Ciubulov 
n micul sat caucazian Tina- 
iri, participînd la un concurs 

tir, a reușit la cei 141 de 
I ai săi să cucerească victo- 
j cu un rezultat de 48 de 
nete din 50 posibile?

natul național 
niori disputat 
gov, ciad 
4+l.„‘)

— TI?
— Da. 

debutat... 
început 
R.O.M.M.

cun

de canotaj 
în 1949 la 
cucerit locul

Ștefan Romanț — ~ 
se bucură de minunatele condi-^SfANȚA.^ — 
ții create prin grija părintească 
a partidului mișcării noastre 
sportive. Iată de ce Ștefan Ro
man este hotărît să nu precu-1 
pețească nici un efort pentru a 
răspunde așa cum se cuvine 
condițiilor tot mai bune de via
ță și de 
create.

— In*

i“-
Sria- 
I la

prin canotaj am 
am 

la

da, . 
in volei! In 1946 
să fac canotaj 
Timișoara. Un an mat 

tîrziu, tot la R.O.M.M.T. 
făcut cunoștință cu voleiul. In 
1949 am participat la primul 
campionat de volei al R.P.R. și 
jucam la C.S.U. Timișoara. Tot 
atunci am fost selecționai în 
lotul național de Canotaj! De 
fapt, pe atunci cxmotajul mă in
teresa mai mult decît voleiul. 
In toamna lui 1949 am plecat 
la C.C.A. Și aici am făcut parte 
tot din secția de canotaj.

— Și cum ai ajuns la volei?
— In timp ce eu eram la ca

notaj, echipa de volei a C.C.A. 
avea nevoie de jucători. Și fi
indcă eu mai jucasem la Timi
șoara, am trecut la această ech'- 
pă și... acolo am rămas.

Intr-adevăr, Roman a purtat 
tricoul at emblema clubului 
C.C.A. pînă în 1958, cînd a tre
cut la Cetatea Bucur. Dar cîte 
nu s au mai întîmplat în cei 10 
ani de cînd e în București: în 
1951. 1952, 1954 și 1957, a cu
cerit titlul de campion al țării, 
împreună cu ceilalți voleibaliști 
de la C.C.A.; în 1952 a 
venit maestru al sportului;
an mai tîrziu s-a căsătorit (Cla
ra, soția lui, tot timișoreancă, 
a fost mai întîi jucătoare 
volei și apoi... canotoarei); 
1954 a terminat Institutul 
Cultură Fizică, unde acum 
asistent; în 1955 a venit 
lume Sanda: înaltul titlu 
maestru emerit al sportului îl 
primește în 1957. In tot acest 
timp a făcut parte de peste 150 
ori din echipa reprezentativă !

Ștefan Roman este unul din 
sportivii mult prețulți în țara 
noastră- Asemenea celorlalți, el

am

de
țin

de
îri
de 

este
pe
de

~ AURELIAN DOBRINAS, CONj 
“ • 1) Maestrul eme

rit al sportului Iosif Petschow- 
schi are 38 anf. Unul din ceii 

(doi fii ai săi joacă acum la e- 
chipa de categorie B., Amefaz 
— 2) Situația schiorului aus
tria» Tony Seiler nu e încă 
definitiv lămurită, în sensul că 

..... . . ,, nu se știe dacă va rămîne cu
activitate ce l-au fos \;ncadrarea dc profesionist (ca 

. . ti . .Curmare a faptului că a apărutcurind, echipa noastră <;ntr.un fjjm jn care va;orîJi 
de volei va avea de susținui măiestria sa sportivă și tit-
Paris un examen foarte dificil, de canlpjon olimpic), sau
a reluat Roman. In l.Cupa «wi'Cdacă va fi considerat amator, 

xdîndu-i-sc deci dreptul de a par- 
țticipa la viitoarele Jocuri Olim- 
2 pice de iarnă. — 3) Nu s-a 
\ făcut o astfel de statistică: în 
/raport cu numărul de locuitori. 
\care oraș a avut media mai 
C mare de spectatori la meciurile 
Sde fotbal de categoria A ? S-ar 
< putea ca acest oraș să fie chiar 
1 ...Gonstanța. Dar să vedem cai 
C socoteală ne fac și ploeștenii, 
2de pildă 1

/ GH. ALBU, FAGARAȘ. = 
iMax Schinelling a devenit cain- 
/ pion mondial de box profesionist 
1 la toate categoriile în 1932, în- 
Zvingîndu-1 prin descalificare pe 
yJack Sharkey. Un an mai tîr- 
V ziu el a pierdut titlul în fața 
^aceluiași Sharkey, de care a fost 
\ întrecut la puncte. Cu Joe Louis 
/ a susținut, de asemenea, două 
Xîntîlniri: în prima a cîștigat 
/ prin K.O. în repriza a 13-a, iar 
lin cea de a doua a fost învin» 
/prin K.O. în prima repriză.

„Tăticu pleacă la antrena
ment 1“ Micuța Sanda și mămica ( 
ei iși iau rămas bun de la Ște

fan Roman I
(Foto Gh. Stinea) ( 

tinentelor" trebuie să dovedim 
din nou că sîntem printre cei 
mai buni din lume. De aceeaf 
ne și pregătim cu asiduitate.

...De pe terasă se auzea vo-V(600 la plin și 280 la izolate) 
cea mamei, care spunea fetiței 1 
cu păr 
veriță, 
iezi...

CONSTANTIN ANDRIES, RO
MAN. — Pentru a îndeplini 
norma de maestru al sportului 

'■la popice, un jucător trebuie să 
realizeze în întîlniri internațio
nale sau în competiții organi
zate de federația de popice (în- 
cepînd de la faza regională) 

Iprocentajul minim de 880 n.d.

. .șiî în același an să îndeplinească
de air și ochi de vc- 3 orj nornia categoria I. 

povestea caprei cu tre./^ frebuie y. par;. cnn. 
Jdițiile prea grele. De-altfcl, sîn- 

tetî obișnuit, probabil, să de
pășiți... normele *"  -»-
țevi din Roman.

MIRCEA TUDORAN la fabrica de
Deci succes I

“ a fost din nou cucerit„Părintele munților de gheață
8 alpiniste din R. P. Chineză pe vîrful Muztagh Ata (7.546 m)

de Ci len-lanFurtunile de zăpada, frigul pătrun
zător, aerul rarefiat, ca și multe 
alte obstacole naturale au. fost în
vinse de hotirfrea, curajul și perse
verența a opt alpiniste din China, 
cu prilejul stabilirii unui nou record 
mondial de altitudine. In ziua de 7 
iulie a acestui an, după a săptăinînă 
de urcuș greu, cele 8 alpiniste chi
neze au atins piscul de 7.546 m. dea
supra nivelului mării, al muntelui 
Muztagh Ata din Pamir. Performanța 
aceasta întrece cu 90 m. vechiul re
cord mondial de alpinism feminin, 
stabilit de cunoscuta sportivă fran
ceză Claude Kogan, cu prilejul expe
diției elvețiene pe Himalaia în 1955.

Cele opt alpiniste din R. P. Chi
neză sînt: Ciu Iu-in. 21 ani, cerce
tătoare geologă; Seirab, 26 ani, mun
citoare la o fermă de stat din Tibet, 
Fundob, 21 ani, muncitoare la aceeași 
fermă; Simcd, 21 ani și Rabjor, 21 
ani, studente tibetane; Van I-cin, 25 
ani, fiziciană; Van Kuei-hua, 21 ani 
și Ciun Gen, 20 ani, studente în geo
logie Alte trei membre ale expedi- 
ției n au putut ajunge ținta, din 
cauza maladiilor cauzate de marea 
altitudine, cmoragti nazale și sufo
cate. Conducătoarea expediției, stu
denta în geologie Iuan Ian, mai avea 
de urcat 46 m. cînd a trebuit să 
abandoneze.

Organizată de Federația de alpinism 
din R. P. Chineză, expediția pe 
muntele Muztagh Ata a fost formată 
•im 47 alpiniști — 11 fetnci 
bărbați. Cele opt proaspete 
mane mondiale au ajuns la 
preună cu 25 din colegii lor 
dițic.

Muztagh Ati, ,.părintele

atunci parte din expediție. Alpinistele 
chineze s-au făctrt pentru prima oară 
remarcate în august 1958, cînd patru 
femei au făcut ascensiunea unui pisc 
«Ie 5.215 m. în munții Chinei dc nor<l- 
vest. In același an, 
grup de 
bilit un record 
înălțimea de 6.900 m.

^pedițici soviete-chineze care a 
pe Piscul Lenin (7.114 m.) în 
Kirghiza.

Expediția de pe Muztagh Ata 
prins cel mai numeros grup de 
alpiniste de pînă acum. Este intere
sant de notat că traseul adoptat a 
fost același pe care merseseră toate 
cele trei expediții precedente, străbă- 
tînd doi mari ghețari de pe versan
tul de apus al muntelui.

s-t ■ ■

. în septembrie, un 
trei alpiniste chineze au sta 

național, atingînd 
în cadrul cx- 

urcat 
R.S.S.

a cu-
femei

Ascensiunea propriu-zisă a început 
la data de 2 iulie, cînd cei 47 mem
bri ai expediției au luat startul de 
la bivuacul de bacă. Traseul între 
primul bivuac și cel de al doilea a 
fost cel mai periculos, el cuprinzînd 
numeroase crăpături acoperit*»  cu ză
padă a căror prezență era adesea 
greu de descoperit. Legați unul de ce
lălalt pe funia de nylon, cățărătorii 
aveau de urcat pe poteci înclinate 
late numai de cîteva palme, ureînd 
apoi pe pereți eu • înclinare de 45 
grade. Fisuri uriașe în peretele «aun- 
teloi 
punți

Pe 
palie 
porte tot m 
Un al pati

au trebuit să fie traversate pe 
naturale de zăpadă înghețată, 

mătură ce expediția urca, • 
din mcmhiii ei începură să șu
tat mai greu mărci altitudine, 

'tufei bi-’uac a fost ame-

BUMBULirT,
Dv. ridicați

GHEORGHE
SATI.f MARE.
următoarea problemă : „Centrul 
atacant al echipei A se îndreap
tă cu mingea spre poarta echi- 

ii^pei B, cînd un arbitru de tușă 
semnalizează ofsaid. Arbitrul 
central apreciind că nu fusese 
ofsaid, nu fluieră. Extrema e- 
chipei A are atunci o ieșire 
nesportivă, insnttîndu-1 pe ar
bitrul de tușă, care semnalizase 
greșit. In acest timp, centrul 

un^î^âta^coiidu'. ^atacant al echipei A pătrunde 
gol. O 

se pre
ia cen- 
sezisea- 

ză pe cel central asupra celor 
întîmplate". Vreți să știți ce

și 36 
record- 

vîrf îtn- 
de cxpe-

munților
de gheața'*,  este un pisc situat 
aproape de frontiera cbino-sovictică. 
?n provincia autonomă Sinkian Ui
ghur. Legendele populare spun că pe 
acest vîrf există un lac albastru în 
conjurat de o pajiște mereu verde 
pe care o cămilă paște fără încetare, 
iar iarba crește m ediat Ia loc, semn 
al veșnicie». Generații nesfîrșite 
de tineri îndrăgostiți au luat Muztagh 
Ata drept simbol a trăinictei senti
mentului lor.

Acest munte uriaș s-a apărat pînă 
acum cu strășnicie în fața încercări
lor de a fi cucerit. In anul 189-1. 
exploratorul suedez S’/en Hedin a fă- 
cat patru tentative infructuoase, ajun- 
gînd abia Ia înălțimea de 6.800 m. 
Cincizecișitrei de ani mai tîrziu. al
pinistul englez Eric Earle Shipton a 
ajuns Ia 7.000 m., dar a trebuit să 
abandoneze îndrăzneață încercare.

Muztagh Ata a fost pentru prima 
oară cucerit în anul 1956 de o expe
diție comună sovieto-chineză de 31 
membri. Nici o femeie n-a făcut

Pe vîrful Muztagh Ata
Timp de două săptămîni, membrii 

expediției au lucrat la amenajarea 
celor trei bivuacuri, de Ia 4.500 m., 
5.50(t m, și. 6.200 m. Bivuacul de 
bază era cu 500 m. mai sus decît 
cel al expediției din 1956, ceea ce 
a facilitat în mare măsură ascensiu
nea. In timpul acestei perioade, mem
brii expediției și-au reînoit antrena
mentul pentru cățărarca în condiții de 
zănadi, gheață și alte obstacole na
turale din (.ursul ascensiunii. Ei s-au 
putut aclimatiza șt cu respirația la 

marea altitudine.

najat Ia 6 S00 m. La aceasta înăl
țime, unul din fotografi. o alpinistă 
tibetina p alte două studente din 
expediție an trebuit să se întoarcă, 
însoțite de nn alt coleg de drum. 
Clnd expediția a ajuns la 7.200 m., 
unde a fost amenajat un ultim bi
vuac, alți patru bolnavi au trebuit să 
coboare, ceea ce a redus numărul că
țărătorilor la 36.

Ultimii 346 m. de altitudine au fost 
străbătuți în cursul ziici de 7 iulie. 
S-a plecat din bivuac la ora 11.15. 
Datorita greutății efortului, la fiecare 
zece minute de urcu, era necesară

cîte o pauză. înșiși cei mai rexistenți 
dintre alpiniști s-au oprit de mat 
mult de douăzeci de ori pe ultimii 
150 m. Așa înainta coloana cățărăto
rilor prin împărăția albă a tăcerii ..

Mai erau 46 m. pînă la vtrf. In 
acel moment, conducătoarea expedi
ției, Iuan Ian începu să se simtă rău 
și medicul i-a ordonat să se întoarcă 
la bivuac, însoțită de doi membri ai 
expediției. Astfel, doar âS dintre al- 
piniștn plecați de la start au*  ajuns 
la ținta mult visata.

Primul grup care a atins vtrful au 
fost Si Gian-ciun, ------
atoni expediției, M. Pia-M «i »■**>»  C în careu și marchează 
Terin, doi militari. Era ora 18.20. < .
Imediat după aceea au unset alte JCitpâ mai cînd

yâte*te punerea ,ninRii 
teranii alpinismului chine», precum »i / tril, arbitrul de tușă îl 
trei alpiniste. X
Temperatura la vîrf era dn minus 22 
grade.

A urmat • scurtă ceremonie. f sancțiuni trebuie să dea arbitrul 
«i «."'S?) ^tral și în primul rînd daci

pra expediție.. Apoi, <S« Cm. \poafe anula golul. Punctul e 
din membrele grupnim femtma, v r-
înîlțat drapelul ». P. Chinoe. por- C Valabil Șl el HU fOSfe fl 3HU- 

‘SS*  «ei^ 2,at In « Prive?te P*  jucătorul 
din cei doi fotografi nu reuniseră a > vinovat, arbitrul central apre- 
ajungă la vîrf, oficiul du * imorta- > .

pe peliculă eveaimeoM . fort f ciază — ținind seama de com- 
făcut de S. Cian-ciuo, care a api- 1 portarea pe care o avusese pînă 
șat cu încredere pe decl^tor... S j _ dacă e cazul sâ.J e!I-
tografi.i n-a ,,ieșit p*ea  rău și • »•- 9 • a
feți vedea reprodud .ei alăturat! < mine de pe teren, sau sa-i dea 

...... . . __ „ J un avertisment.
Malcrwl trammu dt agm/i» nncTtciu'

de pui „Ghiaa Xort". \ ION POȘTAȘII!,

VA.RIETA.Ti
Un gol înscria <*•..  portar

Da 1 Chiar de portar. Nu vă 
mirați. Acest fapt, unic în fe
lul său, s-a petrecut în timpul 
unei întîlniri internaționale de 
fotbal ce a avut loc în regiu
nea siriană a Republicii Arabe 
Unite între echipele „AhH-Is- 
tiklal“ (Siria) și „Avangard" 
— (Harkov). Pe teren lucru
rile s-au petrecut astfel:

La un contraatac viguros al 
fotbaliștilor sirieni, portarul e- 
chipei din Harkov a prins min-

gea și a degajat-o departe în 
teren. Descriind o traiectorie 
curioasă, mingea a ajuns în 
careul echipei adverse, a de-: 
pășit portarul care, în mod ne
chibzuit, părăsise spațiul :por-l 
ții și s-a rostogolit în plasă.' 
Acesta a fost primul gol al în-! 
tîlnirii amintite. Rezultatul fi
nal al meciului a fost de 3—l 
în favoarea fotbaliștilor din 
Harkov.

