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Racheta cosmică sovietică a atîas supra£ața Lunii

Un excepțional succes 
al științei și tehnieii sovietice

Felicităm illn Inimă 
poporul sovietic
Vestea că pentru prima dată în istoria omenirii o rachetă cosmică 

a atins Luna a fost primită cu entuziasm de oamenii muncii din țara 
noastră. Poporul romîn împărtășește bucuria și mîndria oamenilor so
vietici și îi felicită din inimă pentru această realizare epocală, expresie 
a înaltului nivel al științei și tehnicii sovietice, care pășește în avan
garda științei mondiale. Mărturie grăitoare a atotputerniciei geniului 
uman în lupta pentru supunerea naturii și cucerirea cosmosului, suc
cesul strălucit al rachetei cosmice sovietice demonstrează din nou că 
orînduirea socialistă creează condițiile cele mai prielnice pentru un ne
stăvilit avînt al forțelor creatoare ale omului.

In prezent, cind se întrezăresc mai limpede ca oricînd perspecti
vele nelimitate pe care le deschide omenirii folosirea în scopuri paș
nice a tuturor cuceririlor științei, popoarele lumii își exprimă cu tot 
mai multă putere voința ca în relațiile internaționale să triumfe ideea 
de coexistență și întrecere pașnică.

Alături de toate popoarele iubitoare de pace poporul romîn nu
trește speranța că întrevederile ce vor avea loc între N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower, vor aduce o contribuție însemnată la crearea unul 
climat de încredere și colaborare între toate popoarele, în interesul 
păcii trainice și al civilizației umane.

____________________________ GH. GHEORGHUJ-DEJ

O știre a străbătut ca fulgerul toate țările lumii: racheta sovietică a 
atins suprafața Lunii! Ziare in tiraje sporite și ediții speciale, radioul și te
leviziunea au anunțat în limbile tuturor popoarelor această măreață reali
zare a științei și tehnicii sovietice. Rezolvînd o serie de grefe probleme teh
nice, racheta s-a avîntat în necunoscut, s-a îndreptat spre vecina noastră 
cosmică cea mai apropiată, Luna, și i-a atins suprafața. Acest fapt a arătat 
întregii omeniri, o dată mai mult, dorința popoarelor sovietice de pace, con
tribuția lor la dezlegarea tainelor tmiversului, la cucerirea cosmosului.

al științei și tehnicii sovietice, un suc
ces al forțelor iubitoare de pace și 
progres.

CONSTANTIN SAVESCU 
secretar al clubului Construc

torul București

'NCA UN PAS IN COSMOS

„DRUM BUN, 
tovarășe Hrușciov!"

O NOUA VICTORIE A ȘTIINȚEI 
SOVIETICE

Adine eriioționat, am citit în ziarul 
de ieri dimineață că cea de a doua 
rachetă sovietică a atins suprafața Lu
nii. Pornită de pe pămîntul sovietic, 
avînd pe bord fanioane cu stema U- 

:i Republicilor Sovietice Socialis- 
a a poposit acolo unde înainte nu

INTILNIRE IN COSMOS...

Tradiționalul schimb de fanioane
(Desen de N. Claudiu)

Știrile zilei
Parașutiștii sovietici 

au stabilit un nou record 
mondial

Parașutiștii Piotr Bitcenko, Nikolai Gro- 
^i»iko și Evghenii Sinegub au stabilit un nou 

ecord mond al la saltul de noapte în grup, 
ansîndu-se de pe un avion ,,AN-2" de la 
nâlfimea de 1.000 m, cei trei parașutiști 
ovietici au aterizat la o distan â medie de 
,2 m de punctul fixat inițial. Această re- 
laroabilă performanță corectează cu 1,3 m 
ecordul mond'al anterior deținut de un grup 
e parașutiști iugoslavi.

N. Fraser și Maria Bueno 
învingători la Forest Hills

in finala probei de simplu masculin a 
campionatelor internaționale de tenis ale 

mai gîndul ajungea. Un pas imens 
a fost făcut; un pas epocal. Omul su
pune în lupta de zi cu zi natura ce-1 
înconjoară. Acum a făcut mai mult, 
a ridicat privirea spre cosmos și și-a 
trimis un sol care a poposit după cele 
treizeci și ceva de ore pe suprafața 
satelitului nostru natural. Această per
formanță constituie un grandios succes

S.U.A., australianul Neale Fraser l-a învins 
din nou pe americanul Alex. Olmedo : 6-3,
5- 7, 6—2, 6-4. La femei titlul a revenit, con
form așteptărilor, jucătoarei de 19 ani Ma
ria Bueno (Brazilia) care a dispus cu
6- 1, 6-4 do Christine Truman (Anglia) în- 
fr-un meci de numai 42 minute. Pentru 
prima oară în istoria turneului de la Forest 
HMIs această probă este cîștigată de o ju
cătoare străină.

0 selecționată de fotbal 
a H P. 0. Coreene 

in țara noastră
în zilele ce arrajazo, o .elecfionalâ de 

fotbal a R.P.D. Coreene întreprinde un tur
neu de trei jocuri in ara noastră.

Fotbaliștii coreeni vor susține primul joc 
■ n compania echipei C.C.A., joi 17 septem
brie, pe stadionul Republicii, începînd de la 
ora 16.30. (In deschidere se va disputa, me
ciul restanță de cat. B dintre Metalul Titanii 
,i C.S.M. Rețifa).

Următoarele întîlniri din cadrul acestui 
turneu vor avea loc Io 20 septembrie la Si
naia cu formația locală Carpați ți la 24 
septembrie, la Tirgovițte cu Metalul.

O strălucită victorie a fost obținută 
de știința și tehnica sovietică. Cea de 
a doua rachetă sovietică care a fost 
lansată in ziua de 12 septembrie 1959, 
iirmînd riguros drumul stabilit, a atins 
suprafața Lunii. Această măreață rea
lizare precum și vizita tovarășului 
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
pledează cu înflăcărare pentru a- 
părarea păcii, pentru fericirea popoa
relor. Racheta sovietică trebuie să 
fie tiu simbol și un îndemn pentru to
ți oamenii de știință din lume, ca ei 
să lucreze și să creeze în folosul uma
nității, să se întreacă în realizarea 
lucrurilor folositoare și nu a armelor 
nimicitoare, să dezvăluie cît mai mul
te taine ale naturii în folosul milioa
nelor și milioanelor de locuitori ai 
planetei noastre.

PETRE TURCA
președinte al Consiliului regional 

U.C.F.S. Cluj

PRIMUL SOL AL PAMINTULUI 
IN LUNA

Luni seara, asemeni zecilor și zeci
lor de milioane de locuitori ai pămîn- 
tului, am ascultat cu firească emoție 
noua victorie a oamenilor de știință, 
tii ai marei noastre prietene U.R.S.S. 
O rachetă, grea de o tonă și jumăta
te, a fost trimisă în cosmos de reprezen
tanții științei sovietice. „Recordul" a 
fost stabilit. Suprafața Lunii a fost 
atinsă. Toți oamenii de știință trebuie 
să contribuie, asemeni savanților so
vietici, prin descoperiri și realizări de 
valoare, la progresul uman, la noi 
cuceriri, zmulse naturii.

Ing MIRCEA DRIDEA 
jucător de fotbal al echipei 

Petrolul Ploești.

IN LOC DE INTRODUCERE...

Dacă discobolul, făurit cu peste două 
milenii și jumătate în urmă, ar coborî 
printr-o minune de pe pereții mormân
tului etrusc din subteranele Tarquiniei. 
unde a fost imortalizat de un artist 
necunoscut, ar rămfne fără îndoială 
împietrit de uimire în fața performan
țelor polonezului Piatkowski (59,91 m) 
și care fac ca bietul PnayHos *)  cu cele 95 
de picioare (28,17 m) să pară un săr
man pe lîngă acești atieți ai contem
poraneității.

Dar și mai mirat ar fi anticul nos
tru erou, de „olimpismul" ce a înce
put să anime o serie de personalități 
influente din S.U.A. în frunte cu Fran
cis Dorn din New-York, membru al 
Congresului, Douglas F. Roby membru 
C.I.O. și multi alții, cărora le stă în 
git hotărîrea luafă de C.I.O. la ultima 
sa sesiune de la Miinchen cu privire 
la excluderea mumiei ciancaișiste din 
C.I.O. și care, sub imboldul unor beli
coase porniri, au trecut direct la ame-

♦) cîștigător al unei olimpiade an
tice.

Popoarele lumii au salutat cu deose
bită satisfacție vestea despre schimbul 
de vizite dintre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower. Ziarul „Izvestia" — refe- 
rindu-se la acest eveniment — scria 
„Posibilitățile sînt deschise... Astăzi, 
nimeni nu mai neagă faptul că ameri
canii, ca și celelalte popoare ale lumii 
văd în schimbul de vizite un nott pas 
care deschide mari posibilități pentru o 
cotitură de la războiul rece, în sensul 
întăririi păcii și securității, al încre
derii si colaborării concrete dintre 
U.R.S.S. și S.U.A." Ziarul „AL-Ahbar" 
din Beirut sublinia Intr-un articol că 
acest schimb de vizite are loc din Ini
țiativa Uniunii Sovietice și înseamnă 
în primul rînd o victorie remarcabilă a 
politicii sale de pace.

In toată lumea vizitele reoiproce din
tre cele două mari personalități politice 
sînt privite ca o nouă contribuție la 
destinderea relațiilor internaționale. 
Contactul direct între conducătorii 
celor două mari puteri va fi tradus 
astăzi în fapt.

După cum se știe, azi 1a orele 11,30 
(ora locală) avionul „TU 114" care va 
transporta pe N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc va ateriza pe aero
portul Andrews, Statul Maryland. 
După cum s-a anunțat, președintele 
S.U.A.. Eisenhower, precum și alte 
personalități americane vor primi la 
sosire pe conducătorul sovietic. Pentru 
primirea lui N. S. Hrușciov la Wa
shington s-a publicat programul vizitei, 
care cuprinde o serie întreagă de mani
festări importante, încă din prima zi 
a sosirii șefului guvernului sovietic. 
In capitala Statelor Unite ale Americii 
se fac pregătiri intense pentru primirea 
lui N. S. Hrușciov și se face simțită 
o profundă emoție față de acest deose
bit eveniment. Opinia publică din în
treaga lume urmărește de asemenea cu 
viu interes întîlnirea celor doi mari 
conducători de stat și consideră că 
schimbul de vizite și contactul direct 

mnțări ce tulbură seninul cer at Ro
mei și stîrnesc legitime îngrijorări în 
lumea sportivă, tocmai în momentul în 
care în viața politică internațională 
apar semnele unor inițiative ce bucură 
întreaga lume doritoare de pace.

De-a lungul cetor 2735 ani ce s-au 
scurs de la prima Olimpiadă din anti
ca Eladă, sensurile nobile, adînc uma
ne, ale acestor întreceri au triumfat 
peste milenii. Bunul simț, rațiunea, 
dorința fierbinte de pace a maselor au 
găsit și găsesc, calea pentru a da aces
tor întreceri sportive strălucirea de 
care trebuie să se bucure o atare no
bilă manifestare, în ciuda norilor tre
cători...

Astăzi, Roma modernă, străjuită de 
frumoasele sale coline împădurite, în
tre care s-a născut cu peste 2500 ani 
în urmă, se pregătește să primească 
□este 345 de zile, simbolica forță a păcii 
ce va fi adusă din Olimp de urmașii 
legendarilor eroi ai Eladei, peste Marea 
Ionică, prin bătrîna cetate a Siracusei, 
apoi de-a , lungul șoselelor romane, 
pînă la Foro Italico... 

va face ca destinderea să devină o rea
litate, va face să se deschidă calea spra 
o pace trainică.

Poporul romîn ca și celelalte po
poare urmărește cu profundă sa
tisfacție schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower. El 
este pe deplin convins că acesta este 
un eveniment deosebit de important 
pentru pacea in lumea întreagă și speră 
că schimbul de vizite va contribui la 
organizarea viitoarelor tratative la ni
vel înalt și la încheierea de acorduri. 
Consecvent luptător pentru pace, pentru 
destinderea încordării internaționale, 
pentru dezvoltarea schimburilor între 
toate țările, poporul nostru salută din 
toată inima schimbul de vizite dintre 
conducătorii Uniunii Sovietice și 
S.U.A. și este convins că aceste schim
buri, urmare a inițiativei sovietice, vor 
însănătoși atmosfera internațională, 
vor duce la dezvoltarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii, care pot și trebuie să se dez- 
vo'te în spiritul prieteniei, pentru binele 
celor două popoare și al popoarelor în
tregii lumi.

lată de ce milioanele de oameni din 
toate țările lumii urmăresc cu profundă 
satisfacție acest important eveniment, 
satisfacție completată în plus, în aceste 
momente, de uriașul ecou stîrnit în 
rindul întregii omeniri, de știrea asele
nizării rachetei sovietice. Această victo
rie fără precedent a științei și tehnicii 
sovietice este apreciată în întreaga lume 
ca unul din cele mai minunate și con
vingătoare argumente în favoarea fap
tului că în relațiile internaționale, ca 
și în știință și tehnică, trebuie să trium
fe rațiunea. Ea este o nouă și convin
gătoare dovadă a contribuției uriașe a 
Uniunii Sovietice la cauza păcii, la 
lupta pentru încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, pentru interzicerea 
armelor de exterminare în masă. Po
porul romîn, sportivii patriei noastre 
urează din toată inima, tovarășului 
Hrușciov: drum bunt

ARCUL LUI TITUS — POARTA 
A ROMEI ANTICE Șl CIAMPINO — 

A CELEI MODERNE...

Marele aeroport Ciampino pare un 
furnicar. Avioane vin și pleacă în 
continuu.

La intervale regulate, difuzoarele 
cheamă pasagerii spre cele mai variate 
destinații : Cairo... Praga... Tokio... 
Paris... Un amalgam geografic.

Stewardese prezentabile, zîmbitoare, 
invită cu eleganță pasagerii în avioa
ne (în mare majoritate turiști din toa
te colțurile lumii, dar mai ales ameri
cani). Domni bine hrăniți, cuconițe 
svelte și elegante, care n-au cunoscut 
în viața lor munca, își plimbă plicti
seala, anual, prin însorita Italie.

Turismul este în Italia una din afa
cerile prospere. După unele date, cei 
12.000.000 de turiști ce se perindă a- 
nual aduc o contribuție serioasă la 
venitul național al statului italian și 
bineînțeles umplu buzunarele numero
șilor patroni de hoteluri și restatH 
rante...

De fapt acest lucru îl simți pretutilpr

B. ION

(Continuare in pag. a 7 «)



PENTRU NOI SUCCESE 
în dezvoltarea sportului sătesc

Cifrele sînt bine cunoscute. Mii 
de asociații srprtive, sute de mii 
de tineri de la sate pe terenurile 
de sport. Acolo unde, altădată, 
majoritatea sporturilor erau com
plet necunoscute, există astăzi ne
numărate echipe de handbal, vo
lei, fotbal, baschet sau rugbi, sec
ții puternice de călărie, șah, tenis 
de masă sau tir. Drumul măritor 
succese ale mișcării sportive să
tești continuă... Intr-o comună de 
pe malul Dunării a fost amenajat, 
prin muncă voluntară, un frumos 
teren de sport; colectiviștii din re
giunea Suceava s-au întîlnit pe 
multe baze sportive în prima edi
ție a „Spartachiadei" lor; la Pe- 
chea — în regiunea Galați — cei 
peste 3.000 de membri ai UCFS 
alcătuiesc o puternică asociație 
sportivă... Sînt nenumărate faptele 
care vorbesc despre amploarea cu
noscută în zilele noastre de sportul 
.lățesc. Sînt însă sate și comune 
(în regiunile Oradea, Craiova, Ba
cău etc.) în care frică nu au fost 
organizate asociații sportive, în 
alte comune numărul celor cuprinși 
în activitatea sportivă este redus. 
Pentru realizarea unor noi succese 
în domeniul sportului sătesc, orga
nele UCFS desfășoară o intensă ac
tivitate care întregește inițiativa 
maselor de sportivi de la sate. In 
aceiași timp, Consiliul General 
UCFS sprijină în mod direct înde
plinirea obiectivelor mișcării spor
tive sătești. In prezent, la sate ac
tivitatea sportivă este în plină des
fășurare. Activiștii sportivi mun
cesc cu însuflețire pentru întărirea 
organizatorică a asociațiilor spor
tive, iar sportivii se pregătesc sau 
participă la numeroase competiții 
și la „Duminicile sportive". De o 
largă popularitate se bucură în sa
tele și comunele muitor regiuni 
cele două competiții de mare am
ploare „Cupa Agriculturii" și „Cupa 
Moldovei", care au reunit în pri
mele etape de mase, zeci și sute 
de mii de țărani muncitori' și colec
tiviști. Aceste întreceri contribuie 
din plin la obținerea unor noi și 
importante succese ale sportului să
tesc. Ne amintim cu bucurie succe
sul deplin pe care l-a cunoscut, 
de exemplu, prima ediție a „Cupei 
■Moldova". întrecerile de anul tre
cut au făcut ca p- terenurile de 
sport din regiunile Moldovei să se 
întîinească peste 90.000 de flăcăi 
și fete de la sate. Și, întotdeauna 
concursurile au însemnat adevărate

sărbători sportive. Firește, în afara 
rezultatelor obținute — multe din
tre ele foarte valoroase — s a în
registrat o evidentă creștere a nu- 
mărtifut celor care practică sportul, 
unele ramuri sportive au fost pw 
și simpla „asaltate" de tinerii să
teni. Bineînțeles, asociațiile spor
tive s-au întărit considerabil în 
urma aeestei competiții. Rezultatele 
din acest an sînt tot atît de fru
moase. „Cupa Moldovei" — la care 
participă sportivi din satele regiu
nilor Suceava, Iași, Bacău, Galați 
și Constanța — se află acum în 
faza interraionată, urmtnd ca în 
octombrie să aibă loc finaMe Ia 
Cfrnrșttang Moldovenesc. Organele 
raionale ca și cete regionale UCFS, 
comisiile pe ramură de sport (cele 
de atletism, gimnastică, volei, 
tapte, fotbal, oină) ca și toți acti
viștii sportivi au datoria să spri
jine organizarea fri continuare a 
întrecerilor din cadrul „Cupei Mol
dovei". O deosebită iuiport'ință 
pentru dezvoltarea sportului sătesc 
o are și competiția dotată cu „Cu
pa Agriculturii", care reunește spor
tivii dfrl satele regiunilor Cluj, 
Baia Mare, Regiunea Autonomă 
Maghiară, Hunedoara, Oradea și 
Regiunea Stalin. Pînă acum, mii 
de voleibaliști, atfeți, fotbaliști și 
jucători de popice și-ai» disffitat 
întîietatea de-a lungul cefor trei 
etape. Nn peste multă vreme, co
munele Troița, Găiești, Miercurea 
Niraj și V argat a vor găzdui fina
lele competiției. Va fi un eveni
ment important în viața sportivă a 
satelor și comunelor din Transil
vania, a întregii noastre mișcări 
sportive.