Nu se poate spune că por
tarul echipei „Avangard" nu și-ai 
făcut cu prisosință datoria!
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un frumos succes in „Cupa Jadran"
Concursul internațional de lupte cla

sice de ia Split (R.R.F. Iugoslavia), 
la care au participat cei mai buni 
sportivi din Europa, a fost unul dintre 
cele mai mari și mai grele concursuri 
din acest an. El a fost caracterizat 
de către tehnicieni și chiar de preșe
dintele Federației Internaționale, Cou- 
lon, ca o adevărată finală de cam
pionat mondial. Fiind un turneu preo- 
limpic, toate țările europene cu renu
me în acest sport au venit la Split 
cu cei mai valoroși luptători — campioni 
olimpici și mondiali- — și- era firesb deci 
ca întrecerile să se ridice la un'înalt 
nivel tehnic. La Split au evoluat, prip- 
fre alții viceeampionul olimpic Dursun 
(Turcia) la cat. 52 kg, Hodoș (R. P. 
Ungară) campion olimpic la cat. 57 
kg, Polyak (R. P. U.) dublu campion 
mondial la cat. 62 kg, Sile (Turcia) 
al doilea la campionatele mondiale, Do
gan (Turcia) campion mondial la cat 
67 kg, Bayrak (Turcia) campion mon
dial și olimpic la cat. 73 kg, vicecam- 
pionul olimpic și mondial la cat. 79 
kg, Dobrev (R. P. Bulgaria), Linbland 
(Suedia) al treilea la Jocurile Olim
pice, greii Melrmedov și Dietrik, clasați 
pe Jocurile 2 și respectiv 3 la Olim
piadă etc.

Intr-un concurs de amploarea celui 
de la Split, echipa noastră a dat un 
examen dificil, pe care l-a trecut însă 
cu calificativul bine. Clasîndu-se pe 
locul 2 formația noastră a dovedit că 
poate face față cu succes unor adver-1 
sari cu mai multă experiență, că renu- 
mele nostru în acest sport pe plan 
internațional este pe deplin justificat. 
Clasamentul oglindește cu prisosință 
«altul calitativ înregistrat în ultimii 
ani de luptătorii romîni. care se situ
ează în momentul de față printre c«i 
mai buni din lume. Faptele vorbesc 
de la sine. Astfel, este suficient să 
arătăm că în urmă cu oinci ani ne-am 
clasat pe locul 12 1a campionatele 
mondiale, iar anul trecut, cu același 
prilej, am ocupat locul 5. La actuala 
ediție a „Cupei Jadran" ne-am clasat 
pe locul 2 — înaintea formației R. P. 
Ungare, a treia la mondiale și a re
prezentativei R.P. Bulgaria, situată pe 
locul 4. De asemenea, doi dintre spor
tivii noștri, M. Schultz și Gh. Popovici, 
și-au adjudecat locurile I la categoriile 
62 kg și respectiv la 87 kg, înaintea 
dublului campion mondial Polyak (R. 
P. U.) și respectiv al celui de-al 
lea clasat la Jocurile Olimpice,

Gh. Popovici

Mîine, cele trei campionate republi
cane de handbal vor continua prin 
disputarea celei de a II-a etape. In 
cadrul căreia atenția iubitorilor aces
tui sport va fi îndreptată spre între
cerea formațiilor feminine. Acest cam
pionat programează pentru mîine la 
București două jocuri echilibrate în 
care se întîlnesc echipele protagoniste 
ale luptei peniru primul loc in clasa
ment : Cetatea Bucur—Rapid și Ști
ința București—Steaua roșie Sibiu. 
Jocurile se anunță deosebit de intere
sante cu toate că ne aflăm abia la 
începutul sezonului. Spunem aceasta 
deoarece chiar de la primele jocuri 
formațiile de mai sus au manifestat

' Iată programele complete ale etapei de

b 
r 

ii

mîine : MASCULIN, CAT. 
reșii • Dinamo—Dinamo Or.
C C A—Chimia Făgăraș ;
Tehr.umctal—Victoria Jimbolia:
Voința—C.S.M Reșița; Iași 
Rapid București; FEMININ.
București: Știința—Steaua
bin; Cetatea ”
rești; Reșița : U o.m. 
mișoari : Timișoara : 
Or. Stalin; .............. .. _
Mureș. In campionatul masculin de 
tegoria " * *

la canoe dublu 10.000 m. Două buche
țele de garoafe pentru sportivii romini 
care s-au urcat astăzi pe podium. Dorim 
din tot sufletul să ne putem întoarce 
in țară cu un buchet mare de garoafe. 
Din nou, start! Printre participanți, 
doi canoiști romini: frații Lipalit. O 
„cursă" grea. Maghiarul Parti, sovie
ticul Buharin și cehoslovacul Elias sint 
intr-o formă excepțională. Canoiștii 
noștri luptă din răsputeri. Crainicul a- 
nuntă: locul IV Ichim Lipalit, locul 
VI Igor Lipalit. Rezultate bune. Cel 
mai necăjit este „mezinul" echipei 
noastre, Igor Lipalit. Ne spune: „Do
ream 

după proba de canoe dublu fond...
bun" ! Lasă Igor/ Ai 19 ani și cu si
guranță că numele tău va figura odată 
pe lista campionilor.

Maestrul emerit al «portului Simion 
Ismailciuc — din nou campion 

european

Pentru o clipă, liniște deplină. In 
picioare, aproape 10.000 de oa
meni ascultă acordurile imnului 

nostru drag. Pe catargul cel mai înalt 
de la Wedau flutură drapelul Republicii 
Populare Romîne. Este im moment care 
ne emoționează deopotrivă pe toți cei 
care cîteva minute înainte aplaudasem 
cu căldură victoria canoistului nostru 
Simion Ismailciuc. Maestrul emerit al 
sportului Simion Ismailciuc a cîștigat 
net proba de canoe simplu viteză, con- 
firmînd clasa sa mondială. Sîntem fe
riciți. Iată buchetul acela de garoafe 
pe care, doream să-l vedem răsplătind 
eforturile canotorilor noștri.

...Din nou, sportivii romîni se afirmă.
Kalinov-Sidorov: locul II, Alexe-Iaco- 

pe maestrul Rădulescu în prima rundă 
și pe Balogh în a doua. II urmează 
în clasament Halic, Szabo Iosif, To
căniță și Giinsberger cu cîte 1 */2 p. 
(V. Cacoveanu).

Iată situația în cele două semifinale 
feminine din provincie :

TIMIȘOARA. — Ecaterina Ivan (O- 
radea) 2 p., Eleonora Gogîlea (Buc.) 
și Zina Mînin (Or. Stalin) 1 (1) p.. 
Elena Ududec (Tg. Mureș) și Hilda 
Petri (Ploești) 1 p. etc. (I. Gross).

IAȘI. — Rene Farkaș, Alexandra 
Nicolau și Frida Weinstein 2 p., Clara 
Friedman 1 */2 p., E. Rădăcină, T. 
Urzică. M. Perevcznic și E. Irinescu 
1 p. (P. Codrea).

jocuri : ___ _ . ______ ______
Voința Sighișoara ; Dinamo Tg. Mureș— 
Textila Cisnidie; I.C. Ai-ad->Știința Pe
troșani ; Flamura roșie Agnita'—Știința
Timișoara; SERIA a Il-a : Recolta Hăl- 
chiu -Știința Gala;i; Petrolul Ploești—
Petrolul Tclcaien; Dinamo Bacău—C. S. 
Piatra Neamț ; Știința București—C.S.A. 
Ma rina Constanți

A : Bucii"- 
Stalin ; 

litmșoara : 
Sibiu: 

C.S.M.S.— 
CAT. A: 

roșie Si- 
Bucur—Rapid Bucu- 

C S.M.—Constructorul Ti- 
r.......: Știința—Tractorul

Mediaș Record—C. S Tg.
x  ca-

B sînt programate următoarele 
SERIA I : Stăruința Odorhei—

; ui 
I.C.

V’
k
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Mihai Schultz
Note de drum

(Suedia). Trebuie săbland
însă că ec-hipă noastră ar 
cuceri „Cupa Jadran" dacă toți com
ponența ei s-ar fi străduit să dea 
maximum de randament, așa cum au 
făcut I. Gemea, M. Schultz, V. Bu 
larca și Gh. Popovici, care și-au înde
plinit.cu acest prilej și normele olim
pice. Gh. Szabad, N-. Bacii: și I. Radu 
nu au acumulat însă nici un punct, 
văduvind echipa de o victorie pe care 
o merita cu prisosință. Comportarea 
lui G. Szabad a fost de-a dreptul sur
prinzătoare. Este pentru prima dată în 
ultimii cinci ani cînd un sportiv romin 
nu se clasează în primii șase concu- 
renți la cat. 52 kg cu prilejul unei 
întreceri Internaționale. Gh. Szabad a 
fost singurul sportiv romîn care a lup
tat fără convingere și fără simț de 
răspundere. Lui N. Baciu i se poate 
imputa faptul că nu a avut o bună 
orientare tactică. In ce privește pe I. 
Radu, acesta a fost handicapat de di
ferența mare de greutate a adversari
lor (20 și chiar 30 kg). Considerăm 
că comportarea unor sportivi ai lotului 
nostru este incidentală și că la viitoa
rele concursuri, ei se vor ridica la 
înălțimea celorlalți luptători.

Obiectivele propuse de federația ro- 
mînă de lupte pentru Jocurile Olim
pice au fost în general atinse. Imbună- 
tățindu-și necontenit pregătirea tehnică 
și mai ales orientarea tactică, lipsuri 
care se mai fac simțite la unii dintre 
componenții lotului nostru, sîntem si-' 
guri că vom înregistra succese mult 

mari
V. GORUN

spunem 
fi putut

Categoria B la baschet
Început duminica trecuta, campio

natul categoriei B continuă mîine cu 
meciurile etapei a doua care se vor 
desfășura după următorul program: 
SERIA I: Sănătatea Roșiorii de
Vede— C.S.M. Rădăuți; C.S.A. Ma
rina Constanța—C.S A. Bacău ; Pe
trolul Ploești—Politehnica Orașul 
Stalin; Știința Craiova C.S.M. 
lăți; Voința Rm. Vîlcea-Farul Con
stanța ; SERIA A II-A: Voința 
Mare-Luceatârîîl Sibiu; Rapid Cluj- 
Voința Oradea; Mureșul Deva-Vo- 
ința Tg. Mureș; Știința București- 
Strungul Arad; Constructorul Cluj- 
Getatea Bucur.

Ga-

Satu

o formă bună, ceea ce ne îndreptă
țește să așteptăm cu încredere evoluția 
lor.

Pe de altă parte și în campionatul 
masculin de categoria A sint progra
mate mîine o serie de jocuri echili
brate. La București, echipele Dinamo 
București și Dinamo Orașul Stalin 
promit o întîlnire viu disputată, la 
fel cum se anunța și cea de la Sibiu 
dintre Voința (care a învins duminica 
trecută în deplasare pe Rapid Bucu
rești) și C.S.M Reșița, una din echi
pele fruntașe ale campionatului.

In primele două runde ale semifina- 
lelor care se dispută în Capitală s-a 
produs o serie întreagă de surprize. 
Astfel, în prima grupă, tînărui Vara- 
biescu a învins succesiv pe Ciocîltea 
și Braunstein, iar Ungureanu — alt 
șahist tînăr — i-a întrecut pe Jancso 
și Seimeanu. Două puncte din primele 
două -runde a cules și Drimer, în fața 
lui Grubea și Crețulescu. Iată alte 
rezultate din această grupă: Duță— 
Colina 1-0. Seimeanu—Braunstein 1-0, 
Crețulescu—Mitrofan 1-0. Moisini — 
Urseam: 1-0 (runda l-a) ; Ciocîltea— 
Grubea 1-0. Colina—Urseam: O-l.Dtiță 
— Jar-cso 0-1 (rtipda 2-a).

In grupa a doua, un „start" bun a

La Duisburg, cu canotorii romîni
Părăsim aeroportul Băneasa I E 

sfirșit de august, o dimineață 
însorită. In avion, unsprezece 

sportivi. „Putem să facem o echipă de 
fotbal" — remarcă unul dintre ei. Dar, 
nu. Avionul care ne va purta piuă pe 
malul Rinului, la Diisseldorf nu are 
nici un fotbalist ca pasager, ci lotul 
de canotori care ne va reprezenta la 
campionatele europene de la Duisburg. 
Lăsăm în urmă Budapesta. O escală la 
Viena și apoi mai departe. Miinchen, 
Frankfurt. Dortmund... Aterizăm la Diis., 
seldorf — un mare centru comercial al 
Germaniei de vest. Așteptăm mai bine 
de două ore pe cineva din partea comi
tetului de organizare. Nu vine nimeni. 
Un autobuz al societății aeriene Luft
hansa ne duce pină la Duisburg. Și aici 
trebuie să ne descurcăm singuri. Ne 
obișnuim insă cu acest gen de „ospita
litate". Așa e in Occident 1

...Prima seară. In cele două camere 
mici cu cite... opt paturi e liniște. Teo- 
dorov a terminat de deslegat ultimul... 
rebus, Ismailciuc se gindește la Buha
rin și Parii, principalii săi adversari, 
Igor Lipalit a adormit învelit cu grijă 
de fratele său mai mare, Ichim. Departe 
de țară, glodurile, dorurile iși fac loc 
din primele ceasuri. Și, sîntem abia 
la începutul călătoriei noastre !

★

Duisburg! Un oraș al industriei 
derurgice, un centru miner, 
mare port la Rin. Un oraș

si- 
un 

—r al muncitorilor pe care însă nu-i întîl- 
nești decît prin cartierele mărginașe. In 
centru : comercianți, afaceriști. Sute de 
firme luminate cu neon. „Pepsi-cola" 
și mașini, invalizi și cerșetori. Maga
zine. luxoase dar... goale. Citim în „Bild 
Zeitung" : Peste 350 000 
de șomeri în R.F. Ger
mană. Sîntem bucuroși că 
cea :nai mare parte a 
timpului ne-o vom petre
ce departe de oraș, la 
Wedau, pe baza nautică 
sau în parcul din împre
jurimi.

întîlnire cu prieteni 
dragi...

țtt edau 1 Animație 
yy neobișnuită. Au ve

nit toate delegații
le. Șe revăd prietenii.' E- 
moționanie imagini. Bu
harin și Silaev discută 
cu Ismailciuc și Alexe. Un 
alt prieten: maghiarul 
Parti. Dar, elfi nu sînt? 
Iată-l și pe spanioli, 
mari colecționari de in
signe, și pe bulgari, volu
bili, prietenoși; ne poves
tesc despre canalul care 
se construiește la Sofia. 
Francezii, zgomotoși ca 
întotdeauna fac „concu
rență" italienilor. Fiecare 
întreabă de... adversarul 
său direct. Și de cei care , 
lipsesc. Numele 
man este rostit 
Ce păcat că s-a 
tat inainte de 
garul lotului 
mare. " 
ambarcațiuni 
părțile laterale sint prinse aripioare 
care ating lățimea cerută dar forma 
nu este regulamentară. Sint respinse 
de comisia tehnică. Pe lac, alunecă 
ușor caiacele. Și canoele. Antrena
mente. Antrenamente / Miine, încep 
„seriile"...

lui Rot- 
adesea, 

acciden- 
plecare.

maghiar
Canotorii maghiari 

cu totul

...In han- 
e forfotă 

au adus 
noi. Pe

Cite ceva despre primele Întreceri

La canoe nu avem emoții. Sportivii 
noștri se califică ușor. La caiac 
însă... Start în proba de caiac 

dublu 500 m. 1 Anastasescu și Teodo- 
rov se califică pentru semifinale, dar 
simțim că ceva nu este în regulă. Parcă 
sportivii noștri nu sînt în formă. Da, 
așa este. Ne-a:n convins Ia ștafetă. E 
drept, alții au fost avantajați de tra
gerile la sorți, noi am avut vînt nefa
vorabil... Nu ne-am caliiicat. Mircea 
Anastasescu se simte obosit. A „tras" 

luat Ghițescu, învingînd pe Marcovici 
și Stelea. In general, aci s-au înregis
trat mai mult rezultate scontate: Roz- 
van—Vasilescu 1-0, Sutiman— Goia 
1-0, Fischer—Rotaru 0-1, Stelea — 
Troianescu */ 2—'/2, Pavlov—Gheorghiu 
’/2—*/ 2, Klein — Gavrilă 1-0 (runda 
l-a); Gheorghiu—Klein 1-0, Troianes
cu—Pavlov V2—*/ 2, Goia—Fischer 0-1, 
Rozvan—Sutiman 1-0, Vasilescu — 
Gavrila 0-1 (runda 2-a).

In grupa feminină, conduce (după 
2 runde) Paraschiva Soos cu 2 p., 
urmată de R. Manolescu, D. Antonie, 
M. Teodorescu. E. Popa și R. Peicher 
cu cite 1 '/, p

La Cluj, tmarul A. Buză a învins

sub valoarea lui. Seara, în dormitor, 
neslîrșite discuții. Caiaciștii au învățat 
multe. Se vorbește despre necesitatea 
îmbunătățirii stilului, despre pregătirea 
fizică, despre formule noi... Este bine 
că nu se caută fel de fel de scuze. Am 
auzit de cîleva ori: ,,Trebuie să mun
cim mai serios". Și, asta e foarte bine.

Buchete de garoafe pentru canoiștii 
noștri

p îmbată dimineața I S-au terminat
\ semi-finalele la caiac dublu 500 

m. Același lucru ca și ieri. Nu 
ne-am calificat. Antrenorii noștri tre
buie să analizeze serios. Să caute so
luții. Băieții au luptat, au depus toate 
eforturile dar, să recunoaștem, sint 
alții mai buni astăzi. E rindul canoiș- 
iilor. „Bravo", pentru Kalinov și Si
dorov. însemn pe bloc-notes: locul III 

atît de mult să obțin un loc mai

Premierea

»»l .

viei: locul 111 la canoe dublu viteză 
Alte garoafe cucerite aici — ca și ir 
atîtea locuri — de canotorii noștri 
Bucuria este mare și- ...uităm pentru c 
vreme că, de fapt, în această probi 
speram chiar și la primul loc.

7 medalii, față de cele 5 obținute 
la „mondialele" de la Praga

Canotorii noștri ne-au adus in ul
timii ani nenumărate victorii. 
Anul trecut, de exemplu, Ic 

Praga ei au cucerit 5 medalii. Anui 
acesta, un grup mai restrins de canotori 
au adus 7 medalii. Este, fără îndoială, 
un progres evident. La Duisburg ei ac 
fost adversari de temut pentru oricart 
echipaj. Ismailciuc a cucerit titlul de 
campion european. Ceilalți si-au îmbo
gățit și ei „palmaresul". O concluzie: 
comportare bună. Să învățăm insă din 
aceste campionate. O primă recapitu
lare a citorva probleme e necesară. O 
atenție deosebită trebuie acordată caia- 
oiștilor. De doi-trei ani se așteaptă un 
salt calitativ mai evident. Anul acesta 
el trebuie realizat. Posibilități sint. 
Unele echipaje au fluctuații de formă 
și rezultate (nu ne referim numai la 
Anastasescu-Teodorov ci și la canoiștii 
Alexe-Iacovici), la caiac avem încă de 
muncii pentru a asigura sportivilor r, 
pregătire fizică corespunzătoare (in 
special celor care se resimt după nu
meroasele concursuri la care au luat 
parte de-a lungul anilor). Snagovul 
nostru e minunat. Baza nautică este 
excelentă. Dar, timpurile înregistrate 
aici aproape că nu mat pot fi compa
rate cu cele realizate de aceiași spor
tivi in diferite competiții mari, pe alte 
lacuri. Antrenorii trebuie să-și spună 
cuvintul. Poate — ca o sugestie — ar 
trebui luată o legătură mai strinsă cu 
antrenorii maghiari care au obținut 
rezultate din cele mai frumoase. Fi
rește, problema bărcilor râmi des 
chisă. Dar, să nu așteptăm toi de-a 
gata. Exemplul lui Ismailciuc care a 
concurat la Duisburg cu barca lui din 
1953, pe care și-a îmbunătățit-o dove
dind multă preocupare, poate fi urmat 
— in unele cazuri — și de alti cano
tori. La Duisburg s-au purtat multe 
discuții și asupra metodelor de antre
nament. Este mai bun antrenamentul 
Intens desfășurat pe luni de zile sau cel 
mai „relaxat" în cea mai mare parte 
a anului și intensificat in pragul ma
rilor competiții ? Sint întrebări la care 
antrenorii noștri, cu experiența bogată 
pe care o au, trebuie să găsească răs
punsul cel mai potrivit.

Sportivii noștri, exemplu de com
portare și atitudine

Dincolo de rezultate, de succese 
și... insuccese, dintr-o asemenea 
călătorie, păstrezi amintirile. In 

cele opt zile petrecute în R. F. Germană 
cu canotorii noștri, aceste an i ai' 
fost numeroase. Pe toate, e greu să ie 
descri. Mi-au rămas puternic întipărite 
ceasurile acelea cînd i-am putut cu
noaște mai bine pe sportivii noștri. Am 
ascultat emoționantele cîntece ale pes
carilor din Delta Dunării, am admirat 
talentul de povestitor al lui Ichim Li- 
pălit, am discutat cu Igor despre Emi- 
nescu și Argheai, despre artă, despre 
viață. L-am văzut pe Teodorov frîn- 
gîndu-și mîinile de ciudă că echipajul 
nostru de caiac nu s-a calificat. Am ur
mărit minute în șir cutele de pe frunțile 
lui Alexe și Ichim, clasați doar pe 
locul III. La fiecare am văzut acel 
curat și frumos sentiment de patriotism, 
acea puternică dragoste de țară. Și a- 
tunci cînd mergeam alături de ei pe 
străzile Duisburgului sau pe potecile 
de la Wedau, cînd îi însoțeam la an
trenamente sau la concursuri, pășeam 
tnîndru și fericit. Pretutindeni, sportivii 
noștri au fost exemplu de comportare 
și atitudine.

★

Viena ne primește din nou. li sîntem 
oaspeți pentru cîteva ore. Zburăm spre 
țară. Minutele treg greu dar., trec. 
Bucureștiul nostru drag, feeric luminat, 
ni se înfățișează în toată frumusețea 
lui. Duisburgul, a rămas departe, pe 
malul Rinului. Cei unsprezece canotori 
romîni s-au întors de acolo cu amintiri, 
prietenii și un buchet mare de garoafe...

DAN GIRLEȘTEANU

Concurs de pescuit staționar
Duminică 6 septembrie, între orele 8—12 va 

avea loc pe Iacul Floreasca, lîngă restauran- 
ti 1 Bordei, concursul de pescuit staționar, 
organizat de Comitetul regional de rînătoare 
și pescuit sportiv București. Toți amatorii 
de pescuit pot lua parte la întreceri.



De ce n-a veni® 
jucătorul Soare 

la antrenament ?

____ întrunirii 
cu Rapid, 

afară
n-a 
fi

i 3 septembrie a.c. se pare, a 
loc antrenamentul echipei „Pro- 

J" în vederea întâlnirii de fotbal 
duminică cu Rapid. Au fost toți 

de Valeria Soare, 
venit Soare ? Ce tre- 
oprit pe acest ju

de bază, unul din pi- 
echipei de fotbal Pro-

Joi 
avut 
greșul' 
de 
jucătorii, 
De ce 
buri l-or 
câtor, echipier 
Ionii apărării 
greșul ?

familie, „mici supărări". 
Marin din secția de 

nu ai dreptate !

- Treburi de 
ne-a răspuns tov. 
fotbal. Nu, tovarășe, nu ai dreptate ! 
Cocoloșești, ascunzi — cu bună știință - 
o stare de lucruri care * *‘

ETAPA X-A (20IX.1959) : Con
structorul Bîrlad-Constructorul Bucu
rești ; Știința Timișoara-C.F.R. Gri
vița Roșie ; Metalul M.l.G.-Progresul; 
Dinamo-Știința Cluj; C.C.A-C.S.M.S. 
Iași.

ETAPA XI-A (27.IX.1959): C.F.R. 
Grivița Roșie-Constructorul Bîrlad; 
Progresul-Constructorul București; 
Știința Cluj-Ștunța Timișoara ; 
C.S.M.S- Iași-Metalul M.I.G.; C.C.A.- 
Dinamo ;

ETAPA XII-A (4.X.1959) : Construc
torul Bîrlad-Progresul; C.F.R. Gri
vița Roșie-Știința Cluj ; Constructorul 
Buc.-C.S.M S. Iași; Știința Timișoara- 
C.C.A. ; Metalul M.I.G.-Dinamo.

ETAPA XIII-A: (18.X 1959): Ști
ința Cluj — Constructorul Bîrlad ; 
C.S.M.S. lași-Progresul ; C.C.A.-C.F.R. 
Grivița Roșie; Dinamo-Constructorul 
București; Metalul M I.G.-Știința Ti
mișoara.

ETAPA X1V-A (25.X.1959) : Con
structorul Bîrlad-C.S.M.S. Iași; Ști
ința Cluj-C.C.A. ; Progresul-Dinamo; 
C.FR. Grivița Roșie-Metalul M.I.G.; 
Constructorul Buc.-Știința Timișoara.

ETAPA XV-A (1.XI.1959) : C.C.A.- 
Constructorul Bîrlad; Dinamo-C.S.M.S- 
Iași; Metalul M.I.G.-Știința Cluj;
Știința Timișoara-Progresul; Con-

vi ta tea tuturor s| 
„Progresul". L-.-. 
„treburi în familie' 
situația,

... Miercuri 2 septembrie a.c., după 
un * mic chefUleț făcut împreună cu alți 
sportivi, s-a luat la ceartă cu un ce
tățean la restaurantul „Terasa Colona
delor". Cetățeanul nu greșise cu nimic. 
Și chiar altfel să fi fost. Stars n-avea 
dreptul să ridice palma. Nici să înjure

umbresc acti-
* sportivilor de la clubul 
Valeria Soare n-a avut 

Altfel se prezintă

ca un huligan n-avea dreptul.
Atitudinea manifestată miercuri, »n 

jurul orei 1 noaptea, de jucătorul Soare 
denotă o anumită concepție a acestuia 
despre oameni, despre viață. Nu în- 
lîmplător respectivul se comportă în 
v’ața particulară în modul acesta. Va 
amintiți poate, în jocul de anul trecut 
Rapid—Progresul... Jucătorul Seredai a 
părăsit terenul de fotbal fiind lovit 
intenționat de Soare. Acum trei săp- 
tămîni, în timpul disputării partidei de 
fotbal dintre Progresul Petrolul,
Dridea lovit de Soare, tot intenționat, 
părăsește și el terenul. La vremea res
pectivă ziarul „Sportul popular" a scris 
și a combătut comportarea necorespun
zătoare a lui Soare. Ce a făcut clubul 
Progresul ? Ce măsuri a luat în direcția 
educării nărăvitului jucător? Se vede?.

lată „treburile familiare" ce l-au re
ținut pe Soare joi de la antrenament. 
Pierzînd noaptea în mod nețustificot, 
obosit a doua zi sau probabil contt- 
nuînd cheful, Soare n-a putut fi la an
trenament alături de coloșii lui de e- 
chipă, de cei conștiincioși, de o deco
rații sportivi. ... «_•

Noi construim socialismul și m patria 
noastră toți oamenii muncii trebuie sa 
fie eliberați de o serie de deprinderi 
și obiceiuri legate de mentalitatea mo- 
dului do viată capitaliit. luind alitu- 
dnc, urzind cu «ierul roșu lot ceea ce 
este putred, «portivii »i antrenam
noștri sînt obligați să se deborasese 
de tot ceea ce împiedica pe oomen; 
lă trăiască in chip comunist. Nimănui 
nu-i este permis în «ara noastre șa ridice 
palma si să lovească I Și nimănui nu-i 
este permis să cocoloșească sau sa 
ascundă o asemenea stare de «apt . 
Asemenea manifestări Io care s 
dedat Soare ou IX de huliganism »i 
împotriva acestui lucru trebuie luate 
mas«ir« corespunzătoare.

Conducerea clubului Progresul, antre
norii echipei, au obligația comunistă 
da a intensifica munca * de educare o 
jucătorilor, de a crea în nodurile o- 
restora o opinie de mase împotriva 
tuturor relelor care știrbesc prestigiul 
m-ar'i majorități a sportivilor noștri. 
A învăța necontenit pe sportivi să se 
comporte în spiritul dragoslei și al res
pectului față de oameni, 
bunei cuviințe — este o 
cinste a 
antrenorilor, a

în spiritul 
datorie de 

conducătorilor de cluburi, a 
oricărui oclivist sportiv.

G. VASILE

Petrolul debutează miercuri în noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni*'

C Plocțtenii pleacă luni la Viena

N-a mai rămas mult pînă la debutul 
Petrolului în ediția 1959—1960 a „Cu
pei campionilor europeni". Miercuri 
9 septembrie echipa noastră campioană 
va evolua la Viena în compania for
mației Wiener Sportclub, campioana 
Austriei. Sorții au rînduit ca primul 
joc să aibă loc la Viena, al doilea la 
Ploești.

Reprezentanții noștri în cea mai im
portantă competiție internațională in-

Formația standard a clubului Wiener Sportclub. De la stingă la dreapta, 
în picioare: Hans Pesser — antrenorul echipei, Barschandt, Horak, Biill
watsch, Oslansky, Rnoll și Skerlan; jos : Ilamerl, Hasenkopf, Windisch, 

Szanwald și tloj

0 etapă dominată de derbiur ile bucureștene 
Dinamo-C.C. A. și Progresul-Rapid
(Urmare din pag. 1) 

dispută în „cuplaj" pe stadionul „23 
August".

★
Dintre meciurile din provincie, cu cel 

mai mare interes este așteptat duelul 
Farul-Știința. Farul va căuta să se 
reabiliteze în fața publicului constăn- 
țean, în ce privește calitatea jocului, 
iar Știința va încerca să confirme for
ma bună din primele două etape. Și 
aici meciul este deschis oricărui rezul
tat ca și la derbiul (iarăși un derbi) 
din Valea Jiului) care opune pe Jiul 
revelației din etapa precedentă : Mine
rul Lupeni. In rest, meciuri între echipe 
din mijlocul clasamentului: Petrolul 
(care joacă azi cu Dinamo Bacău) va

hi cadrul cuplajului de duminică evoluează multi dintre 
jucătorii care au luat parte la cele patru meciuri cu 
fotbaliștii polonezi.