Am insistat asupra acestor două 
competiții sportive țjersirit că ele 
reprezintă mai mult decit simple 
întreceri; ele reflectă, prin amploa
rea pe care o au, stadiul de pu
ternică dezvoltare a sportului să
tesc. Fără îndoială, este vorba și 
despre capacitatea organizatorică a 
asociațiilor sportive și despre do
rința unui număr tot 
oameni ăi muncii de 
practica sportul. Iată 
nele UCFS din aceste 
viștii sportivi, trebuie 
cn toată grija și să 
■manertt buna organizare 
cursurilor. Aceasta va însemna ob
ținerea onor noi și frumoase suc
cese în dezvoltarea continuă a spor
tului sătesc.

mai mare de 
ta sate de a 
de ce. orga- 
regiuwi, acti- 
să privească 
sprijine per- 

a con-

DG.

Cnm nu este
...Ia meciul de rugbi dintre eehipele 

Melaftd MI.G. If-Progrestri, tov. Ma
rin Constantin, președintele asociației 
sportive Gloria, nu a permis intrarea 
echipei Metalul M.I.G. II pe teren pînă 
nu i s-a plătit pe loc chiria, de către 
un delegat al clubuKri sportiv Meta
lul M.I.G.

...pentru sala de la uzinele „23 Au
gust", pentru baza nautică f.R.E.B. de 
la Herăstrău, pentru poligonul de tir 
Tudor Vladimirescu ca_și pentru alte 
bage pe care se antrenează sportivii 
clubului Metalul MI.G., clubul este 
nevoit să plătească chirie asociații
lor aderente, ca pentru orice bJză 
sportivă a unei asociații cu care nu 
are nimic comun.

...cu. sprijinul conducerii uzinei „Se
mănătoarea", în incinta întreprinderii 
a fost'construit un bac pe care se an
trenau sportivii secției de sporturi 
nautice a clubului. Bacul era folosit 
și de eterii școlii profesionale de la 
Semănătoarea, care erau pregătiți de 
către antrenorii clubului. In plină pe
rioadă pregătitoare, bacul a fost des
ființat, lipsind astfel sportivii clubu
lui de posibilitatea de a se Xtrena 
și văduvind totodată pe elevii școlii 
profesionale de posibilitatea de a în
văța canotajul academie.

...în luna decembrie a anului trecut, 
în plină perioadă competițtonală, tov. 
T. Velea și C. Dinescn, membri în 
consiliul asociației sportive „23 Au
gust", trecînd peste hotărîrile între
gului consiliu, au interzis echipe 
masculine de baschet Metalul M.I.G., 
din categoria A, să intre în sală pen
tru a se antrena.

...asociația sportivă „Mao Tze-dun*  
a folosit 14.000 de lei strînși din coti
zațiile membrilor U.C.F.S. pentru 
cumpărarea de echipament sportiv. Din 
acest echipament, ghetele pentru box 
și _ lupte au fost date în folosința e- 
■chipei de fotbal, care în scurtă vreme 
le-a distrus, deoarece le-a folosit la 
^antrenamente. Sacoșele și treninguri?»

Cîteva probleme pe marginea 
ultimelor întreceri la handbal 

• întreceri echilib rate dar și multe... surprize • Mai multă atenție jocului regulamentar • Sînt nece
sare arbitraje mai exigente q Schimbări esențiale în

Un cît de sumar comentariu pe 
marginea celei de a Ill-a -etape 3 
campionatelor republicane de handbal 
nu poate omite îmbucură toarea consta
tare că, în general, echipele au fur
nizat jocuri interesante, spectaculoase 
și de nivel tehnic corespunzător. A 
fost etapa în care s-au înscris multe 
puncte („recordul" l-a stabilit Știința 
Timișoara care a întrecut Stăruința 
Odorhei cu 29—14); s-au înregistrat 
rezultate care au schimbat radical po-

cînd în clasamentele respective. Etapa 
desfășurată sîmbătă și duminică ne-a 
oferit și multe surprize.

Se constată că unele echipe — în 
goana după puncte — practică (și se 
pare că a devenit un... sistem) un 
joc neregulamentar, cu multe faulturi. 
Meciul Dinamo București — Rapid a 
prilejuit destul de des asemenea con
statări. Nu credem că jocul neregu
lamentar al lui Lungescu sau Rușcă 
(Rapid), al lui Radulescu (Dinamo)

a

■ ; -

clasamente
teren. Sînt lucruri peste care antre
norii noștri nu trebuie să treacă cu 
ușurință, după cum nici arbitrii de 
handbal care au datoria să dea do
vadă de mai multă exigență.

O altă constatare negativă ne-a pri
lejuit-o desfășurarea unor partide în 
care echipele pur și simplu... nu» an 
jucat handbal. Jocul Știința Timișoara 
— Cetatea Bucur, cîștigat pe merit 
de timîșorence, n-a plăcut cîtuși de 
puțin din cauza lipsei de spectaculo
zitate. Știința Timișoara a „tant" 
mingea tot timpul jocului de o ma
nieră care în orice caz n-a constituit 
o bună propagandă pentru handbalul 
feminin.

Cîteva cuvinte despre rezultatele din 
cea de a IlI-a etapă. In campionatul 
masculin conduce C.S.M. Reșița, ur
mat de C.C.A. și Chimia Făgăraș care 
de pe locul 8 a trecut pe locul... 3. 
In schimb, C.S.M.S. lași a schimbat 
locul 4 cu... 10. F.ste drept însă că 
ultimele 5 echipe sînt la egalitate de 
puncte așa incit viitoarea etațVi va a- 
duce modificări esențiale în clasament, 
întrecerea feminină are acum un 
„lider": C.S. Tg. Mureș. Urmează 5 
echipe la egalitate de puncte. Ub in
teresant „asalt" care ne face să cre
dem că în acest an cucerirea tittalni 
de campion nu va fi, în orice caz, 
redusă la două echipe. Tot atit de 
pasionantă este și întrecerea celor 16 
echipe din categoria B masculin.

— d. g. —l'ază din jocul Știința Timișoara — Cetatea Bucur
(Foto: Gh. Stinea)

poate fi apreciat — așa spuneau «n» 
spectatori — drept „joc atletic". Totz « • . • jr±“
așa cum greu pot fi găsite scuzei DUCCeSUl pTltTl&l ediții 

romphnatțlai republic 
mo) care s-au insultat reciproc pe S de pescuit staționar

ț • Selecționata regiunii Bucu-

IRIEI B LA BASCHCT 1| rHe de campioni__________

ziția unor echipe în clasament. Fi
rește, aceasta aduce un plus de inte
res luptei pentru titlu. De remarcat 
faptul că și după această etapă C.S.M. 
Reșița (masculin) și C.S. Tg. Mureș 
(feminin) au rămas neînvinse, condu-

Iată rezultatele și clasamentele e- 
tapei a treia a campionatului cate
goriei B la baschet masculin:

8 Po.ushnica Or. Siolin
9. Voința Rm. Vîlcea

10. C.S.Ă. Bacău

3 1 0
3 0 1
3 0 0

2
2
3

176-184 5 
157-228 4 
161-172 3

SERIA I: SERIA

Constanța—Sănătatea Ro-
Vede 79-55 ( 42-24), C.S.A.

Marina 
șiorii de 
Bacău—Petrolul Ploești 46-53 (21-26), 
Politehnica Or. Stalin—Știința Craio
va 68-71 (26-37), C.S'.M. Galați—
Voința Rm. Vîlcea 84-74 ( 36-27), Fa
rul Constanta—C.S.M, 
(27-20).
1. Stan. a
2. Marina
3. Petrolul .....

C.S.M. Galofi
Sănătatea Roșiorii

Farul Constante 
C.S.M. Rădăuți

„Scopul pe care ni. l-ara propus și 
anume de a populariza sportul cu 
undița în rîndul maselor de oameni ai 
muncii și totodată de a-i îndruma pe 
iubitorii acestui Sport spre un pescuit 

Satu Aîare 57-4-1X mal dinamic, mai activ, prin prinde-
II-A:

Rădăuți 70-36

4.
5.

6.
7.

Craiova 
Constanța 
Ploești

de

195-172 7
176-167 7

7207-208

165-181 
181-152 
168-146

7
6
5

A
Rapid Cluj—Voința 

(30-28), Voința Oradea-Miireșul Deva ) rea peștilor de talie mică, a fost după 
57-57 (30-29), Voința Tg. Mureș—Ști- - ’ . -
ința București 48-49 (19-22), Strungul 
Arad—Constructorul Cluj 48-72 (19- 
30), Cetatea Bucur—Luceafărul Si
biu 73-67 ( 38-27).
1. Constructorul Cluj
2. Cetatea Bucur
3. Mureșul Deva
4. Știința

Rapid
Voința 
Voința 
Voința 
Luceafărul Sibiu 
Strungul Arad

5.
6.
7.
8.
9.

10.