De la stingă: Al. Vasile (Dinamo Buc.), Zavoda II (C.C.A.), Macri 
(Rapid) și Majteuță (Progresul)

Desen de: PETRE STOENESCU

Note, știri din fotbal
• In meciul de antrenament de joi 

Progresul a dispus de 1PROFIL cu 
scorul de 14—1. Au marcat Dinu 
lescu (4), Vasilescu (4), Mafteuță 
(4), Marin și Smărăndescu. Progre
sul a aliniat următoarea formație : 
Birtașu — Nedelcu, Dobrescu, Birn 
(Dinu) — Petrescu, Știrbei (Smărăn
descu II) — Marin (Birn), Smărăn
descu I, Dinulescu (Vasilescu), Maf
teuță, Vasilescu (Marin).
• Rapid s-a antrenat 30 de minute

• Meciul se dispută în nocturnă 
de jucători

tercluburi părăsesc țara în cursul zilei 
de luni, pentru a avea răgazul nece
sar unui antrenament de acomodare 
pe stadionul din Viena, la luminile re
flectoarelor. Conducerea secției de fot
bal a clubului ploeștean ne-a informat 
că vienezii au programat partida în 
nocturnă. Ultima verificare a echipei 
Petrolul are loc astăzi la Ploești cu 
prilejul meciului de campionat cu Di
namo Bacău.

Clubul vienez, care a debutat în 

face tot posibilul ca înaintea întîlnirii 
cu Wiener Sport Klub să-și îmbogă
țească cartea de vizită și... nu putem 
spune că nu are nevoie mare și de 
puncte. La Orașul Stalin, apărarea 
textiliștilor din Arad va avea o sarcină 
deosebit de grea în fața mobililor îna
intași ai Steagului roșu.

Ca încheiere: această etapă deschi
de unei serii întregi de elemente talen
tate perspectiva de a se impune selec
ționării în lotul republican în fața că
ruia stă apropiata întîlnire cu Bulga
ria. Un motiv în plus pentru care azi 
și duminică așteptăm să vedem meciuri 
pasionante, la un bun nivel tehnic, 
desfășurate în limitele unei perfecte 
sportivități I 

cu T.C.U. și de 2 x 30 minute cu Ti
pografia Filaret. Înaintarea de la Ra 
pid a fost foarte eficace. S-a re
marcat în special tripleta Ozon — 
Ene — ’Georgescu. La jocul de an
trenament a participat întreg lotul 
rapidist.

• Prin golurile marcate de Țîrlea 
(2), Mețcas (2), Capaș, Neamțu, Pe- 
tescu, Pîrcălab și Petschowski, U.T.A. 
Arad a dispus de C.F.R. Arad (re
zerve) cu scorul de 9—1.

• Wiener S. C. ți-a anunțat lotul

noul campionat al Austriei printr-o 
victorie la limită (3—2), a comunicat 
atît la U.E.F.A. cit și Petrolului lotul 
de jucători pentru cele două întîlniri. 
Lotul cuprinde pe următorii jucători: 
Barschandt, Bock, Bogner, Biillwatsch, 
Ilamerl, Hasenkopf, Hof, Horak, 
Huschek, Hiibler, Kittinger, Klarl, 
Knoll, Kugler, Lenhart, Neudauer, Os
lansky, Schmid, Schneider, Skerlan, 
Szanwald, Windisch și... Pesser Hans 
(probabil însă, că este o greșeală 
pentru că Hans Pesser este antrenorul 
echipei...).

Echipa de bază a clubului Wiener 
Sportclub este următoarea : Szan
wald (9 ori internațional la A, o dată 
la B) — Windisch (4 la B), Biill
watsch (4 B, 1 la juniori), Hasen
kopf (9 A, 4 B, 7 J) — Oslansky (4 A, 
1 B), Barschandt — căpitanul echipei 
(30 A, 7 B) — Horak (12 A. 1 B), 
Knoll (5 A, 1 B), Hof (7 A, 2 B, 10 J), 
Hamerl (7 A, 6 B), Skerlan (4 A, 
4 J). Wiener Sportclub este unul din 
cele mai vechi cluburi vieneze; el a 
fost înființat în anul 1883.

Partida de la Viena, ca și cea de 
la Ploești, va fi condusă de trei ar
bitri italieni.

LOC4ȚIENE
La jocurile de fotbal Progresul— 

Rapid și Dinămo—C.C.A., care vor 
avea loc, în cuplaj, duminică pe sta
dionul 23 August, sînt valabile bile
tele cu seria 51, care s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.

Sînt valabile permisele — roșii și 
albastre din piele la trib. I sector 0;

TMul s a impus iu finalele campionatelor 
de canotaj academic pentru categoriile interioare

Lâ sfîrșitul săptămînii trecute, timp 
de trei zile, aproape 180 de sportivi 
reprezentînd 18 cluburi și asociații din 
țară? au alcătuit 44 de echipaje care 
și-au disputat cu multă ardoare întîie- 
tatea în finalele campionatelor republi
cane de canotaj academic pentru cate
goriile a ll-a, a Ill-a și neclasificați. 
Mtilți dintre cîștigători n-au putut fi de
ciși decît pe ultimii metri sau chiar pe 
linia de sosire, cum s-a întîmplat cu 
echipajul feminin de 4 + 1 rame al 
Cetății Bucur care a întrecut doar cu 
un vîrf de barcă (3/10 sec.) Clubul 
sportiv școlar București. Dar, la succe
sul înregistrat de aceste finale au con
tribuit în cea mai mare măsură, pe 
lîngă numărul mare de participanți 
sau disputele strînse, și numeroasele 
elemente tinere care s-au impus cu 
autoritate, cîștigînd chiar cele mai 
multe probe: 4+1, 2 vîsle, 8+1 (mas
culin) și 4+1 rame, simplu (feminin).

Rezultatele: FEMININ: schit
44-1 rame: 1. Cetatea Bucur 4:06,6 
(Anca Miclescu, Elena Diaconescu, 
Ioana Palcu, Ecat. Deneș + Angela 
Codreanu) ; 2. C.Ș.S. Buc. (Dana 
Iliescu, Alexandrina Simian, Cristina 
Predescti. Elena Raț 4- Liliana Vasile) 
4:06,9; 3. S.S.E. Timiș. 4:15,6; 4. 
U.T. Arad. 4:31,1; 5. S.S.E. Tim. II 
4:36,3. Schif simplu: 1. Jude Cornelia 
(S.S.E. Tmii ) 4:33,9; 2. Valeria Cos- 
tăchescu 4:38,7; 3. Maria Illeși (Vo
ința Arad) 4:48,9 ; 4. Elena Becski (Vo
ința Tg. Mureș) 4:55,9. Schif 2 vîsle:
1. Voința București (Norma Klein, 
Elisabeta Rusul 4:22,6 ; 2. S.S.E. Tim. 
+•39,6. Schif 4+1 vîsle: 1. Victoria 
Buc. (Stana Cristian, Emilia Mirea,

Mii ne, în Parcul Copilului

Start intr-o competiție de rugbi 
rezervată juniorilor:

„Cupa C. F. R. Grivița Roșie"
Patru dintre cele mai bune echinp 

de rugbi-juniori din Capitală își vor 
măsura forțele, mîine după-amiază, pe 
stadionul din Parcul Copilului, în pri
ma etapă a unei interesante competiții 
rugbistice organizată de asociația spor
tivă C. F. R. Grivița Roșie.

Este vorba de o competiție sistem tur
neu (numai tur) care urmează să se 
desfășoare anual, înaintea turneului 
final al campionatului orășenesc de 
rugbi rezervat echipelor de juniori.

La startul primei ediții a competi
ției au fost invitate echipele cluburilor 
sportive Constructorul (antrenor D. 
Ioriescu) și Cetatea Bucur (antrenor 
P. Declesis) și asociației sportive Si
rena (antrenor Al. Carnabel). Partici
pă, de asemenea, echipa asociației spor
tive organizatoare, C.F.R. Grivița Ro
șie (antrenor llie Milea).

Returul campionatului categoriei A la rugbi

DE BILETE
— verzi pentru ziariști la trib. I 
sector 0 la masa presei, în limita 
locurilor repartizate; — albastre 
dermatin, verzi dermatin, gri der- 
matin (acestea din urmă cu ștampila 
fotbal), precum și cele maro eliberate 
de U.C.F.S. Oraș București, vizate 
ia zi, la trib. I sectoarele 1 și 46.

Ioana Penca, Lucia Antony + Ritta 
Danelian) 4:01,3; 2. Metalul M.I.G. 
Buc. 4:05,1 ; 3. C.S. „Banatul" Tim. 
4:06,5; 4. Voința Tim. 4:09,3 ; 5. Vo
ința Arad 4:23,3. MASCULIN : Schif 
4-j-l : 1. C.S.U. Buc. (loan Dumitra, 
Gh. Nemeth, F. Larion, T. Costacai 
+ S. lonescu) 7:07,2; 2. Voința Tim. 
7:22,2; 3. „Strungul" Arad 7:23,2;
4. Rapid Buc. 7:25,2; 5. Cetatea 
Bucur 7:30,2; 6. FI. roșie Tim. 7:32,2.
Schit 2-ț-l : 1. Constr. Buc. (Gh. Ghiță, 
E. Benberger 4- D. Davidescu) 8:08,2;
2. Metalul M.I.G. Buc. 8:19,2; 3. Vo
ința Tim. 8:38,2; 4. U. T. Arad 
8:48,2. Schif simplu: 1. Zoltan Bon
dar (C.C.A.) 7:56,3; 2. N. Kleker 
(C.S. „Banatul" Tim.) 8:08,3; 3. M. 
Negulici (Met. M.I.G. Buc.) 8:26,8;
4. M. Buzaș (S. Sp. U.C.F.S. Arad) 
8:35,3; 5. S. Varga (C.S.S C’uj) 
8:49,3. Schif 2 vîsle: 1. Pompierul 
Buc. (I. Szabo, S. Pakay) 7:25.4: 2. 
Știința Tim. 7:29,4; 3. C.S. „Banatul" 
Tim. 7:30,4 ; 4. Metalul M I.G. Buc. 
7:34,4 ; 5. Voința Arad 8:01,9 ; 6.
C. S.S. Cluj 8:18,4. Schif 8+1 : 1. Ce
tatea Bucur (D. Călinescu, V. Doru,
D. Dinescu, D. Firoiu, Gh. Bariciuc,
B. Petrescu. P. Ștefan, N. Ispas + D. 
Popa) 6:34,9; 2. Voința Tim. 6:36,4;
3. C.S.S. Buc. 6:45,9 ; 4. C.S. „Bana
tul" Tim. 6:52,9: 5. C.F.R. Arad 
6:55,9 ; 6. Voința Btic. 6:58,4. In cla
samentul general pe primele locuri se 
află: 1. Cetatea Bucur 17,5 p; 2. 
Voința Tim. 14 p; 3. Metalul M.I.G. 
Buc. 11,5 p; 4. S.S.E. Tim. 11 p;

5. C.S. „Banatul" Tim. 10 p; 6.
C. S.S. Buc. 8,5 p.

Este de menționat faptul că în rîn- 
durile echipelor care se vor întrece în 
această competiție' evoluează o serie 
de tineri rugb+ti apreciați ca Home- 
niuc (C.F.R. Grivița Roșie) — pre
zent și în reprezentativa de tineret a 
țării — Vasilescu și Coravu (Con
structorul), lvan (Cetatea Bucur), Po- 
lizache (Sirena) etc.

Viitoarele etape ale competiției vor 
avea loc în zilele de joi 11 și dumi
nică 13 septembrie, tot pe stadionul 
din Parcul Conilului.

Organizatorii vor decerna echipei 
clasate pe primul loc „Cupa C.F.R. 
Grivifa Roșie".

Intîlnirile din prima etapă vor avea 
loc dună următorul program :

ORA 16,30: Constructorul — Sire
na; ORA 18.15: Cetatea Bucur — 
G. F. R. Grivița Roșie.

structorul Buc.-C.F.R. Grivița Roșie;
ETAPA XVI-A (15.XI.1959) : Con

structorul Bîrlad-Dinamo; C.C A.- 
Met. M.I.G.; C.S.M.S. Iași-Știința Ti
mișoara ; Știința Cluj-Constructorul 
București ; Progresul-C.F.R. Grivița 
Roșie-

ETAPA XV11-A (22.XI.1959): Me
talul M.I.G.-Constructorul Bîrlad ; 
Știința Timișoara-Dinamo ; Construc
torul București-C.C;A.; C.F.R. Grivița 
Roșie-C-S.M.S. Iași; Progresul-Ști- 
ința Cluj.

ETAPA XVIII-A (29.XI.1959): Con
structorul Bîrlad—Știința Timișoara; 
Metalul M.I.G.-Constructorul Bucu
rești; Dinamo-C.F.R. Grivița Roșie ; 
C.C.A-Progresul; C.S.M.S. lași-Ști- 
ința Cluj.

Campionatele republicane 
de juniori la tenis

CLUJ 4 (prin telefon). Întrecerile tenisma- 
nilor juniori au ajuns în faza premergătoare 
desemnării campionilor, lată rezultatele teh
nice •

BĂIET! Cat. 17—13 ani (sferturi de f*nalu):  
linrciu (Buc).—Pe»er (Or. StoUn) 6—2, 6—^, 
6—2, Spătaru (Tim )■-Verone (Buc) 6—4, 
6^-1 o-2; Beke (Cluj)—Pascal (Buc.) >-7,
d—g*  8—6, 6—2; Baciu (Buc.)—Mihătiescu 
(Pit ’) 6 - 0, 6—1, 6—2; cat. 15—16 ani (se
mifinale) : Spătaru— Beke 6—2, 6—1; Chiper
(Craiova)—Nccula (Or. Sta^in) 2—6, 7—5t
(f- 7- cat 2 3—11 cni (semifinale): 1. Mastase 
(Buc.)—Covaci (Cluj) 6-8, 6—4; Balogh H
(Tg. Mureș)—Kirschner (Buc.) 6—2, 6—5.

FETE Cat 11—18 ani (semifinale) .- Banyai 
(Oradea)-M. Ciogolea (Buc.) 8-6 6-4,
8—6; Mina Ilina tPit.)—H. Bosch (Or Sta
lin'. 6- 2, 6—3; <at 13—14 am (semifinale). 
Klahre (Bu-.)-Man (C. '1 urzii) 6—0, 6—1; 
Hilar (O'atica) —Mihn (Buc ) 6—3, 6—5.

R. F1SCH — coresp. regional

C.FR


la Budapesta Be așteaptă un meqj dificil

Pregătirile boxerilor romîni
* B 6 ' A ■ . fiK

Deunăzi, am intrat în sala de atle
tism a complexului sportiv Floreasca, 
unde se desfășoară pregătirile boxeri
lor romîni pentru întîlnirile cu echipele 
R. P. Ungare. începute cu cîteva zile 
în urmă, antrenamentele continuă în 
prezent și vor crește în intensitate 
pînă la sfîrșitul săptămînii.

I-am găsit pe boxerii noștri într-c 
„încleștare" sportivă care a atras nu
meroși spectatori ocazionali. Nu se 
antrenau la... mănuși, cum desigur 
sînteți tentați să credeți, ci jucwu... 
handbal. Un handbal... de calitate, cu 
pase și schimburi din viteză, cu șuturi 
de o precizie care ar putea să... pună 
pe gînduri pe mulți handbaliști. Iar 
dintre competitori, cea măi frumoasă 
impresie ne-a lăsat-o „ușorul" Ghc- 
rasim. Firește, meciul a fost de o 
durată redusă, după care boxerii au 
trecut la un ușor program de „box 
cu timbra".

Am profitat de cele cîteva momente 
de răgaz care au urmat după jocul de 
handbal și ne-am întreținut cu unul 
dintre antrenorii lotului, Eustațiu Măr
gărit.

Considerăm — ne-a spus el — că, 
majoritatea boxerilor din lotul A dețin 
o formă mulțumitoare. E drept, am a- 
vut de „lucrat" mult cu ei deoarece tn 
secții nu s-a depus toată străduința 
pentru ca boxerii selecționați în lotul 
reprezentativ să urmeze un program 
special de pregătire. Unii dintre aceș
tia au manifestat serioase lacune teh
nice care, în parte, au fost remediate.

— In aceste condiții, sarcina antre
norilor a fost aceea de a insista mai 
mult asupra pregătirii fizice a boxeri
lor, nu e așa ?

— întocmai! Atenția colectivului de 
antrenori este concentrată îndeosebi 
asupra măririi rezistenței, a puterii de 
luptă a pugiliștilor. Astfel, Gheorghe 
Negrea, Șerbu Neacșu, losif Mihalic, 
Mihai Nicol au (care s-a prezentat la 
lot slab pregătit), ca și alți boxeri se
lecționați întrunesc acum condițiile 
pentru a susține partide cu adversari 
tari.

Dar aceasta, desigur, se va verifica 
cel mai bine la Budapesta, în meciul 
cu echipa R. P. Ungare, meci care se

IltiHF BSM

Pregătirile sint în toi. In fotografie, Mihalic, Negrea, Șerbu, Nicolaii și cei
lalți boxeri din lotul reprezentativ într-o repriză de box cu umbra 

(Foto H. Nandy)
anunță dificil. Viitorii noștri adversari 
duc o muncă temeinică pentru ridica
rea calitativă a boxului lor, lucru re
flectat într-o măsură și de victoria 
categorică (14—6) obținută în recenta

----------------------------------- ★

Gală de verificare a
Joi seara, pe velodromul Dinamo, 

a avut .loc o interesantă gala cu ca
racter de verificare a boxerilor dina- 
moviști care vor participa la turneul 
internațional de la Berlin. Cu toate 
că nu era decît o întrecere de „casă", 
numeroși spectatori au fost prezenți 
în. tribuna velodromului. Cele mai 
spectaculoase iliSpiite au oferit boxe
rii: L. Ambruș—Șt. Mihăilescu, C. 
Gheorghiu—C Popa, l. Dragnea—C. 
Stoian. în care primii au obținut vic
toria la puncte. De remarcat fru- 
nioasa comportare a tînarului dinamo-

Despre întrecerea celor peste
Urmărind desfășurarea campionate

lor republicane individuale de popice 
încheiate recent, ne-a atras atenția 
îndfosebi numărul nemaiîntîlnit de 
mare de sportivi care și-au disputat 
întîietatea în această competiție. In
teresul stirnit de ediția din acest an 
se datorește, desigur, ineditului, nou
tăților intervenite în formula de des
fășurare a concursurilor. Nu e mai 
puțin adevărat că și membrii comisiilor 
orășenești, raionale și regionale s-au 
străduit să organizeze în cele mai bune 
condițiuni fazele premergătoare fina
lelor.

NUME NOI IN RINDIJL 
CAMPIONILOR

Din datele necentralizate încă re
iese că la această competiție au 
startul peste 15.000 jucători și jucătoa
re. De-a lungul etapelor am primit de 
la corespondenții noștri nenumărate 
scrisori în care ne vorbeau despre 
dîrzenia cu care luptă aceștia pentru 
a se califica în fazele superioare. Mer- 
gînd din victorie în victorie, llona 
Nagy (Tg. Mureș) — 100 bile mixte, 
Iuliu Erdei (Oradea) — 200 bile mixte, 
Margareta Szemany (Tg. Mureș) — 
100 bile la plin, Marcel Cocișiu (Iași) 
—- 100 bile la plin, Cornel Solomon 
(Alba Itilia) 100 bile izolate și Gerda 
Reinea (Orașul Stalin) — 100 bile izo
late, au reușit duoă mai bine de trei 
luni de întreceri însuflețite să îmbrace 
tricourile de campioni ai țării la pro
bele respective. Despre comportarea 
lor am mai scris. De data aceasta 
vrem să arătăm că printre campioni

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 37, ETAPA DIN 13 SEPTEMBRIE 1959

- categoria
- categoria 

9.980 lei
- categoria 

1.356 lei
- categoria 

282 lei
- categoria
- categoria 

30 lei

a Vl-a : 2.320 variante a 60 lei 
a VI l-a : 9.267 variante a

a II -a : 2 variante a 69.866 lei
a lll-a : 14 variante a

a IV-a : 193 variante a

a V-a : 494 variante a

I. R.P. Bulgaria-U.R.S.S. (preliminariile
turneului olimpic)

II. C.C.A.-Farul Constanța (cat A)
III. U.Ț.A.-Dinamo București (cat A)
IV. Știința Timișoara — Flacăra Moreni 

(cat. B)
V. Minerul Lupeni-Rapid București (cat. A)

VI Dinamo Bacău-Jiul Petroșani (cat. A)
VII. Victoria Buzău—Știința București (cat B)

VIII. C.S.M.S. lași-Dinamo Galați (cat. B)
IX. Metalul Tîrgoviște-C F.R. Timișoara 

(cat. B)
X. C.S.M. Reșița—Știința Craiova (cat. B)

XI. Gaz Metan Mediaș—Ind Sîrmei Cîmăia 
Turzii (cat. B)
XII. Corvinul Hunedoara—C.S. Oradea (cat B)

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES
NR. 34

La tragerea specială Pronoexpres din 30 
august au fost stabilit» ••rmătoarele premii 
în bani ;

confruntare Budapesta-Londra. Boxerii 
noștri știu acest lucru și — după cum 
se vede — se pregătesc temeinic.

R. CALARAȘANU

★ ------------------------------------

boxerilor dioamoviști 
vist C. Stoian care prin boxul de ca
litate pe care l-a practicat a reușit 
să-l pană de multe ori în dificultate 
pe rutinatul I. DfegnSa.

Alte rezultate: C. Văduva b.p. M. 
Stan, P. loanițescu b p. V. Zgondca, 
O. Baciu b.p. S. Bîrsu, C. Toma b.p. 
N. piligeanu, C. Gheorghiu b.p. C. 
Popa, M. IJrlățeanti b.ab. II G. Du
mitrescu. Fr. Pazmani b.p O. Mără- 
cineanu, M. Balaș ni.n. Â. Gănescu, 
D. Gheorghiu b.ab. Il I. Monea.

H. PETRE |

se află nume noi. Marcel Cocișiu, Cor
nel Solomon și Gerda Reinea, pregă- 
tindu-se cu perseverență, au urcat cu 
siguranță treptele măiestri»*.Azi după-amiază, la ora 15,30 se or

ganizează o reuniune pe hipodromul 
Băneasa-Trap. Alergarea principală 
este premiul Zori de Zi. în care con
curează: Cuța 1700 (Marcu Tr.), Be
reta 1720 (Voronin), Triumf 1720 
(Crainic), Luminiș 1740 (Mihăilescu), 
Pogorîși 1780 (Strijiuiuc), Băltăreț 
1780 (Tănase).

Premiile Ulmul și Valea Mare pre
zintă cîte 10 participanți.

ALERGĂRILE DE MI1NE
Pe hipodromul Băneasa se va des

fășura mîine dimineață — cu înce
pere i de la ora 9,30 o reuniune de 
galop.

Alergarea de căpetenie va fi pre
miul Nuntaș, în care își vor disputa 
victoria: Argint 61 (Crișan), Sibianca 
59 (Stoian Gh.), Graur 57 (Lazăr), 
Nunii 56,5 (Soare). Codaș 56 (Spă
tarii). Glod 55,5 (Ionescu). Snop 55 
tBaldovin), Așa da 53 (Cînipeanu). 
Nașa mea 53 (Sto-’.m. P.). Bec 50,5 
(Drăghici), Muson 48.5 (Logofăt).

Cel mai mare număr de concurenți 
— 12 — va fi în premiul Bucure!: 
Justin 58 (Crișan). Arthur II 57 (Bal- 
dovin). Letopiseț 55,5 (Ionescu). Ne- 
luta 55,5 (Stoian. P.). Gib 55,5 (Petru 
A.). Neailov 55 (Spătaru C.).. Stejar 
I! 54.5 (Looofătu). Jaguar 54,5 (Sto
ian Gh.). Clasic 53 (Soare), Sorinei 
51 ICÎinpcanu). Micuța 50,5 (Dră- 
ghici).

Concursul Pronosport de duminică tre
zește - așa cum este și firesc un in
teres deosebit în rîndurile participanfilor 
datorită meciurilor interesante pe care le 
cuprinde. Capul de afiș al concursului, 
meciul U.R.S.S.-R. Cehoslovacă precum și 
celelalte partide din campionatul categoriilor 
A și B cuprinse în program vor oferi 
desigur participanfilor premii importante. 
Aceasta pentru faptul că maioritafea me
ciurilor se dispută între echipe de valori 
sensibil egale, așa îneît rezultatul este 
greu de prevăzut iar cei care voț Feuși 
să indice 10, 11 sau 12 rezultate exacte 
pot fi siguri că vor obține sume impor
tante.

Partidele din program care se anunță 
cele mai disputate sînt, după părerea 
noastră, următoarele : U.R.S.S.-R, Ceho
slovacă, Dinamo București—C.C.A., Farul 
Constanța-$tiința Cluj, Progresul București- 
Rapid București, Jiul Petroșani—Minerul 
Lupeni, Rulmentul Bîrlad—Unirea lași, Vic
toria Suceava-Victoria Buzău.

O EXPERIENȚA REUȘITA

Biroul federal, care acordă o aten
ție tot mai sporită găsirii unor forme 
de disputare a campionatelor cit mai 
apropiate de cerințele actuale ale dez
voltării sportului popicelor în țara 
noastră, a făcut anul acesta o serie de 
modificări la capitolele „participanți" 
și „desfășurarea jocurilor" din regula
ment. Aceste modificări au avut ca ur
mare obținerea unor, rezultate bune. 
Să le luăm pe rînd. Faptiil că jucătoa
relor și jucătorilor Ii s-a permis de 
data aceasta să participe numai la una 
din cele trei probe ale competiției, a 
făcut să crească numărul sportivilor 
calificați în finală. Pe de altă parte a 
fost eliminată posibilitatea ca unii 
popicari experimentați să monopolizeze 
toate titlurile, așa cum s-a întîmplat 
ani de-a rîndul. Astfel, dacă anul tre
cut la Ploești s-au întîlnit în finală 
numai 50 popicari, acum în ultimul act 
al campionatelor s-au întrecut aproape 
80 de sportivi. Prima notă pozitivă 
a acestei masive participări în finale 
o constituie calificarea unui mare nu 
măr de elemente tinere. loan Ilieș 
(Or. Stalin), Ioan Costea (Cîmpinai 
Ținea ȚJaragață (Buc.) Gerda Reî.nea 
(Or. Stalin), Iosif Vavrik (Baia Mare), 
Marin Dumitrache (Urziceni), Con
stantin Radulescu (Lugoj), Vavila 
Dăneasa (Cîmpina), Cornelia Măntes- 
cu (Giurgiu) și alți tineri și tinere

Pentru premiile în obiecte :
- categoria a ll-a : 3 variante
- categoria a lll-a : 9 variante
- categoria a IV-a : 114 variante
- categoria a V-a : 521 variante
- categoria a Vl-a : 2.444 variante
Cele trei variante care au obținut pre

miul de categoria a ll-a la obiecte au 
participat la tragerea din urnă care a avut 
loc . joi după amiază, pentru acordarea 
unui automobil „Wartburg*.  In urma acestei 
trageri din urnă automobilul. a revenit lui 
Daraairi Ștefan din Oradea, str Decebal 
nr. 48.

Extragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres de dumin:că 6 sep
tembrie va avea lăc la ora 19. în sala 
din str. Doamnei nr. 2 și va fi urmată 
de un film. Intrarea liberă.

Rubrică redactată de I.S. Loto-
Pronosport

Printre sportivii 
Gri viței

(Urmare din’ pag. 1) 

comotivă. Iși ferea fața cu masca de 
sudor și atent în pulberea de stele 
a aparatului, mai strălucitoare decît 
luminile ringului, își... pistoua „adver
sarul" cu multă atenție. Se vedea că 
nu prea avea timp de pierdut. Șeful 
său de partidă, de la „Clădiri și insta- 
lații-întreținere", ni-1 și caracterizează, 
de altfel: „Morăruș, jolosește din plin 
cele „480 minute", iși îngrijește cu 
drag mașinile, a reușit o depășire de 
10 la sută economii la electrozi și 
oxigen,..".

— Și cu boxul?
De data aceasta ne răspunde chiar 

„cocoșul" Morăruș: „Sint cu gîndul 
la „feroviarele" din 1960. Veniți să 
mă vedeți diipă amiază la antrena
ment, în Parcul Copilului".

...Vi-1 mai amintiți pe Dumitru 
Zamfir, rugbistul înalt, suplii, renu
mit prin „transformările" sale? Acum 
are 39 de ahi A lăsat de doi ani 
sportul de performanță. (,,Și cind te 
glndești că Pircălăbescu colegul meu, 
se mai jl'-tic" la virsta asia!..."), L-am 
găsit la secția a IV-a mecanică în fața 
urmi banc, o masă de lucru lungă Cit 
o săritură de-a lui Ter Ovanesian. 
Strfnsesc cu putere în menghine fusul 
unei frîne ș'i-1 ajusta lovinatt-l precis 
cu'*'ciocanul.  Aproape aceeași vigoare, 
la acest om cu un :încep#it de argint 
la timple. Alături de el doi tovarăși 
de muncă, tot pontăȘtAri la această a- 
nexă a centrului de strungarie-tendere. 
Unul mai tînăr, utemistul Dumitru 

Tudor, altul mult nfai vîrstnic, secretarul 
organizației de partid a centrului, 
Vasile Diaconii. UHimul, afiînd de 
unde sîtifem, ne laudă pe numeroșii 
sportivi care fac cinste prin activita
tea lor profesională Secției a IV-a 
Mecanică. Deasupra citim un angaja
ment: „In cinstea lui 23 August vom 
da peste plan piese pentru două ten
dere".

— Ați realizat angajamentul?
— „Firește, In plus am realizai îm

preună cu întreg colectivul centrului 
și 12.000 lei economii pe luna august".

15.000 popicari
s-au întrecut de la egal Ia egal cu 
colegii lor mai experimentați. In fina 
le, ei și-au îmbogățit bagajul de cunoș
tințe și sîntem siguri că vor continua 
să se antreneze cu aceeași sîrguință în 
vederea viitoarelor competiții.

Cea mai bună măsură a Federajiei 
de popice ni s-a părut aceea de a or
ganiza finala pe probe, în centre dife
rite. Rezultatul: economii de mii de 
Lei, deoarece spre deosebire de anii 
trecuți cînd finalele la cele 6 probe 
masculine și feminine erau organizate 
într-un singur centru cu o durată de 
circa o săptâmînă, acum ultimele în
treceri au fost programate numai în 
două zile (sîmbătă și .duminică) în 
șase orașe diferite. Sportivii au fost 
scoși din producție numai pentru o 
singură zi (sîmbătă) și în plus s-» 
făcut o bună propagandă sportului po
picelor

Șl CÎTEVA LACUNE

Din discuțiile purtate cu specialiștii 
prezenți la concursurile finale a reieșit 
că rezultatele tehnice au fost în bună 
parte influențate de condițiile nocores- 
punzătoare de joc. Ne surprinde fap
tul că membrii comisiei de organizare 
au putut să aleagă ca loc de desfășui 
rare a întrecerilor, arenele C.F.R. 
Cluj. Electrica Arad și Recolta Bucu
rești, recunoscute ca cele mai grele 
piste de joc. In alte localități se gă
seau arene mai bune.

Și anul acesta au existat unele con
silii U.C.F.S. care au privit cu dezin-*  
teres campionatele republicane. Este 
cazul U.C.F.S.-urilor regionale Bacău, 
Suceava șl oraș București care nu 
și-au desemnat reprezentanți la unele 
probe. De asemenea, în regiunile Iași 
și Suceava s-a acordat foarte puțină 
atenție atragerii elementului feminin 
în practicarea sportului popicelor.

TR. IOANIȚESCU

Oală amicală 8e box
Asociația sportivă „Tehnica mo

dernă" organizează duminică 6 sep
tembrie a.c. ora IO dimineața, în gră
dina „Combustibilul" din str. Ion 
Vidu nr. 13, o reuniune amicală de 
box.