București 
Cluj 
Oradea 
Tg. Mureș 
Satu Mare

părerea mea atins. Păcat, însă, că nu 
am putut organiza de la început în
trecerile pe o apă curgătoare, mai 
fructuoasă și mai indicată în acest 
scop", ne spunea la sfîrșitul primului 

'campionat republican de pescuit stațio
nar, conducătorul tehnic al concursu
lui, tov. Laurențiu Bratu, șeful servi- 

'ciiilui de pescuit din A.G.V.P.S.
Sîntem întrutotul de acord cu păre

rea interlocutorului nostru. Și fără a 
insista asupra condițiilor optime de 
concurs pe care desigur că anul vii*'  
le vorn vedea aplicate pe teren, 
vom opri în c.îteva rînduri asupra re»-*-  
șitei indiscutabile a acestor finale, 
care au trezit atîta interes în rînda- 
rife spectatorilor bucureșteni, prezent» 
în jurai bazinului dintre ecluza Ș*  
podul din fața restaurantului Bordei- 

In fruntea aprecierilor noastre vom 
situa participarea celor mai reputate 
pescari din 13 regiuni, ale țam. 
care, timp de 180 minute (împărțite în 
patru reprize), s-au străduit cu iscu- 

asociațmor Ti sinta și rabdarea caracteristică, să-și 
ainponeaza c umple tolba, în consecință să ocupe nd preptoien J un dt mai Cjns’ea (le a c„.

C ceri, primele titluri de campioni re- 
J public.ani de pescuit staționar a reve- 
C. nit pînă la urmă selecționatei regiunii 

BUCUREȘTI la echipe și tai ION
» PANA la individual.
/ Tînărul muncitor sticlar de la „Elec- 
X trofar" din Capitală, deși se numără 
r i j nat de vreo doi-trei ani printre pa- 
l sxinațti sportului cu undița, și-a con- 
Z firmat valoarea arătată în etapele pre- 
1 ce-ien c, impresionînd pe cunoscători 
/ prin simțul său dezvoltat în mînuirea 
J undiței la momentul... oportun. Dar 
S exemplul lui Jșn Pană nu .este șingu-, 
Ziar. In ultimii ani, ca urmare a ac- 
I țiunii susținute de forurile noastre de 
Cresort,pescuitul -a fost îndrăgit derutați 
țoataeni'’ al muncii. De aceea fnAaî- toat 
S posibil ca în faza finală să vedem la 
\ „lucru", alături, pe lăcătușul hunedo- 
/rean losîf Haltnaghi, pe muncitorul 
J brutar Alimed Aii din Constanța, pe 

res * medicul radiolog Mircea Bichiceanu 
din Cluj, pe vopsitorul Ladislati 
tea din Iași etc. lată roadele 
activități însuflețite.

Clasamentele primelor locuri: 
pe: 1. București 3245 p., 2. Galați 
1125 p., 3. Ploești 900 p. Individual: 
1. Ion Pană ,1795 p., 2. Gh. Botez 1015 
p., 3. Mihai Iancovici 995 p., 4. Voicu 
Pătrașcu 835 p. (toți din București), 
5. Drăgan Ene (Galați) 735 p., 6. 
Tiberiu Zacan (Baia Mare) 620 p.

3 2 1 0 223-189 8
3 2 1 0 226-207 8
3 2 1 0 157-155 8
3 2 0 1
3 2 0 1
3 111
3 10 2
3 10 2
3 0 0 3 194-227 3
3 0 0 3 146-191 3

178-170 7 
160-169 7 
169-166 6 
169-141 5 
175-182 5

sprijinit clubul M. I. G. de asociațiile sportive
rugbiștilor au fost date tot jucătorilor 
de fotbal.

...tot la „Mao Tze-dun", președintele 
asociației. Iov. D. Muntean», a dat 

terenului (sub 
va desface con-

dispoziție paznicului 
amenințarea că i se 
tractai de muncă) 
să nu permită nici 
unui jucător de 
rugbi să pătrundă 
în incinta arenei. 
Aceasta deși 90% 
din jucătorii echipei i __ _ __
M.I.G. II sint muncitori cazangii la 
uzinele „Ma<> Tze-dtsn”, iar clubul Me
talul M.I.G. a alocat 5.000 de lei pen
tru amenajarea terenului.

★
Acestui șir de aspecte negative i

de rugbi Metalul

s-ar putea adăuga faptul că asociațiile 
sportive de la uzinele 
wald", „Republica", 
teasa" ș.a. 
competiție de 
club, motivînd

„Clement Gott- 
„Grigore Preo- 

partkiipat la o 
organizată de 

felul acesta vor 
văzu ți ți ltiați 

'niTII’J*  <•?) jucătorii ta-jRITIEt lentati-
■ ■" ......— Astfel înțeleg să

„ajute" și să „con
tribuie" la saltul valoric al sportivi
lor fruntași o serie de asociații spor
tive și de membri ai consiliilor aso
ciațiilor sportive aderente la clubul 
sportiv Metalul M.I.G. Totală lipsă de 
colaborare, spirit îngust, egoist, ati
tudini care frîneaza dezvoltarea cali-

nu au
fotbal 

în 
fi

că

Motocicletele secției moto sint folosite adesea pentru plimbare.

acumdacă n-ascalți și te-ai băgat Id "secția box ?/ Aveam și noi 
ca ce ne plimba 7

tativă a sportivilor de frunte. In foc 
să înțeleagă eă e o cinste să contri
bui pe toate căile la asigurarea celor 
mai bune condiții de pregătire și con
curs pentru sportivii fruntași, imn 
membri ai consiliilor asociațiilor a- 
mintite mai sus se cr; 
interese mărunte, adueînti 
muncii de instruire și antrenament a 
sportivilor de frtmfe.

Firește, situația nu poate fi genera
lizată. Linele asociații sportive ade- ' 
rente la clubul sportiv Metalul M.I.G., 1 
precum și școlile profesionale, îrtțele- J 
gind adevărata misiune a unui club x 
sportiv, sprijină pe toate căile secțiile Z 
clubului. Grupul școlar Unirea și școa- Ț 
la profesională de la uzinele „Mao z 
Tze-dtin", de pildă, colaborează strîns 1 
cu clubul Metalul M.I.G. Asa sc ex- / 
plică de altfel excelenta performanță j 
a elevilor de la „Mao Tze-dun" caret 
au cucerit titlul de campioni • repitbh- S 
câni de juniori la rugbi. Chiar și în C 
asociațiile date ca exemple negative 1 
există membri .ai. consiliilor (N. Petre, C 
Cr. Popescu, ,T. Chirică de la „23 Z 
August", N. Capagca, V. Stoia de la V 
„Mao Tze-dun" ș.a.) care se străduiesc J 
să colaboreze cu clubul, dar se lovesc \ 
de nepăsarea sau de 
legere a' altor tovarăși 
răspundere din cadru! 
pective.

Consiliile asociațiilor 
derente -la clubul Metatîil M.I.G. 
bute să înțeleagă că sportivii clubu
lui nu reprezintă altceva dec.ît orga
nizația sportivă în care sportivii frun
tași din întreprinderile industriei gre
fe din Capitală se pregătesc și concu
rează pentru a-și ridica necontenit per
formanțele, pentru a contribui necon
tenit la creșterea nivelul sportului de 
performanță din țara noastră. Acesta 
este scopul înființării cluburilor spor
tive și pentru îndeplinirea lui asocia
țiile sportive au datoria de a acorda 
cluburilor tot snriiinul necesar.

D. STANGULESGU

lipsa de înțe- 
cn munci de 

asociației

sportive a- 
tre-

Buș- 
unei

echi-

C. COMARNISCH1
N. MAR DAN



La început de an școlar

A treia ediție
republican de

13 (prin telefon). Timp 
la 12 și 13 septembrie.

a concursului
slalom nautic

Astăzi, școlile din întreaga țară își redeschid porțile... 
Elevii, de la cei de-o șchioapă, care vor păși in clasa 
I elementară, și pînă la cei care peste un an vor căuta 
să obțină diploma de maturitate, sînt dornici să în
registreze din primele zile de școală victorii prețioase 
pe drumul cuceririi cetății științei și culturii.

4loul ari școlar va trebui să însemne — paralel cu 
desfășurarea unei susținute și rodnice activități de 
instruire — un nou pa.s pe calea lărgirii continue "a 
preocupării elevilor noștri pentru sport. Activitatea 
sportivă de mase reprezintă astăzi în fiecare școală 
o realitate de netăgăduit. Există multe școli în care 
elevii au ajuns la o adevărată maturitate sportivă, 
unde sportul de performanță se face tot mai mirii 
simțit, unde școlarii au reușit să poarte faima școlii 

■ și a orașului lor in întreaga țară, de multe ori chiar 
și peste hotare. Sportul reprezintă un bun prieten al 
elevilor, bucuriile și satisfacțiile pe care ei le înregis
trează în viața sportivă stăruind peste ani și ani. A

tresar (Buc.) 335 p. CAIAC SIMPLU 
(feminin) : 1. Ana Dobolt (Arad
42G p, 2 Victoria Vișevan (Buc.) 437 
p, 3. Ana Pilder (Buc.) 498 p, 4. Ma
ria Szekely (Tg. Mureș) 539 p, 5. 
Gabriela Dermengin (Galați) 555 p, 
6. Elisabeta Balnoky (Tg. Mureș) 
565 p. CANOE SIMPLU (masculin):
1. Leontln Pîrvu (Arad) 575 p, 2. 
Lajos Marton (Tg. Mureș) 585 p, 3. 
luliu Szabo (.Arad) 596 p, 4. Paul Teo- 
harte (Galați) 671 p, 5. Gheorghe 
Oroianu (Arad) 691 p, 6. Franci sc Kiss 
(Tg. Mureș) 790 p. CANOE DUBLU 
(masculin) : 1. Roveanu-Dihor ( Arad) 
459 p, 2. Aruș-Lang (Tg. Mureș) 
484 p, 3. Nistor-Brăilaș (Galați) 495 
p, 4. Eftimie-Micu (R. Vîlcea) 643 p, 
5. Ruja-Fulep (Cluj) 1257 p. ECHIPE 
CAIAC (masculin): 1. Arad (Vereș, 
Taimaș, Zaharia) 462 p, 2. R. Vîlcea 
(Petrică, Zeană, Andreescu) 558 p, 3. 
Satu Mare (Al. Toth, Kardos, T. Toth) 
589 p.