Programul reuniunii cuprinde 12 
meciuri între tinerii boxeri de la di
ferite asociații sportive din Capitală.

Printre participanți remarcăm pe 
taleiltații : Stan Constantin, Tudose 
Ion, Barbu Victor, Dumitrescu Du
mitru, Ce-ușu Vasile, doniță Ion.

V. DUMITRESCU, corespondent

„Griviței Roșii", 
eroice...

W
Cifln mi-â venit în gind o asemeni 

nea întrebare cînd în fața mea start 
doi vechi membri de partid și un ute- 
mist, cînd Dumitru Zamfir muncește 
în aceste ateliere de un sfert de veac.?,

... Am ieșit din Sectorul locomotive 
și ne am îndreptat spre Sectorul va
goane. In hala imensă a centrului III 
vagoane, cu peroane și bolți ca în Gara 
de Nord, vagoanele stau rînduite pe 
diferite linii de garaj sau cățărate pe 
suporții aparatelor electrice de ridicat, 
în așteptarea diferitelor faze ale 
înoirii lor. Liniște mai multă aci, dar 
muncă tot atît de creatoare. Intrăm 
într-un sector unde se face „toaleta" 
interioară a vagoanelor. Miros per
sistent de vopsea. La fereastra unui 
compartiment nou nouț apare figura 
boxerului Mirea Marin, Țînărui lăcă
tuș tocmai montase niște șujprți de 
bagaje. Privire ageră, umeri largi, 
pumni... năpraznici. Se știe că uper
cutul său de dreapta i-a adus, multe 
victorii înainte de limită. Are rezultate 
frumoase în ,,Cupa Eliberării". Păcat 
că la campionatele republicane. în 
zona de ia Orașul Staliu a .,lras" cu 
C, Dumitrescu...

— „Dar m-a'in ținut bine, am cîșfi- 
gat chiar o repriză..". Mirea de cu- 
rînd confirma*  membru de partid, se 
ține bine și în producție. Mărturie stau 
și cele 100 kg. de material nefe.ros e- 
conomisiți în ultima lună. „Succese a- 
semănătoare și pe viitor, Marine!*'  îi 
urăm la despărțire.

...Aproape 300 de. sportivi legitimați 
si 2.500 membri U.C.F.S.. muncitori 
vrednici ai Atelierelor C.F.R< „Grivita 
Rhșie". obțin zi de zi noi realizări în 
producție și așteaptă să le facem o... 
vizită. De aceea întotdeauna cind hui 
voi căiit.i aci subiectele de reportaj 
voi f: nehotărît. Plăcută dilemă...

Luptă pasionantă 
în campionatul de star

(1ONST.WTA 4 (prin telefon).
In regatele a H-a si a IH-a des

fășurate joi și cîștigate de echipajele 
Puiu Manii—I. Zamfir si I. Naum— 
P. Romașau, cele două ambarcații de 
mai sus au arătat aceeași formă bună 
câ în prima zi de concurs cînd ambele 
au sosit pe locul I.

Regata alergată vineri dimineața a 
fost, cum se spune, „sufocantă" pen
tru veliști, prin lipsa de vînt. Con- 
c.urînd pe o apă liniștită, veliștii au 
căutat tot timpul să descopere filoa
nele de vînt salvatoare, care să-î 
poarte spre victorie. Am asistat de 
asemenea și la un finiș cu totul im
presionant. Echipajele I. Naum—P. 
Romașan și P. Mânu—I. Zamfir, care 
erau în frunte înaintea ultimilor 200 
metri și puteau să intre „liniștite**  
prin poarta de sosire în această or
dine, nu s-au înțeles între ele. astfel 
că pînă la urmă a cîștigat efchipajul 
N. Calcan—L. Navasart.
Iată.' de altfel, configurația, primei 
nărți a clasamentului general înain
tea ultimei regate: 1. L Nau m—P. 
Romașan (Constr.) 3338 p. 2. P. 
Mânu—T. Zamfir (Cetatea Bucur) 
3271 p, 3. N. Calcan—L. Navasart 
(C.C.A.-Marîna) 3012 p, J

P. ENACHE, coresp. regional

Unde mergem ?
In Capitală

AZI
HANDBAL: Stadionul Giulești. ara 

17: Rapid — Cetatea Bucur (tem. 
cat. A).

FOTBAL: Teren Metalul Titanii — 
Dudești. ora 16,45: Știința București 
— Metalul Titanii (amical).

NATAȚIE : Complexul tineretului, 
ora 9,30 și 17,00:

Campionatele republicane școlare.
MUM

HANDBAL: Teren C.C.A., ora 10: 
C.C.A. — Chimia Făgăraș (mase. cat. 
A); Stadionul Dinamo, ora 12: Dina
mo Buc. — Dinamo Orașul Staliu 
(mase. cat. A); stadionul Tineretului, 
ora 16: Știința București — C.S.A. 
Marina (mase. cat. B); ora 17,15: 
Știința București — Steaua roșie Si
biu (fem. cat. A).

FOTBAL : Stadionul 23 August, ora 
15: Progresul — Rapid: ora 16,45: 
Dinamo București — C.C.A.: Stadio
nul Pomnicul — Obor ora 10 30: 
Pompierul București — Metalul Oțe» 
hil r-.cn r<-at. B).

NATAȚIE : Complexul tineretului. 
ora 9,30: Campionatele repubb’cane 
școlare si meciuri de categoria B la 
nolo: S.S.E. — Petrolul Cîmpin.i și 
Rapid Buc. — Vo’nța Buc-



Impresii și constatări după turneul 
baschetbalistelor în Sicilia

Turn"'d reprezentativei feminine de 
baschei a țării noastre in Sicilia a 
prilejuit constatări interesante, atît prin 
prisma experienței acumulată de jucă
toarele noastre, cit și prin contactul 
cu oameni, locuri și obiceiuri noi. Or
ganizatorii turneului de la Messina 
s-au străduit să ofere echipelor parti
cipante, în afara unor condiții optime 
în confruntările de pe teren, și posibi
litatea de a cunoaște lucrurile care 
stirnesc curiozitatea a suie și mii de 
turiști veniți din toate colțurile lumii. 
Pentru noi, veniți dintr-o țară cu o 
splendidă așezare geografică, abunden
ța de dealuri și stinci vulcanice, cim- 
piile arse de soarele puternic și „se
mănate" cu o puzderie de pietre de 
diferite dimensiuni, ne-au impresionat. 
Sălbăticia locurilor și vitregia pămîn- 
tului din care sicilienii încearcă să 
stoarcă simburii abundenței ne-au. 
stirnit o ușoară nostalgie, făcindu-ne 
să ne gindim cu drag la frumusețile 
patriei nostre. Ceea ce înviorează și 
mărește interesul ținuturilor siciliene 
este 'contrastul dintre relieful stincos, 
care se înalță impetuos din mare și 
livezile de lâmîi, portocali, măslini și 
migdali, aflate în special la poalele 
vulcanului Etna Ne-a impresionat, de 
asemenea, simpatia manifestată de si
cilieni pentru tara noastră. Ast'el. o 
bucurie deosebită ne-a produs-o urarea 
cu care am fost primiți la Ragiisa de 
iînărul Nuncio: ..Pace Șt Prietenie, 
jucăm periitița?" Participant la Festi
valul de la București Nuncio a rămas 
cu o impresie de neuitat despre țara 
noastră și a căutat orice prilej pentru 
a ne face șederea cit mai plăcută.

Sicilia frapează prin desele contraste 
prezentate, nu numai in natură' ci și 
in obiceiurile și în faptele oamenilor. 
In portul Messina am văzut silueta 
fantomatică, amenințătoare — privita 
cu răceală și oarecare spaimă de lo
calnici — a :rucișetorului englez „Bir
mingham". ancorat în locul cel mai im
portant al cheiului, ca o demonstrație 
a politicii de forță a statelor imperia
liste. Nu departe de „Birmingham" se 
aflau două vase sovietice întoarse 
dintr-o misiune de cercetări științifice: 
„Academician Vavilov" și „Academi
cian Vișinevski" ai căror marinari erau 
primiți cu dragoste de către localnici. 
Im Ragusa. alt contrast, de astă dată 
intre prezent și viitor. La invitația 
gazdelor am plecat spre o colină situa
tă la circa 10 km de oraș, pentru a 
admira minunata panoramă a unei 
vestite văi ce se întinde piuă la țărmul

Se dezvoltă înotul în R. Bulgaria
Poporul bulgar se află în preajma marii 

sale sărbători naționale, ziua eliberării 
patriei de sub jugul fascist. La 9 sep
tembrie se împlinesc 15 ani de cînd 
soarele libertății și democrației a răsă
rit pe meleagurile frumoasei țări din 
Balcani.

In această perioadă istoricește scurtă 
oamenii muncii din Bulgaria, sub con
ducerea Partidului Comtiuisț, au repur
tat succese strălucite pe drumul con
struirii socialismului, lin mare' avînt 
a luat • și mișcarea sportivă. Astăzi, 
peste. i.000.000 de tineri și tinere de la 
orașe și sate sînt angrenați în activi
tatea de cultură fizică. Pași importanți 
înainte a făcut și înotul.

9 Septembrie 1944 a găsit această 
disciplină in Bulgaria fără tradiții, 
fără baze sportive, lipsită de cadre 
de antrenori și instructori. Cele cjteya 
bazine de înot erau neamenajate, prost 
întreținute. Nu exista nici un antrenor 
de natație iar rezultatele celor care 
se. încumetau pe pistele albastre erau 
extrem' de sfebe.

Apreciind importanța deosebită a 
acestui sport, statul democrat popular 
i-a asigurat, ca și celorlalte, discipline, 
condiții optime de dezvoltare. Anul tre
cut, la startul întrecerilor de natație 
s-au aliniat peste 37.000 de sportivi. 
A crescut neîncetat numărul bazelor 
sportive. Aproape fiecare oraș, reședință 
de raion dispune de un bazin. Sute de 
sate au baze nautice. In afara bazi
celor acoperite, din Capitală se vor

Succese ale alpiniștilor sovietici
In ultimul timp alpiniștii sovietici 

au obținut noi succese. Au fost stră
bătute noi itinerarii alpine, dintre care 
unele pe trasee foarte dificile. Un grup 
de alpiniști condus de maestrul spor
tului V. Andreev a traversat pentru 
prima dată, lanțul de piscuri: 4800 — 
piscul Uzbekistan —piscul Construc

Mediteranei. Din păcate,, din cauza 
unor nori de praf veniți dinspre Sahara, 
vizibilitatea era proastă. Reflecția a- 
mară a unuia dintre însoțitorii noștri 
a fost promptă: ..Astăzi acești nori 
cară doar praful Saharei, dar mîine ei 
ar putea să ducă cu ei moartea ato
mică, dacă nu se va stăvili intenția 
guvernului francez de a face experiențe 
nucleare în Sahara !“.

Privite din mașină, dealurile și cîm- 
piile pietroase par să fie acoperite cu 
rămășițele unor ruine împrăștiate pe o 
suprafață imensă. Deși nu există nici 

Fază din intîlnirea dintre reprezentativele R. P. 
Bulgaria—Franța. Se poate observa buna orga- 

triunghiului de săritură pentru recupe- 
efectuat de echipa bulga-ră fin alb)

nizare a
rare

urmă de
este împărțit in „curți" împrejmuite de 
ziduri de piatră înalte de aproape ju
mătate de metru. Mirați i-am întrebat 
pe însoțitori despre ce e vorba. Am 
aflat că în urmă cu cîțiva ani pe aceste 
meleaguri s-a descoperit petrol. Imediat 

cultură agricolă, pămîntul

construi pînă la sfîrșitul celui de al 
doilea plan cincinal bazine olimpice la 
Dimitrov, Varna, Plovdiv și alte orașe. 
De pregătirea înotătorilor se ocupă 
acum peste 150 de antrenori și instruc
tori absolvenți ai Institutului Superior 
de Cultură Fizică.

Pînă în 1944 au fost organizate în 
Bulgaria doar două concursuri națio
nale de înot, ambele la Sofia. Astăzi, 
pe calendarul competițional figurează 
nenumărate competiții interne și inter, 
naționale.

In anii puterii populare s-au ridicat 
înotători talentați ca Bioleev, Ghinev, 
Ikonopisov, Alexandrov, Kononova și 
alții, care au îmbunătățit recordtiriM 
republicane, au obținut rezultate de 
prestigiu în diferite concursuri interna
ționale. Toate recordurile dinaintea 
iui 9 Septembrie 1944 au fost între
cute. De pildă, cea mai bună perfor
manță — înainte de 1944 — la 100 
m (1:07,8) nu se înscrie acum nici ca 
al 50-lea rezultat, iar vechiul rețord 
la 400 m liber ar reprezenta astăzi, a 
70-a performanță pe lista celor mai 
bune rezultate I

In cei 15 ani de viață nouă înotătorii 
bulgari au ameiiorat de 639 ori recor
durile republicane. Nu încape îndoială 
că, datorită condițiilor din ce în ce 
mai bune create de partid și guvern 
pentru practicarea sportului, natația 
va cunoaște zi de zi o înflorire tot mai 
mare în R. P. Bulgaria.

F. KALAP1S

torul, din munții Caucaz. Versantul 
nord-vestic al piscului Spania Liberă 
a fost escaladat în premieră de un 
grup de alpiniști condus de maestrul 
sportului L. Mîșleaev. Alături de spor
tivii sovietici, în munții Caucaz se află 
în prezent numeroși sportivi din atte 
țări, printre care alpiniști din Franța, 
R. P. Polonă, R. D. Germană,

a început o luptă acerbă intre proprie
tarii localnici pentru acapararea „par
celelor", pe care le-au împrejmuit cu 
ziduri. Speranțele de îmbogățire rapidă 
s-au spulberat insă, deoarece pe de o 
parte monopolurile americane au intrat 
rapid în posesia totală a exploatărilor, 
iar pe de altă parte calitatea produse
lor și mai ales posibilitatea de extin
dere a exploatărilor nu s-a dovedit su
ficient de rentabilă.

★
După aceste scurte aspecte să tre

cem la întrecerea baschetbalistelor.
După cum se știe, tur
neele desfășurate la Mes
sina și la Ragttsa au fost 
cișjigate de echipa R. P. 
Bulgaria, campioană a 
Europei. Jocurile s-au 
desfășurat în condiții di
ferite de cele obișnuite, 
pe terenuri de beton, in- 
cepind de la or a 22. Par
tidele desfășurate în pre
zența a 3—4.000 de spec
tatori au prilejuit o se
rioasă verificare a nive
lului de pregătire a echi
pelor participante, a va- 

a 
Reprezen- 

Bulgaria a 
nou că dis- 
lot omogen, 
alcătuit din

lorii lor și mai ales 
perspectivelor, 
tativa R.P. 
dovedit din 
pune de un 
experimentat, 
lucătoare cu cite 6—8 ani 
de activitate in lotul na
țional, majoritatea avind 
peste 100 de participări 
în meciuri internaționale. 
Caracteristicile acestei e- 
chipe a", fost: buna pre
gătire Pzică (în special 
rezistența și detenta), 
procentajul din ce în ce 
mai bun 
coș (pe 
dării cu 
pcrarea 
măr de

folosirea cu curaj a contra- 
ușurința în

variate, 
de apărare 

combativitatea,

în aruncările la 
măsura acomo- 
panourile), recu- 
unui mare nu- 
mingi sub pa-

nouri, 
atacului, 
rea atacurilor 
de sistemul 
surelor, 
și puterea de luptă. Cialacikanova, 
Djambazova, Ghioșeva, Voinova au fost 
și cu acest prilej elementele de bază 
ale acestei valoroase echipe.

Italia a prezentat o formație in care 
pe lingă baschetbaliste experimentate 
ca Ronchetti și Vendrame au apărut 
nume noi, jucătoare cu talie înaltă și 

organiza- 
indiferent 
al adver
se gur anta

Văprc«* n<ămpci MARIA ITKINA —-

Pe multe stadioane ale lumii spec
tatorii au aplaudat nu o dată o tkiără 
sportivă de statură mipă, cu părul 
roșu aprins, pariind pe piept, pe tri
coul purpuriu,, literele „C.C.C.P." 
(U.R.S.S.). Este Maria Itkina cea mai 
bună alergătoare, pe 400 m din lume.

Mașa s-a nămețit în anul 1932 în 
orașul Smolensk. Dar n-a trăit prea 
mult în aceste locuri. A venit răz
boiul și familia Itkinilor a fost eva
cuata în orașul Ivanovo. Aici, în stră
vechiul centru al textiliștilor, a înce
put școala micuța Mașa.

In copilărie ea era retrasă și tăcută. 
Deobicei copiii abia așteaptă orele de 
gimnastică, ceasurile acestea zgomo
toase și vesele cînd poți să alergi, 
să sari și să te joc-i în voie. Mașei 
nu-i plăceau lecțiile de educație fizică 
iar cînd a crescut le evita, chiar, așe- 
zîndu-se undeva într-un loc liniștit 
unde putea să citească netulburată. 
Citea despre călătorii, despre întîm- 
plări neobișnuite și gîndurile o purtau 
departe, departe și visa să călăto
rească, să vadă țări străine, oameni 
noi...

Visurile i s-au împlinit. Maria It
kina a fost în China, în Anglia, în 
Franța, în Germania, în Elveția, în 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Ro- 
mînia și alte țări.

Iată cum s-a întîmplat aceasta. 
Anna Kiseleva, profesoară de educație 
fizică la școala în care învăța Itkina, 
nu credea că poate exista un copil pe 
care să nu l intereseze sportul. încet, 
încet, ea a reușit s-o scoată pe Mașa 
din singurătatea sa, îmbiind-o să se 
întreacă la fugă cu colegele. In prima 
cursă Itkina a învins.

In viața viitoarei recordmane mon

o recordmană mondială care... lipsea 
la orele de educație fizică

cu o bună pregătire fizică. Echipa este 
in evident progres față de anii trecuți. 
I-a crescut combativitatea, s-a îmbu
nătățit pregătirea tehnică și practică 
un joc deschis cu alternarea ambelor 
variante de apărare Atacul continuă 
să fie insă șablon, bazat pe circulația 
a trei jucătoare și jorțarea pătrunde
rilor.

Echipa Franței este alcătuită din 
jucătoare înalte și tinere, de perspec
tivă. Din vechea formație a rămas doar 
capitona echipei, Mazel. Jticătoarele nu 
au încă o pregătire tehnică superioară 
(comit multe greșeli elementare) și nici 
suficientă combativitate. Știu însă să 
folosească ambele sisteme de apărare.

După o întrerupere destul de mare, 
țara noastră a participat din nou la 
un turneu internațional feminin. Am 
prezentat o echipă tinără, care a jucat 
cu mult curaj și a dovedit mari per
spective. In primul joc susținut în 
compania echipei R.P. Bulgaria a reu
șit să joace de la egal și uneori chiar 
să conducă, iar în partida cu Italia, 
numai procentajul scăzut al aruncărilor 
din teren și arbitrajul defectuos au 
făcut-o să piardă la 2 puncte, deși a 
condus tot timpul. Pregătirea fizică a 
echipei noastre s-a dovedit bună, dar 
încă insuficientă pentru a deveni un 
avantaj în fața celorlalte formații. Din 
punct de vedere tehnic, folosind arun
carea la coș din săritură, pase variate 
și un bun joc individual în apărare, 
reprezentativa R. P. Romine s-a arătat 
cea mai bine orientată către procedeele 
moderne. Ca lipsuri, trebuie semnalate 
inconstanța în comportare (de la joc 
la joc), imprecizia în aruncările la coș 
și unele defecțiunii ale apărării colec
tive. Jucătoare tinere ca Ecalerina 
Kerciov, Cornelia Gheorghe, Dorina 
Marian au dat satisfacție. In general, 
echipa s-a comportat mulțumitor și ve
rificarea realizată în jocurile susținute 
în aceste turnee ne-a dovedit că în 
viitoarele competiții internaționale va 
putea obține rezultate frumoase. Tine
rețea jucătoarelor, actualul lor stadiu 
de pregătire și dorința lor de afirmare 
ne îndreptățesc să afirmăm că avem o 
reprezentativă feminină de mari per
spective.

OCTAV DIMITRIU 
antrenor federal

diale un rol deosebit l-a jucat crosul. 
Intr-o toamnă, la început de școală, 
întreaga clasă se pregătea pentru în
trecere. Știind că Mașa nu se 
'dă în vînt după sport, fetele nici n-au 
invitat-o la antrenamente. Aceasta a 
jignit-o pe Itkina care a ținut să 
dovedească că și ea știe să alerge, 
poate chiar mai repede decît ele. De 
la start micuța Mașa a pornit în frun
te. Și pînă la sfîrșit nimeni n-a reușit 
s-o ajungă. Din acea zi ea a început 
să se ocupe de sport.

Mașa a terminat școala elementară 
și a intrat în școala medie tehnică 
sanitară din Ivanovo. Aici a înțeles 
și mai bine cît de importantă este 
pentru sănătatea omului practicarea 
educației fizice și a sportului. Itkina 
era nelipsită de la antrenamentele at- 
leților.

După terminarea școlii tehnice, ea 
a continuat învățătura, reușind la e- 
xamenul de admitere la Facultatea de 
Geografie a Institutului Pedagogic din 
Minsk. Alegerea a fost determinată de 
vechiul ei vis, aisela de a călători. 
La Minsk, Itkina l-a cunoscut pe an
trenorul B. Levinson și a început să 
se pregătească pe distantele de 400 
și 200 m. In 1955 Mașa devine cam
pioana țării în aceste probe. Un an 
mai tîrziu ea stabilește recordul 
U.R.S.S'. și al Europei la 200 m (23,4 
sec.), care nici pînă astăzi nu a fost 
întrecut. Itkina devine în 1957 record
mana mondială pe 400 m, alergînd 
distanța fa 53,6 sec. AcesUtimp figu
rează și acum pe tabela ‘recordurilor 
lumii.

La cea de a doua Sparfachiadă a 
Popoarelor din U.R.S.S., Itkina a de
monstrat că este și astăzi cea mai

âctualităti 
din sportul 

sovietic
CA IN TIMPUL IERNII...

O bună parte a anului, sportivii care 
practică sporturile de iarnă sînt, ca sa 
zicem așa, ,,nedreptățiți". CondițiTe 
naturale nu permit acestora să se a- 
vînte cu schiurile fie mantia albă a ză
pezilor sau să-și ia zborul de pe im
punătoarele trambuline, pentru a sări 
zeci de metri cu schiurile. Din această 
cauză, se înțelege, la căderea zăpezii 
sportivii au nevoie de o oarecare pe
rioadă pentru acomodare, după care 
să poată concura în plenitudinea for
țelor lor.

Pentru a veni în sprijinul schiorilor 
săritori de pe trambulină, la școala 
sportivă a tineretului din orașid Gorki 
a fost amenajată o trambulină specia
lă, unde se pot desfășura antrenamente 
în timpul verii. De pe o trambulină 
de lemn, lungă de aproximativ 10 
metri, sportivii au posibilitatea să e 
fectueze sărituri pe patine cu rotile, 
„aterizînd" în apa unui lac. De la 
desprinderea de pe trambulină și pînă 
în apă, sportivii pot să adopte poziții 
analoage cu acelea pe care le au în 
timpul zborului cu schiurile.

Aceste sărituri contribuie în bună 
măsură la desăvârșirea pregătirii fizice 
a sportivilor, la perfecționarea poziției 
în aer în timpul săriturilor pe care ei 
le vor efectua în timpul iernii.

DE LA KIEV LA LENINGRAD — 
PE TOS

Turismul este un sport care place a- 
tît tinerilor cît și vîrstnicilor. Cu dife
rite mijloace de transport sau pe jos, 
iubitorii drumeției parcurg zeci, sute 
și uneori chiar mii de kilometri.

O călătorie îndrăzneață au efectu t 
de cttrînd trei turiști sovietici. La 30 
iunie, temerarii sportivi — un pensio
nar și doi studenți — au pornit-o pe 
jos de la Kiev spre Leningrad. Tre- 
cînd prin Minsk, Vilnius, Riga, Tallin, 
după mai bine de 50 de zile, ei au a- 
juns la capătul „expediției", în orastd 
de pe malul Nevei. Dacă îndrăzneții 
turiști amatori ar fi străbătut distanța 
dintre orașele amintite în linie dreaptă 
ei ar fi parcurs de a lungul călătoriei 
lor «peste 1400 de kilometri. Turiștii 
însă, străbătînd păduri dese, poteci 
puțin accesibile, căi de comunicație, cu 
numeroase obstacole, au parcurs o dis
tanță mult mai mare.

Sportivii, ajunși ]a Leningrad, se 
simt minunat și sînt gata ca, întorși a- 
casă, să-și înceapă munca lor coti
diană.

bună alergătoare a țării pe 400 m și 
a doua pe distanța de 200 m.

In 1957 recordmana lumii a terminat 
institutul lucrînd acum ca profesoară de 
geografie într-o școală din Minsk. Ea 
găsește timp nu numai pentru muncă 
și antrenamente. In cadrul asociației 
sportive ,,Dinamo" Itkina se ocupă de 
pregătirile unui grup de copii. Ea le 
transmite din bogata sa experiență...



Luni și mărfi la ștrandul Tineretul»
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Marcel Voinea este noul purtător al tricoului galben

O pasionantă revanșă:
Rapid Buc.— C.S. Sleza Wroclaw 

la înot și polo pe apă

IAȘI 3 (prin telefon). — Joi la 
prînz, participant» la Turul ciclist al 
R.P.R și-au luat rămas bun de la 
entuziaștii iubitori ai ciclismului din 
străvechea capitală a Moldovei. In 
etapa a V-a pe care porneau s-o stră
bată, ei aveau să treacă din nou prin 
Roman și Bacău pentru a ajunge, 
după un ridai de 1® km, la Piatra 
Neamț.

ATACĂ I. ANGELESCU
La intrarea în Bacău 1. Angelescu 

profită de acalmia din pluton (surve
nită după rezolvarea furtunoasă a unei 
suite de încercări) și se desprinde de 
grup. Privește o clipă în urmă și în
curajat de făptui că nimeni nu-1 ur
mărește atacă puternic. După 10 km 
el are deja un avans de 1 minut și 
speranțe mtr-un succes îl stimulează.

O EVADARE DECISIVA

In urmă, plutonul se agită. O acțiu
ne mai energică și... Ziegler, Cohan- 
citic, M. Voinea și P. Gane pornesc în 
urmărirea fugarului. Aceștia formează 
o morișcă reușită și încă înainte de 
Buhtiși, Angelescu este prins. La sprin
tul din oraș primul care trece este 
Cohancitie. Peste 1 min. și 30 sec. 
trece și plutonul din ce în ce mai 
agitat de faptul că în frunte se aflau 
doi alergători (Ziegler și Voinea) care 
amenințau direct situația primilor cla
sați.

Pe străzile din Piatra Neamț cei 
patru fugari se angajează 
pută pasionantă. După o luptă strînsă 
Voinea îl întrece pe Gane chiar pe li
nia de sosire, cîștigînd etapa cu timpul 
de 5 h 10:18 urmat de P. Gane. V. Co- 
hanciuc și I. Angelescu. Plutonul con
dus de N. Mttșa a sosit în timpul de 
5 h 13:05.

LACUL ROȘU 4 (prin telefon). —

într-o dis- 4. Voința 71h 45:23;

Cupa campionilor europeni la fotba|

După un meci spectaculos,
T. D. N, A. și F.C. Barcelona 

au terminat la egalitate: 2-2 (1-1)
Pentru cei peste 50.000 de spectatori 

care joi seara au umplut pînă la refuz 
tribunele și peluzele stadionului ,,Va
sil Levski" din Sofia, meciul T.D.N.A. 
— F. C. Barcelona a însemnat cel mai 
frumos joc al anului, iar pentru cei 
aproape 500 de turiști romîni (prin
tre care 14 antrenori trimiși de fede
rația noastră și alți 3 pe cheltuială 
proprie) a însemnat cel mai frumos și 
mai instructiv din ultimii ani. Nici 
unul dintre spectatori n-a simțit cînd 
s-au scurs cele 90 minute de joc,

Dinamic, dramatic, plin de nepre
văzut — ca evoluție a jocului și a sco
rului — abundent în faze de rară spec
taculozitate, pline de fantezie și sub
tilitate, o luptă sportivă acerbă dusă 
însă în mod corect, în ciuda ,,mizei" 
jocului — iată caracterizat pe scurt 
meciul T.D.N.A. — F. C. Barcelona.

El a început cu atacuri în trombă 
ale fotbaliștilor bulgari, care timp de 
20 de minute au făcut o adevărată de
monstrație fotbalistică. Un scor de 2-0 
ar fi exprimat foarte bine superioritatea 
echipei T.D.N.A. în această parte a 
jocului. Nu a fost însă decît 1 — 0, prin 
g'Iul marcat de Rakarov din lovitură 
liberă în min. 17, oentru că odată bara 
și de mai multe ori apărarea si în ulti
mă instanță portarul internațional Ra- 
malets au evitat goluri sigure. A ur
mat o perioadă de joc echilibrat, în 
cursul căreia spaniolii au ratat un 
11 m prin Suarez și un final de re
priză în care .oaspeții și-au impus jo
cul. Egalarea a survenit în min. 31 
prin Segarra, halful dreapta care a 
marcat cu capul. In repriza a doua 
era de așteptat un joc mai accentuat 
în apărare din partea spaniolilor. Sur
priza a fost mare. F. C. Barcelona a 
fost aceea care a atacat de la început, 
a urcat scorul la 2—1 în min. 59 
prin Martinez (cu un șut printr-o în- 

Etapa a Vl-a desfășurată astăzi pe 
distanța Piatra Neamț — Lacul Roșu 
s-a desfășurat contra cronometru. A-

Clasamente
ETAPA A V-A

Clasament individual : 1. M. Voinea 
(sel. tineret a Capitalei) 5h. 10:18;
2. P. Gane (sel. Ploești) a. timp; 3. 
V. Cohanciuc (Voința) 5h 10:19; 4.
I. Angelescu (sel. Ploești) a. timp;
5. I. Mușa (Olimpia Or. Stalin) 5h.
13:05. Clasament general: 1. M. 

Voinea 22h 14:54.
ETAPA A VI-A

Clasament individual: 1. Gh. Radu
lescu (C.C.A.) Ih 31:15; 2. G. Moi- 
ceanu (Dinamo) lh 31:38; 3. I. Cozma 
(Dinamo) lh 32:38; 4. M. Voinea 
(sel. tineret Buc.) lh 32:40 ; 5. D. 
Munteanu (Victoria) lh 34:12; 6. 1. 
Vasile (C.C.A.) lh 34:30; 7. A. Șe- 
iaru (Dinamo) lh 34:37; 8. N. Nicti- 
lescu (ind.) lh 35:44; 9. I. Devay 
(R.P.U.) lh 35:53; 10. 1. Braharu
(C.C.A.) lh 36:03; 11. C. Istrate
(ind.) lh 36:13; 12. P. Gane (sel.
Ploești) lh 36:19.

Clasamentul general individual: I. 
M. Voinea 23h 47:34 ; 2. Gh. Radu
lescu 23h 49:44; 3. G. Moiceanu 23h 
49:54; 4. I. Cozma 23h 50:34; 5. D. 
Munteanu 23h. 51:50; 6. I. Braharu 
23h 53:49; 7. A. Selaru 23h 54:34; 
8. P. Gane 23h 54:39; 9. I. Vasile 23h 
55:11; 10. C. Istrate (ind.) 23h 55:13;
II. Șt. Poreceanu 23h 55:20; 12. I. 
Devay 23h 56:34.