Clasament general : 1. Arad 44 ț»,
2. București 18 p, 3. Tg. Mureș 16 p, 
4. Galați 15 p, 5. R. Vîlcea 10 p, 6. 
Satu Mare 4 p, 7 Cluj 2 p. 8. Aiud 
0 p.

R VÎLCEA 
de două zile,

’(orașul nostru a găzduit a lll-a ediție 
/ a concursului
/nautic, care a 
L aliniat la start
4 orașele Arad, 
J Mureș, Galați, 
Cvîlcea. Conclusul s-a bucurat de un 
t deosebit succes, iar întrecerea a fost 
. foarte spectaculoasă datorită pregătirii 
(tehnice bune a majorității concuren- 
a ților. Publicul vîlcean, venit în număr 
J destul de mare pe malurile Oltului, 
fa apludat la scenă deschisă echipa- 
Jjele participante. O surpriză plă- 
Icută a constituit-o participarea Școlii 
/Sportive de Elevi din R. Vilcea care, 
jcu toate că s-a prezentat pentru prima 
loara la startul unui astfel de concurs, 
/a făcut față onorabil.
I In total au luat parte 46 concurenți 
Zla caiac simplu, 20 echipaje la canoe 
Jsiiuplu și dublu. Pe echipe s-au întrecut 
Ib formații. Iată rezultatele tehnice: 

înălțime: Aurora Mihăilescu (Arad)/ CAIAC SIMPLU (masculin): 1. 
1,55 in; 2. Rotfica Voroneanu (Roman) IVictor Zaharia (Arad) 276 p, 2. Pe-
1,55 m (din a doua încercare); 100 m /tre Ivanovici (Buc.) 285 p, 3. Panait
/dai: Elena Fota (T.D.) 13,2; 1100 m j Severin (Galați) 290 p, 4. Alexandru
Plat: Lucia Pauleț (Roman) 2:21,2; < Veres (Arad) 33S p, 5. Alex. Zeană
2» m plai: Aurica Popovici (Roman)/(R. \ncea) 335 p, 6. Cristodor Pe- 
27,1; disc: Adela Filip 
30,02 m; 4x100 m: I. Tînăntl 
vist 53,7: 2. Roman 54,1; \ 
Aurora Mîhăîteseii (Aa’ad) 1 
BĂIEȚI: suliță: Pavel Mîrț 
48,52 m; înălțime: Cristache 
(Ploești) 1,70 m; 2. Gh. Ștefanov (Or. 
Stalin) 1,70 m; 1.500 m plat: Alfred 
Sira (Arad) 4:19,3; lungime: Dinu 
Drăgan (Oradea) 6,47 m: greutate: 
Lucian Stănișteanu (Giurgiu) 13,30 m; 
5 km marș: life Popa (T. D.) 24:05.6; 
triplu salt: Horst Haller (T. D.) 
13,01 iu; 200 m plat: Anton Diaconu 
(T. O.) 23,2; 1.500 m obstacole: Teo
dor Hass (Arad) 4:43,8; disc (1,5 kg): 
Marian Holtzer (T.D.) 45,01; 400 m.g.:' 
C. Ferencz (Oradea) 58,2; 800 m plat: 
M. Vulpășin (Craiova) 2:04,2; 4x100 m 
plat: Craiova 46,5; 3000 m plat: Mir
cea Sălăjan (Arad) 9:46,8; prăjină: 
Vasile Fota (T. D.) 3,20 m; ciocan: 
Stefan " ‘ 
’ Gel 
atlețîi 
clasamentul școlilor sportive U.C.F.S. 
pe primul loc se află reprezentanții 
Aradului (251 p). Urmează în ordine 
reprezentanții Crawvei (235 p), Ro
manului (212 p), Oradei (199,5 p).

THIE1MU STAMA

devenit un lucru firesc ca practicanta cei mai zeloși 
ai sportului să se situeze îndeosebi printre elevii frun
tași la învățătură. Activitatea sportivă, ca o necesitate 
firească pentru organism, contribuie la dezvoltarea 
funcțiilor intelectuale. Ea dezvoltă totodată la elevi 
spiritul colectiv, călește voința, învață tineretul să fie 
ferm disciplinat. De aici, categorica valoare educativă 
a sportului.

...Vom revedea elevii la orele de educație fizică. Ii 
vom întilni pe terenurile școlii, la orele de colectiv 
sportiv, li vom aplauda in concursurile și competi
țiile rezervate lor. Vom scrie cu multă căldură despre 
viața fericită a tineretului studios din țara noastră, 
căruia i se oferă atiiea și atiiea posibilități de a de
veni constructor bine pregătit al vieții noi, al so
cialismului.

ha început de an școlar vă urăm, dragi elevi, spor 
la învățătură și frumoase succese in activitatea spor
tivă.

republican de slalom 
avut loc pe Olt. S-au 
sportivi și sportive din 

București, Cluj, Tg. 
Satu Mare, Aiud și R.

Finalele concursului republican de atletism 
al școlilor sportive U.

Stadionul ,,1 Mai" din Constanta 
a trecut cu bine primul său... examen 
atletic de 
i-a fost 
de a Vl-a ediții a 
Iui republican af 
U.C.F.S. A fost o 
să asiști la întrecerea celor 
300 de elevi care au reprezentat 17 
școli sportive L.CF'.S. din 
treaga tara, să constați - 
cuparea majoră acordată

nultli, să fii martor ocular la iu- 
gistrarea unor rezultate remarca

bile, dacă ținem seama de vîrsta con- 
ctirenților (14—17 ani). Ceva mai 
mult. îndemnul reprezentantului C.C. 
al U.T.M., Iov. N. Crainic, rostit în

proporții mai mari. Prilejul 
oferit de desfășurarea celei

finalelor concursu- 
școlilor sportive 

adevărată încântare 
aproape

u.cr.s. 
constați 
acordată

în- 
preo- 
atle-

CĂLIND ARUL COMPETIȚIOflAL ȘCOLAR
PE ANUL 1959-1960

Pentru anul școlar 1959—1900, Di
recția educației tineretului _ școlar din 
Ministerul Invâțâniîntului și Culturii a 
stabilit, în principiu, noul calendar 
competițional. Centrul de greutate al 
calendarului îl constituie, cum este și 
firesc, campionatele republicane școlare 
(școli medii — la a Xl-a ediție și școli 
profesionale de ucenici, meserii și 
agricole — la cea de a II-a ediție) 
competiții care au prilejuit de-a lungul 
desfășurării lor, afirmarea a nemtmă- 
--•e talente.

ită și etapele calendaristice ale a- 
Qestei competiții : CAMPIONATELE 
REPUBLICANE ALE ȘCOLILOR .ME
DII. Atletism: etapa I (pe școală) — 
pină la 17.IV.1960; etapa a Il-a (pe 
raion) — 7—8.V.1960; -etapa a IH-a 
(pe regiune) — 2f—-22.VI; etapa a 
IV-a (zonă)' — nu are; etapa a V-a 
(finală) — 18—19 Vil. Gimnastica: 
etapa I: pînă la 29.XI.1959; etapa a 
n-a: 27.xn.1959 — 14.11.1960; etapa 
a IH-a 27-28. II; etapa a IV-a — etapa 
a V-a: 25—27.111. Volei: etapa I: 27. 
IX—8.XI.1959; etapa a Il-a 15.XI.1959 
— 7.II.1960; etapa a lll-a: 19-21.11: 
etstpa a IV-a 26—28.III ; eta
ja a V-a M—18.1V. Baschet: 
clapa I: 4.X-25.X.1959; etapa a It a 
I.XI-6.XII.1959; etapa a Itl-a 22-24. 
1.1960; etapa a IV-a 19—21.11; etapa 
a V-a 23—27.III. Handbal: etapa I: 
pînă la 6.XII.1959; etapa a 11-a 20—21 
HI; etapa a lll-a 1—3.IV; etapa a
IV- a 23—25.IV; etapa a V-a 11 —15.V. 
Schi; etapa I; pînă la 10.1.1960; etapa 
a II a: 7—II; etapa a IH-a: 27—28.11. 

(CAMPIONATELE REPUBLICANE ALE 
ȘCOLILOR PROFESIONALE. Gim
nastică: etapa 1: pînă la 29.XI.1959; 
clapa a Il-a: 14.11.1960; etapa a IH-a: 
27— 28.U; etapa a IV-a; — etapa a
V- a: 23—24.IV. Volei: etapa I: 27— 
IX.—8.XI.1959; etapa _a Il-a: 15.IX— 
3LI; etapa a lll-a: 5—7.II; etapa a 
IV-a: 29.1V—I.V.; etapa a V-a: 8— 
12.VL Handbal: etapa I: pînă la 6. 
XIL1959: etapa a Il-a: 20-21.III; eta
pa a lll-a: 1—3.IV; etapa a IV-a: 23 
—25.IV.; etapa a V-a: 12—Î5.V.

Menționăm că elevii școlilor medii 
au și un campionat de natație, ale că
rei etape vor fi stabilite ulterior. In ( 
ce privește campionatul dc schi, etajra ( 
finală va fi organizată în colaborare 
pu federația dc specialitate. Elevii șco
lilor profesionale vor participa în afara 
întrecerilor de gimnastică, volei și 
handbal și la competiții de atletism și 
fotbal. Datele calendaristice la care se 
vor desfășura aceste competiții vor fi 
cunoscute în cursul acestei luni.