Clasament general pe echipe: 1. 
Dinamo 71h 35:18; 2. C.C.A. 71h 
38:14; 3. Sel. Tineret Buc. 71h 45:20;

5. Victoria 71h
47:02; 6. R. P. Ungară 71h 49:39; 
7. Olimpia Or. Stalin 71h 58:25; 8. 
Sel. Ploești 72h 15:17; 9. Partizan
Subotîța 73h 54:57 ; 10. Sel. reg. Cluj 
75h 15:50.

DINAMOVIȘTII TREC IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI PE ECHIPE

Această etapă nu a adus schimbări 
prea mari în clasamentul individual. 
Ea a fost dominată de Gh. Rădulescu 
(C.C.A.) și G. Moiceanu (Dinamo) 
care împreună cu ceilalți cicliști de la 
Dinamo — în special — și C.C.A. 
au avut o comportare remarcabilă 
terminînd în primele locuri.

Marcel Voinea din selecționata de 
tineret a Capitalei, care a îmbrăcat 
tricoul galben Ia Piatra Neamț, a 
făcut de asemeni o cursă bună termi- 
nînd la numai 1,23 de primul clasat, 
Gh. Rădulescu. De remarcat că în 
clasamentul acestei etape, în primele 
10 locuri figurează 3 alergători de 
la Dinamo și astfel că echipa lor 
aflată după etapa a V -a pe locul III 
în clasamentul general, a trecut acum 
pe locul I cu un avans de aproape 
3 minute. O mențiune specială pen
tru tînărul Melcioc care a alergat în 
această etapă cu mî-na stingă în 
ghips făcînd eforturi deosebite pentru 
a nu abandona.

Cicliștii vor avea mîine (n.r. astăzi) 
o binevenită zi de odihnă în care își 
vor recupera în mare măsură forțele 
după eforturile depuse în etapele an 
țerioare, iar duminică vor lua startul 
în etapa a Vll-a ce se aleargă pe dis
tanța Reghin-Cluj.

H. NAUM

Suferind o zi amînare, întîlnirea 
de natație (înot și polo) dintre clubu
rile Rapid București și C.S. Sleza 
din Wroclaw (R.P. Polonă) va putea

C. Mocanu (Rapid) surprins de foto
reporterul nostru la sfirșitul unui 

antrenament
(Foto H. Nandy)

Campionatele europene de tir
Echipa de stnioare a R. P. Romine pe locul II la armă 60 focuri culcat

(U.R.S.S.) 592 p.; 3. Demidov
(U.R.S.S.) 591 p... 9. Paltenie 583 
p.: 10. Ferecatu 581 p... 18. Toth 577

MILANO, 4 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Joi și vineri, 
trăgătorii romîni au luat parte la trei 
probe (pistol precizie, armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat, se
nioare și juniori). In aceste întreceri 
trăgătorii noștri au avut comportări 
diferite. Pistolarii comportare bună, 
juniorii mediocră, iar senioarele au 
obținut un frumos succes prin ocupa
rea locului II pe echipe. întrecerile 
din ultimele două zile au fost domi
nate categoric de trăgătorii sovie
tici, care au cîștigat detașat. Echipa 
noastră s-a dovedit neomogenă, per
formanțele fiind în decalaj marc între 
primii trei trăgători și ultimul clasat. 
(Nițu 545 p.. Maghiar 544 p., Jeglin- 
schi 533 p. și Atanasiu 508 p.l). Din 
cauza slabei comportări a lui Atana
siu, la care a contribuit luxația bra
țului drept, echipa noastră — deși a 
obținut un nou record R.P.R. — cu 
2130 p — s-a clasat pe locul 7 diri 
14 echipe.

Iată rezultatele individuale:
Pistol precizie: 1. Umarov (U.R.S.S.) 

558 p.; 2. Gushin (U.R.S.S.) 557 p.;
3. Muha (R. Cehoslovacă) 555 p. Tră
gătorii noștri s-au situat pe locurile: 
10 Nițu, 13 Maghiar, 31 Jeglinschi și 
56 Atanasiu. Clasamentul pe echipe- 
1. U.R.S.S. 2197 p.; 2. R. Cehoslovacă 
2180 p.; 3. Elveția 2173 p... 7. R.P.R. 
2130 p., nou record R.P.R. Armă liberă

Turneul echipei de popice 
Recolta București 
în R. P. Ungară

Maestrul sportului Alexandru 
Andrei a doborit recordul R.P.R. 
la proba clasici de 200 bile 
mixte.

Joi s-a reîntors în Capitală echipa 
masculină de popice Recolta București, 
care a întreprins un turneu de trei 
jocuri în R. P. Ungară. In primul meci, 
sportivii romîni au părăsit arena învinși 
de valoroasa formație F'erencvaros Bu
dapesta cu scorul de 5269—4885 p.d. 
In confruntarea următoare, popicarii 
buciireșteni au întrecut echipa Kobânyai 
Sorgyăr cu 2418—2349 p.d. (s-a jucat 
la proba de 100 bile mixte), iar în 
ultima partidă Recolta a cedat în fața 
jucătorilor de la Vasas T.K. la o di
ferență de numai 6 puncte.

In întilnirea cu echipa Ferencvaros 
Budapesta, maestrul sportului Alexan
dru Andrei, a realizat din 200 bile 
mixte, 900 p.d., performanță care în
trece cu două puncte recordul țării la 
proba clasică, deținut de sportivul timi
șorean Tiberiu Negru. De la Recolta 
au mai avut o comportare frumoasă 
jucătorii : Gh. Scurt», Tr. Mihăilescu și 
Lambru Bejan.

calibru redus 60 focuri culcat senioare 
individual: l.Jelenkova (U.R.S.S.) 594 
p.; 2. Zaharcenko (U.R.S.S.) 588p.;3. 
Donskaia (R. Cehoslovacă) 587 p... 6. 
Cosma 582 p.; 7. Liber 580 p... 12. 
Alexandru 576 p. Pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 1769 p.; 2. R.P. Romînă 173S 
p.; 3. R. Cehoslovacă 1737 p. 60 focuri 
culcat juniori, individual: 1. Simko 
(R.P.U.) 593 p.; 2. Kereslenko

Echipa de volei a R. P. R. pe locul doi 
la Jocurile mondiale universitare de la Mo

TORINO 4 (prin telefon). Un mare 
număr de spectatori au asistat vineri 
după amiază la finala competiției de 
volei din cadrul Jocurilor Mondiale 
Universitare dintre echipele R. Ceho
slovace și R.P. Roinîne. Echipa noas
tră s-a calificat în finală în urma ce
lor trei victorii obținute în grupa 
semi-finală : 3-0 cu Italia, 3-0 cu Fran
ța și 3-1 cu R.P. Bulgaria. In meciul 
hotărîtor, jucătorii rwștri au dat sem
ne de oboseală. Cei 6 componenți ai 
echipei : Cherebețiu, Fierar», Pavel, 
Timirgazin, A"îrbicean» și Bărbuță, 
care au jucat toate inecittri'e (6 în- 
tr-o săptămînă) s-au resimțit de pe 
urma eforturilor depuse. Blocajurile 
au fost defectuoase iar atacul nu a 
avut suficientă forță. Echipa studen
țească a Cehoslovaciei, cu 3 jucători 
din reprezentativa țării, a jucat mai 
bine, cîștigînd finala cu 3-0 (9, 6, 5). 
In meciul pentru locurile 3—4 : R.P. 
Polonă—R.P. Bulgaria 3-0.

Joi au început pe stadionul munici
pal din localitate întrecerile de atle
tism din cadrul J.M.U. In prima zi 
au fost desemnați cîștigătorii probe
lor de pentatlon și aruncarea greu
tății bărbați. Pe primul loc la penta
tlon s-a clasat recordmanul mondial 
la declaton, sportivul sovietic Vasil 
Kuznețov. El a realizat excepționala

întrecerile sportive 
pan americane

In cadrul Jocji.,or Pai.uu.______ de atle
tism ce se desfășoară la Chicago, arunca
rea greutății a fost cîștigată cu ușurință 
de către recordmanul mondial P. O’Brien 
cu 19,04 m. Proba de 400 m. plat s-a sol
dat cu o înfrîngere categorică a atleților 
americani, din partea sportivilor din Indi- 
ile de Vest. Tînărul George Kerr (Indiile de 
Vest) a obținut victoria în această probă 
în timpul excelent de 46,1. L-au urmat în 
ordine colegii săi de echipă Basil Inse 
(46,4) și Malcolm Spence (46,6).

lată și alte rezultate : BARBAȚI: 3000 m 
obstacole — F. Coleman (S.U.A.) 8:56,4; FE
MEI: 200 tn. L. Wiliams (S.U.A.) 24,2 (ea a 
cîștigat cu acest prilej a doua medalie în 
cadrul acestor jocuri); 80 m.g. Berta Diaz 
(Cuba) 11,2; lungime: Anny Smith (S.U A.) 
5,73 m; înălțime: Ann Flinn (S.U.A.) 1,61 m. 

fi urmărită luni și marți la ștrand: 
Tineretului din Capitală.

Sportivii celor două cluburi s-a 
mai întîlnit, o dată, anul acesta (î 
luna mai) la Wroclaw. întrecerii 
de înot au luat sfîrșit cu victori 
gazdelor (87—71) iar meciul de pol 
a dat cîștig de cauză jucătorilor d 
la Rapid, cu scorul de 3—2.

Probele de înot vor fi urmărite ci 
viu interes, mai ales că cele dou 
formații cuprind în rîndurile lor 
serie de înotători componenți ai Iot» 
rilor reprezentative ale celor don 
țări. Așa de pildă din echipa ferovia 
rilor din București nu vor lipsi Mă 
riuca Rotaru, Nicoleta Ștefânescu 
Cornel Mocanu. De asemenea, cu lo 
tul oaspeților fac deplasarea înotăto 
rii din selecționata R.P. Polone Ma 
ria Wirska, Stankiewicz.

Iată programul celor două zile di 
concurs : LUNI, de Ia ora 17: IO< 
m liber fete, 400 m liber băieți, 101 
m bras fete, 100 m bras băieți, IO< 
m spate băieți, 100 m spate tete 
4x100 m mixt băieți, 4x100 m mix 
fete; POLO PE APA: Rapid Bucu
rești (juniori) — G.S. Sleza Wro
claw (juniori). MARȚI, de la ora 17 : 
100 m liber băieți, 200 m bras fete, 
100 m fluture băieți, 400 m liber fete, 
100 m fluture fete, 200 m bras băieți, 
4x200 m liber băieți, 4x100 in liber 
fete: POLO PE APA: Rapid Bucu
rești (seniori) — C.S. Sleza Wro
claw (seniori).

p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 1774 p.; 
R.F.G. 1764 p.; 3. R.P.U. 1752 p.; 4.
R. Cehoslovacă 1750 p.; 5. R.P. Romî
nă 1741 p.

T. RABȘAN

performanță de 4.006 p, cea mai bună 
înregistrată vreodată în lume (lun
gime — 7,18; suliță 72,70 m; 200 m— 
22,2 sec; disc — 49,50 m; 1.500 m — 
4:59,5). Pe locul 2 s-a clasat Salomon 
(R.F.G.) cu 3.530 p, pe locul 3 Woj- 
tek (R. Ceh.) cu 3048 p. Victor Cincă 
s-a clasat al 4-lea cu 2935 p (6,83: 
50,60; 23,0; 32,67; 4:33,5). La greu
tate a cîștigat Lingnau (R.F.G.) eu 
17,32 m, urmat de Nagy (R.P.LE) cu 
17,10 m și Tsakanikas (Grecia) eu 
16,70 v Tot joi, Traian Sudrigean 
s-a clasat pe locul 4 într-o serie o 
cursei de 800 m (1:55,9) ratînd cali
ficarea în finală. In schimb, vineri, 
ei a cîștigat o semifinală a cursei de 
400 m cu rezultat foarte bun: 47,8 
sec. Același rezultat l-a înregistrat în 
cealaltă serie Snajder (Iugoslavia).

S. ANDREEV (U.R.S.S.) 
IN FINALA TURNEULUI DE TENIS 

DE LA KATTOWKE
Turneul internațional de tenis do ia Kat- 

towice (R.P. Polonă) a reun'it în întrecere o 
serie de cunoscuți jucători din mai multe 
țări europene. Astfel, în competiția mascu-1 
lină iau parte J. C. Molinari (Franța), S. 
Andreev (U.R.S.S.), J. E. Lundquist (Suedia), 
Oackley (Anglia), precum și tenismanii frun
tași polonezi Licis, Piatek, Radzio.

Campionul țării noastre Gh. Viziru a tre
cut cu succes primele tururi la simplu mas
culin, înfreeîndu-și cu ușurință adversarii. 
In sferturi de finală el a avut de înfruntat 
pe multiplul campion al Uniunii Sovietice, 
Serghei Andreev. In formă excelentă, An
dreev l-a întrecut pe Viziru în trei seturi : 
6—4, 6—3, 6—4. In aceeași fază, s-au înre
gistrat rezultatele: Licis-Molinari 6-0, 3-6,
5- 7, 6-0, 8-6; Pilot (Fr.)-Gonzarek (Pol.) 1-6,
6- 1, 6-1, 6-0; Piatek-Lundquist 6-4, 10-8, 
6—2. In semifinală, Andreev l-a eliminat pe 
Licis cu 3—6, 6—3, 6—2, 7—5. El va întîlni în 
finală pe învingătorul partidei Piatek—Pilet, 
întreruptă la scorul 6-3, 7-5, 3-6.

lată rezultatele semifinalelor feminine : 
Jedreszowska (Pol.) - Ward (Ang.) 7-5, 3-6, 
8-6; Kuzmenko (U.R.S.S.)-Johannes (R.D.G.) 
6-4, 2-6, 4-3.

lergătorii au hiat startul din minut 
în minut în ordinea inversă a clasa
mentului.

toarcere de 90 grade), după ce însă 
Ramalets trecuse prin mari emoții 
în min. 47, cînd Covacev a zguduit 
bara printr-un șut de la distanță. Jocul 
se desfășoară în ritm îndrăcit. Porta
rii nu mai prididesc cu intervențiile. 
In același minut trebuie să inter
vină pe rînd fiecare. Cornerele 
stîrnesc panică în cele două 
careuri. T.D.N.A. revine în atac și ob
ține 4—5 cornere. In min. 73 Ramalets 
intervine cu pumnul în ultimă instanță 
pentru a salva un gol gata făcut la 
o lovitură cu capul a lui Panaiotov. 
Presiunea continuă la poarta lui Ra
malets, dar contraatacurile oaspeților 
sînt la fel de periculoase. Și iată 
min. 80: un atac pe dreapta al lui Mi- 
lanov, o pasă la Ko'ev, pe post de 
inter dreapta, o pătrundere spre stin
gă, urmărit de doi spanioli, un șut cu 
stîngul, puternic și plasat în partea 
opusă și egala.rea : 2—21 In ultimul 
minut, același excelent Kolev întoarce 
prin „foarfecă" o minge care trece la 
cîțiva centimetri de bară. A fost ulti
ma mare ocazie de a cîștiga a echipei 
T.D.N.A. Și cu scorul d_e 2—2 (1—1) 
se încheie acest joc excepțional, care 
ne-a dat prilejul să apreciem și va
loarea la ora actuală a fotbalului bul
gar. Meciul din cadrul turneului olim
pic cu echipa R. P. Bulgaria, se anunță 
foarte dificil.

Și acum iată forimțiile care au evo
luat :

T.D.N.A : NAIDENOV — RAKAROV, 
Manolov; Covacev — Boșcov, STOIA- 
NOV — Mi'anov, Martinov, PANAIO
TOV, KOLEV, IANEV.

F. C. Barcelona : RAMALETS — 
Olovella, RODRI, GRACIA — Segar
ra, Gensana — RIVELES, Evaristo, 
MARTINEZ, SUAREZ, Villaverde.

P GAȚU