Elevi și profesori, notați-vă cu grijă 
datele de mai sus și pregătiți-vă cît 
mai bine să reprezentați cu cinste «do
rite școlilor respective.

i
i

cuvântul de descliidere a finalelor, ca 
partîcipanții să-și reprezinte cît mai 
demn școala, într-o întrecere sportivă, 
în care victoria să revină de drept ce
lor mai bine pregătiți — a găsit un 
larg ecou în rindurile tinerilor atleți. 
învingători și învinși au înțeles ade
văratul . mesaj al întrecerii sportive, 
ilustrînd prin comportare că în pregă
tirea lor sportivă, factorul educației 
nu este de loc neglijat. Ge exemplu mai 
elocvent decît cei oferit*  de cunoscuta 
săritoare ut înălțime Rodiea Voronea- 
iw, prima care și-a felicitat adversara, 
Aurora Mihăilescu, învingătoare în 
probele de înălțime și lungime? Și 
exemplul acesta n-a fost singurul...

• „REPREZENTANT! I CRA1OVEI
— O ADEVARATA REVELAȚIEI". A-
firmația făcută de unul dintre re- 
'pezentanții federației romîne de atle
tism, tov. Ion Paraschivescu este o- 
glindită prin rezultatele deosebit de 
promițătoare obținute de elevii școlii 
sportive U.C.F.S. CRAIOVA (antrenor 
Mihai Nisior), prin ținuta lor, prin 
disciplina de care au dat dovadă. 
Inlr-ad'evăr, craiovenii au furnizai 
două mari surprize cîșligind detașat 
probele de 800 m plat (prin N. Vul- 
pășin) și 4x100 m (prin Remus iatia. 
Corneliu Zaita. Dan Fior ea, și Va
lentin Popescu). — probe în care re- 
rpezentanții „Tinăruhii Dinamovist" 
treceau drept principali favoriți. Com
portări meritorii au avut și elevii din 
ROMAN (antrenor, Constantinescu Ne- 
hoi), HUNEDOARA (antrenor. Nico- 
lac Tacorian), ARAD (antrenor. Co-~ 
loman Nemes) și ORADEA (antrenor, 7 
I. Zolnay). J
• Am semnalat la început faptul i 

că finalele au dat prilej să se înre
gistreze o serie de rezultate de va
loare. Merită a fi scoase în relief 
în special cele obținute de Lucian 
Stănișteanu (Giurgiu) — 13,30 m la1 
greutate; Horst Haller (T.D.) — 13,01m 
la triplu salt; Lucia Paideț (Roman)
— 2:21,2 pe 860 m plat: C, Ferencz 
(Oradea) — 58,2 pe 400 mg.; Anton. 
Diaconii (T.D.) — 23,2 pe 200 m plat; 
Aurora Mihăilescu (Arad) — 5,28 m 
la lungime. Iată de altfel și câștigă
torii [probelor: FETE: greutate: Ana' 
Milosz (T.D.) 
Maria Herlea 
lohana Zbîrcea

9.01 m: 400 m plat: 
(Deva) 62,3; suliță: 
(Or. Stalin) 31,15 ni;

€. F. S

(Bacău) ■>
Dinamo-★ 
lungime: 
5,28 m.
(Bacău)

‘ Roșu

Crăciun (Or. Stalin') 44,10 m. 
mai bun punctaj l-au realizat 

de la Tinărul Dinatnovisi. In

DRAGO.M1R ROȘ1ANU
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Duminică s-a desfășurat in toată țara faza regională a campionatulm repu- 
blican de canotaj academic. In Capitală întrecerile au avut loc pe lacHl 
Herăstrău. In fotografie, echipajul dtibalui Rapid. învingător ia proba de 

sHtif 4+1.

însemnări din „Turul ciclist al R. P. Romine"
• Despre comportarea oaspeților o IWșeara — iavin<**oer  

gură. Mai multi alergători de valoa
re înseamnă mai mult dinamism, lup
tă înverșunată pentru un clasament 
inai bun. situații neprevăzute, stimu
lent puternic, pentru alergătorii tineri.

întrecerea pentru desemnarea învin
gătorilor cefei de a VHI-a ediții a 
„Turului ciclist al R.P. Romîne" s-a 
desfășurat între cei mai bum' alergători 
din tara noastră și oaspeții din R. P. 
Ungară și R. P. F. Iugoslavia.

Reprezentativa R.P. Ungare, alcă
tuită din Janoș Devai, Janoș Juszko, 
Janoș Szerencses. Laszto God'Hey și 
Bella Urban (antrenor Bella Molnar) 
s-a clasat pe locul IV. Trei dintre ci
cliștii maghiari (Devai, Juszko, Sze
rencses) s-au clasat în primele 20 
locuri, Devai ocupînd un valoros loc 
9. Avînd în vedere faptul că ciclismul 
romînesc se situează în ierarhia inter 
națională pe o treaptă superioară ci
clismului 
pnezerrtativei R.P. Ungare trebuie so
cotită ca bună. Competiția la care 
au participat a fost deosebit de dură 
și cu redusa experiență internațională 
a cicliștilor maghiari er® greu să fi 
realizat mai mult.

Cea de a doua echipă străină, Par
tizan Subotița a avut o comportare 
modestă. Mărturisim că ne.-am fi aș
teptat Ia mai mult de la formația an
trenată de Jesjc Dragisa. In compo
nența echipei iugoslave se afla și cu
noscutul ciclist Alois Bajd, a cărui 
comportare foarte bună din Turul Iu
goslaviei constituia o recomandare 
favorabilă. Neputînd face față etapei 
a Il-a (a abandonat și a fost repri
mit considerîndu-se că abandonul s-a 
produs din motive independente de 
voința sa) el a fost serios retrogra
dat în clasamentul generai. Eforturile 
pe care le-a făcut după aceea (prin

Presa. radioul, televiziunea și cine
matografia au înfățișat la timp cele 
mai interesante aspecte ale „Turului 
ciclist al R.P. Romîne", ediția 195S. 
Veștilor transmise de pe traseu le vom 
adăuga astăzi ciietra comentarii retro
spective.

Cuvinte despre oaspeți

Succesul unei competiții de aseme
nea amploare depinde, firește, 
parte de participarea pe care

în bună 
și-o asi-

Echipa Dinamo (Gh. Calc iscă . Aurel Șelarii. G. Moiceanu, ton Coana) în
vingătoare in „Turtei ciclist al R. P. Romîne“.

tre alte performanțe se numără și to
cul III în etapa Reglun — Cluj) <m 
i-au putut ameliora decît în parte po
ziția în cursa. Ceilalți colegi ai săi 
(Gastic, Cubric și Gregorina, Ciger a 
abandonat) au fost adversari slain, 
mai întotdeauna clasați pe uttimete 
locuri. Antrenorul sportivilor iugosla
vi motiva slaba comportare a „elevi
lor" săi prin lipsa de continuitate în 
antrenament între „Turul Iugoslaviei" 
și „Turul ciclist al R.P. Romîne". Mo
tivarea poate fi valabilă, dar compor
tarea rătnîiie nesatisfăcătoare... ii aș
teptăm pe cicliștii iugoslavi 1® alte în
treceri și sperăm că atuuci vor obține 
performanțe mai bune.

O interesantă întrecere

(Foto: I. Mihătcă)

maghiar, comportarea re-

In afara disputei dintre sportivi a 
mai avut loc. cu ocazia „Turului ciclist 
al R.P. Romîne" o altă întrecere tot 
atît de interesantă: aceea dintre comi
siile de organizare a etapelor. Pe tot 
traseul caravana ciclista s-a bucurat 
de o primire excepțională și nu greșim 
de loc afirmînd că numărul spectato
rilor se cifrează la 2—3 milioanei Prin 
sate, prin orașe și îndeosebi la capă
tul etapelor un public entuziast a în
curajat pe concurenii, le-a salutat 
trecerea cu calde aplauze. Pentru pri
mirea organizată caravanei trebuie să 
felicităm toate 
Dar — ca în 
și în aceasta 
vingătorul. In 
organizare a

comisiile de organizare, 
oricare competiție... — 
trebuia desemnat... în- 

unanfmitate, comisia de 
„ _ „Turului ciclist al R.P.

Romîne'*,  ediția 1959, a desemnat cîș- 
tigătoare comisia din Timișoara. Per
formanța reușită de timișoreni este re
marcabilă. Pe focurile 
situează comisiile din 
Cluj și Focșani.

următoare se 
Piatra Neamț

H NAUM



IR
I

*

In mi jlocul atleților romîni...

Campionatul 
republican de ten's

Am trăit sîmbătă șl duminică, pe 
■micul stadion din Poiana Stalin, ceva 
din atmosfera marii confruntări a 
atleților din Balcani, care va avea loc 
peste cîteva zile la București. E drept, 
în jurul pistei nu se aflau zeci de mii 
de spectatori, așa cum cu siguranță 
se va întîmpla pe stadionul Republi
cii. Dar în „tribunele" de pămînt lua
seră loc mulți dintre locuitorii Orașu
lui Stalin și sutele de turiști din 
R.D.G. aflați la Poiana Stalin care au 
renunțat la excursia proiectată pentru 
duminică dtipă-amiaza, aflînd că au 
posibilitatea să-i vadă pe atleții 
noștri la ultimul concurs prebalcanic. 
Nu numai spectatorii ne-au făcut însă 
să trăim cu o săptătnînă mai devreme 
atmosfera Jocurilor Balcanice ci, în 
primul rînd, atleții noștri.

Ne amintim prea bine de „startul" 
slab al atleților noștri fruntași în a-

Stalin. Firește, nu toți se văd ureînd 
pe treapta cea mai de sus a podiumu
lui. Există însă o dorință vie de a da 
tot ce va fi cu putință în concursul 
balcanic, de a lupta pînă la ultima 
picătură de energie pentru a contribui 
la succesul echipei. Răsfoim bloc-no- 
tesul și, la întîmplare, spicuim cîteva 
declarații:

*

? -

?4 ’ ’ ’ z .
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LI A MANOLIU

IOLANDA BALAȘ : „Cred că atleții noș
tri se vor comporta astfel incit publicul 
să-și dea seama că are în față o adevă
rată echipă. Atleții celorlalte țări, și în 
special cei iugoslavi, sînt adversari de te
mut, au o tradiție a bunelor comportări la 
Balcaniade, dor și echipele noastre pot în
vinge. Nădăjduiesc mult și intr-o reeditare 
a dublului succes romînesc de la Torino, la 
săritura în înălțime. Cornel Porumb i-a în
trecut acolo pe Marinovici și Alexandrov. 
In formă bună este și Xenofonto Boboc. Des
pre titlul balcanic la „înăkjime fete" să nu 
aveți nici o grijă. Dar ce-ar fi să cîștigăm 
și la băieți ?..."

LIA MANOLIU : „Cu ultimele recorduri 
m-am „răzbunat" pe teribilul ghinion de * 
la campionatele republicane tind am suferit 
o entorsă la gleznă în timpul încălzirii. 
Sînt mulțumită că am reintrat în formă și 
că-mi voi putea apăra titlul cucerit anul 
trecut la Sofia".

VICTOR CINCA : „La Balconiodâ voi face 
col do al treilea decatlon din acest an. 
Primele două mi-au adus bucuria unor noi 
recorduri republicane. Cred că nici al trei
lea nu va face excepție, mai ales că voi 
concura îa compania unor adversari de 
valoare".

ALEXANDRU BIZ1M: „M-am restabilit după 
răceala care m-o împiedicat să obțin un 

'* ‘ ... . hotărît să
slab ’ *

Bizim

răceala oare m-a i , 
rezultat bun la Torino 
nu mă clasez mai 
trecut'' (n.r. ; la Sofia, 
cui I).

ANA COMAN : „Imi

decît anul 
a ocupat lo-

a

■'-' * :

Cluj 14 (prin telefon). Luni dimi
neață, pe terenurile stadionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej", a continuat desfășu
rarea probelor de simplu și dublu 
bărbați. In general, partidele au fost 
interesante, oferind spectacole sporti
ve de bună calitate care au fost ur
mărite cu mult uiteres de aproape 
1.000 de spectatori.

Cea mai disputată întrecere din ca
drul sferturilor de finală la simmlu băr
bați au furnizat-o Marin Vizirii și 
Constantin Năstase. La capătul*  unei 
lupte pasionante în care Năstase tre
cuse la un pas de victorie în setul III, 
Marin Vizirii a găsit suficiente resur
se în final pentru a-și impune supe
rioritatea. Meciul i-a revenit lui Ma
rin Viziru cu scorul de 6—4, 5—7, 
2—6, 7—5, 6—3.

Ion Țiriac, mai activ și mai decis 
în acțiunile la fileu, a cîștigat cu 
6—3, 7—5, 6—1 în fața lui Giinther 
Bosch. La fel de ușor a trecut Tudorel 

de Ion Dancea (6—2, 6—4,

pare

Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romine din 1957. Primii 
trei clasați la proba de 5.000 m: Grecescu, Bolotnikov și Onel.

Atleții turci și-au anunțat înscrierile

ciest sezon. înaintam în vară, trecea 
un concurs după altul (printre care 
destule peste hotare) dar rezultatele 
bune, cu rare excepții, întîrziau să se 
arate. Situația era îngrijorătoare pen
tru că răstimpul pînă la Balcaniadă 
devenea tot mai scurt. Au venit însă 
campionatele republicane. Și atunci, 
la mijlocul lui august, cu cinci săp
tămâni înaintea Jocurilor Balcanice, 
s-a produs revirimentul mult așteptat. 
Concursurile care au urmat au marcat 
aceeași linie ascendentă a rezultate
lor, la majoritatea probelor. Barome
trul atît de sensibil al performanțelor 
este întotdeauna cercetat în preajma 
marilor competiții. De data aceasta 
el spune, cu privire la atleții noștri: 
vreme bună. Dar și adversarii sînt 
puternici 1 Putem deci spera în vic
toria țării noastre la Balcaniadă, atît 
în întrecerea feminină (reeditînd suc
cesele din 1957 și 1958) cît și în cea 
masculină (pentru prima oară)? I-am 
pus acea stă întreba re antrenorului fe- 

sfîrșitul 
la Poîa-

— ------ f---------------------------- rău că acest
15,09 de astăzi n-a fost obținut decît în a 
7-a, aruncare. Rezultatul, deși neoficial, mi-a 
sporit^ încrederea în forțele mele astfel ca 
la Balcaniadă să „atac" cu mai mult curaj 
norma preolimpică de 15,20 m".

Da, fiecare din atleții noștri leagă 
de Balcaniadă împlinirea unei năzuințe 
scumpe, a unui țel de mult propus. Iar 
toți laolaltă vor- lupta pentru a da via
ță dorinței firești a milioanelor de iu
bitori de sport din țara noastră: să 
cîștigăm Balcaniada de atletism atît 
Ta' băieți cît și la fete.

Federația de atletism a Turciei, cu 
sediul la Ankara, a făcut cunoscută 
lista înscrierilor pe probe pentru în
trecerile care încep Ia sfîrșitul acestei 
săptămîni. Delegația turcă numără 22 
de atleți și 3 atlete. Este interesant 
de arătat că atleta Aycan Onel a fost 
înscrisă la nu mai puțin de 9 probe 
(100 m, 200 m, lungime, greutate și 
pentatlon). Un alt sportiv înscris la 
multe probe este și sprinterul Aydin 
Onur: 100 m, lungime, prăjină, 4X160 
m și... decatlon.

Printre cei mai cunoscuți atleți turci 
se află săritorul în înălțime, Cetin 
Sahiner — campion balcanic la Sofia 
— care va participa și la 110 m 
garduri, Cahit Onel alergător. de semi- 
fond și fond (în 1957 el a ocupat 
locul III în proba de 5.000 m a cam
pionatelor noastre internaționale cu 
lin nou record turc 14:19,6) și Giil 
Ciray, campioană balcanică la 800 m 
în 1958 și la cros în 1959.

La probele de 3.000 m obstacole și 
aruncarea suliței atleții turci nu vor 
participa.

Bădin
6—2) și campionul nostru Gheorghe 
Viziru
6—3). In semi-finale Tiriac va întîlni 
pe Marin Viziru, iar Gheorghe Viziru 
pe Tudorel Bădin.

Tot luni dimineață au început și 
sferturile de finală la dublu bărbați, 
care s-au încheiat cu rezultatele: 
Bardan, Bădin — Năstase, Chivaru 
6—2, 6—0, 6—2 și Caralulis, Țiriac 
— Petrică, Nagy 6—2, 6—0, 6—2.

de Vasile Serester 6—2, 6—4,

R. F1SCH—coresp. regional

De patru ori campion balcanic
'Marele stadion Averoff din capitala 

Greciei și-a cucerit faima nu numai 
prin faptul că ia găzduit in 1896 în
trecerile ediției inaugurale a locurilor 
Olimpice moderne și mai apoi, după 
34 de ani, șLpe cele ale Jocurilor Bal
canice de atletism, ci și prin construc
ția’sa deosebit de curioasă. Pista 
turnantele foarte strînse a făcut — 
foarte multe ori — ca ailefi de 
nume mondial să plece steagul în 
trecerea directă cu atleții greci, la 
mifond și mai cu seamă în cursa

an a ocupai primul loc în intilnirea 
dintre echipele Balcanilor și Scandi
navici

Dar să nu se creadă că Giorgios 
Papavasiliu își datorește succesele nu
mai... stadionului Averojjf Nu. Ar fi 
greșit să se creadă așa ceva. înainte 
de toate Papavasiliu este un atlet 
foarte bun, printre cei mai de seamă 
alergători ai lumii la 3.000 m obsta
cole. Recordul său de 8:51.2 îl re
comandă ca atare. De asemenea, el 
a cucerit de patru ori consecutiv tit
lul de campion balcanic (1955-9:02,8;

deral Gh. Zîmbreșteanu, la 
concursului de duminică de 
na Stalin.

„Atleții și atletele noastre 
cest an o mare ocazie de 
victoria în ambele concursuri balca
nice, ne-a spus Gh. Zîmbreșteanu. 
Speranțele noastre în acest dublu suc
ces au crescut mult după campionatele 
republicane și după ultimele concursuri. 
Pregătirile sînt în stadiul final și e- 
chiipele se conturează limpede la a- 
proape toate probele. Atleții și antre
norii lucrează încă de zor, cizelînd ce 
se mai poate cizela. Peste cîteva zile 
cuvîntiil îl vor avea numai atleții. De 
modul cum fiecare dintre ei va ști să-și 
facă datoria, să aducă punctele scon
tate, va depinde victoria echipelor 
noastre".

Aceasta este părerea celui care, 
neobosit, a coordonat întreaga pregă
tire a loturilor noastre în vederea 
marii întreceri balcanice. Părerea lui 
Gh. Zîmbreșteanu este împărtășită și 
de ceilalți antrenori ai loturilor și de 
atleții înșiși. Cu mulți dintre aceștia 
am stat de vorbă în cele două zile 
ale ultimului concurs de la Poiana

au în a- 
a cuceri

cu 
de 
re- 
in- 
se- 
de 

3 000' m obstacole. Recordmanul Gre
ciei Giorgios Papavasiliu și-a creat 1956-8:56,0; 1957-9:02.8: 1958-8:54,4j și 
o adevărată reputație prin aceea de 
a na’fi fostinvins — în ultimii ani — 
pe .Jteren propriu" _ Faptul că el cu
noaște foarte bine' turnantele și mai 
ales că știe să. iasă cu avantaj de la 
groapa cu apă,'*  l-au ajutat pe Papava
siliu să obțină sumedenie de succese 
internaționale. Astfel, el a devenit 
campion balcanic in 1957 și in același

define recordul balcanic cu 8:54,4
Giorgios Papavasiliu impresionează 

prin ușurința deosebită a alergării și 
printr-o tehnică avansată la trecerea 
obstacolelor și a gropii cu apă. Des
pre felul în care aleargă Papavasiliu, 
specialiștii au afirmat, și pe bună 
dreptate, că este o adevărată ,,incin- 
tarc".

Stoian Slavkov, cel mai bun atlet 
al J. B. din 1958

BILETE PENTRU TOCURILE BALCA
NICE DE ATLETISM

I.E.B.S. comunică: La Jocurile 
Balcanice de atletism care vor avea 
loc în zilele de 19, 20 și 21 septembrie 
pe stadionul Republicii sînt valabile 
biletele cu seria 41. Biletele au fost 
puse în vînzare de ieri dimineață la 
casele obișnuite.

SPORTUL POPULAR
®ag. a 4-a Nr. 3477

La încheierea întrecerilor ediției a 
XVII-a a Jocurilor Balcanice de anul 
trecut de la Solia, comisia de organi
zare l-a desemnat, pe Stoian Slavkov 
ca „cel mai bun atlet al concursuri
lor". Și într-adevăr alegerea a fost 
cît se poate de bine făcuta. Tînărul 
atlet bulgar câștigase titlul de cam
pion balcanic în cea niai ....... ..
dintre toate probele atletice: decatlo
nul. Rezultatul său 6.746 p era una 
dintre cele mai bune performanțe eu
ropene ale sezonului 1958 și repre
zenta în același timp un nou record 
balcanic. Aceste 6.746 p au fost rea
lizate în baza următoarelor rezultate: 
700 m — 10,9 sec; lungime—7,41 m; 
greutate — 12,32 m; înălțime — 
1,93 m; 400 m — 52.0 sec; 110 m gar
duri — 15,“B sec; disc — 37,17 m; 
prăjină — 3,80 m; suliță — 50,82 ni 
și 1500 m — 5:22,2,

Proba celor... zece probe, decatlonul, 
a fost inclusă în programul Jocurilor 
Balcanice la ediția a XVI-a a între
cerilor de la Atena. Cu acest prilej Stoian 
Slavkov a cucerit medalia de aur de 
campion balcanic, totalizînd 5.940 p. 
In același concurs Slavkov a mai luat 
parte și la săritura în lungime pe 
care a cîștigat-o cu 7,26 ni.

Sioian Slavkov s-a fțregătit cu mi
nuțiozitate pentru întrecerile de la 
București și speră ca alături de Joze 
Brodnik, Victor Cincă, Ion Mesaroș 
și Antonios Tritsis să obțină un re-, 
zultat cit mai bun.

Finalele campionatelor republicane de înot și sărituri, desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute în Capitală, au marcat o creștere valorică însem
nată față de cele din aur. trecuți. Chiar dacă vârfurile natației noastre (eu 
excepția sportivei Ingrid Wâchter) nu au ridicat și mai sus nivelul recor
durilor republicane de seniori și senioare, totuși media performanțelor °~ 
registrate, superioară celei din ediția de anul 
■preocuparea înotătorilor și antrenorilor 
nare.

Elocvent în acest sens este și 
faptul că 14 din învingătorii de sîm
bătă și duminică au realizat timpuri 
superioare față de foștii campioni și 
numai 4 dintre ei timpuri inferioare. 
De asemenea, din această scurtă pri
vire de ansamblu nu putem omite 
spectaculozitatea multor probe în care 
lupta pentru întîietate s-a dat cu 
multă ardoare, cîștigătorii neputînd 
fi cunoscuți decît pe ultimii metri ai 
curselor. Cea mai reprezentativă probă 
îft acest sens a Tost 400 m liber 
seniori, cîștigată de E. Voicu, în care 
4 competitori au dat serioase emoții 
suporterilor de-a lungul întregului 
parcurs.

Rezultatul care a dominat competi
ția este cel înregistrat de tînăra și ta
lentata Ingrid Wâchter (antrenor Leo 
Ungur). După ce într-una din seriile 
de la 100 m liber a depășit recordul 
de junioare cat. 11 cu timpul de 1:08,9, 
reprezentanta Științei București a în
trecut și pe cel al probei de 400 m 
liber în care timpul de 5:19,9 consti
tuie un valoros record de senioare, 
junioare cat. 1 și II (v.r. 5:26,3 îi a- 
parținea).De reținut că, prin această 
performanță Ingrid Wâchter s-a mai 
apropiat de norma olimpică prevăzută 
pentru acest an (5:12,0), iar timpul 
realizat la 100 m liber se află doar la 
0,7 sec. de recordul de senioare 
(1:08,2) deținut de Ingrid Rothe. Ală
turi de performera campionatelor, s-au 
mai evidențiat o serie de elemente 
mai mult sau mai puțin „consacrate". 
Este vorba de Cornel Mocanu (1:01,6 
la 100 m liber, 4:52,0 la 400 m liber și 
19:42,0 — rec. jun. cat. I la 1500 m 
liber), Tiberiu Rînea (2:48,6 la 200 
m bras și 1:16,8 la 100 m hras), N. 
Burduja (l:12,5-rec. jun. cat II la 
100 m fluture), L. Daroczr (1:09,5 la 
100 m spate), Sanda Iordan 3:03,9- 
rec. jun. cat. I și a ll-ala200mbrăs), 
și Nicoleta Ștefănescu (1:19,l-rec. se
nioare egalat la 100 m fluture), care

trecut a 
pentru

in- 
campionatelor, denotă 

o continuă .perfecțio-noștri

dificilă Juniorii de la Constructorul București 
au cîștigat Cupa C.F.R. „Grivița Roșie" 

la rugbi
Stadionul din Parcul Copilului a 

găzduit duminică după-amiază ulti
mele jocuri din cadrul cupei oferită 
de asociația sportivă CFR „Grivița Ro- 
și e .

Jucînd cu mai multă voință și f.iind 
mai buni în jocul pe înaintare, ju
niorii Constructorului au reușit să câș
tige întâlnirea cu „Grivița Roșie" cu 
scorul de 6—0 (0—0). Au înscris P. 
Georgescu (lovitură căzută) și C. Ne- 
delcu (lovitură de pedeapsă).

Meciul dintre . Sirena și Cetatea 
Bucur a plăcut datorită evoluției sco
rului. După ce în prima repriză tabela

de marcaj indica un rezultat alb, în 
repriza a Il-a, cei de Ia Sirena iau 
conducerea prin lovitura de pedeapsă 
transformată de Popa Veronel. Cetatea 
Bucur egalează prin Ciucalău și ia 
conducerea tot prin Ciucalău care în
scrie o încercare de toată frumusețea. 
Achim transformă, și Cetatea Bucur 
câștigă întîlnirea cu scorul de 8-3 (0-0).

Clasamentul final 
Constructorul Buc. 
Cetatea Bucur 
C.F.R. Gr. Roșie

Viorica Kelemen, ciștigătoare a probei 
de sărituri de pe platformă — senioare. 
de la concurs la concurs au manifes
tat o evidentă creștere.

In schimb ne-am așteptat la mai 
mult de la înotători mai cunoscuți 
cum sînt A. Popescu, D. Caminsclii, 
Șt. Ionescu, M. Mitrofan, Maria Both 
care se pare că au fost preocupați nu
mai de obținerea titlurilor de cam
pioni, și deloc de realizarea unor per
formanțe de certă valoare.

Fără a străluci în probele feminine 
echipierii de la C.C.A. (antrenor I. 
Frîncu) s-au impus în majoritatea 
probelor masculine, aducînd clubului 
lor titlul de campioană republicană 
pe echipe. In general, înotătorii 
bucureșteni și-au păstrat supre
mația și în această ediție, situîndu-se 
pe cele mai bune locuri în finale. O 
reușită, care n-a întîmpinat dificul
tăți din partea unor centre de natație 
cu tradiție din țară ca Timișoara, 
Cluj, Tg. Mureș, Sibiu și Lugoj (nici 
un participant 1), insuficient reprezen
tate. In progres doar Reșița, unde în 
cadrul clubului Olimpia (antrenor Ion 
Schuster) se pune un accent deose
bit pe pregătirea tineretului.

La încheierea scurtelor noastre con- 
siderații subliniem frumoasa preocu
pare arătată de organizatori pentru o 
formulă de programare cît mai potri
vită și acordarea mai 
punctajului, strădanii 
nunate de succes.

judicioasă a 
ce au fost încu-

M.
A.

NEAGOE
VASIL1U

1.
2.
3.
4. Sirena București

se prezintă astfel:
9
7
5
3

3 3 0 0 30: 3 
3 2 0 1 20:21
3 10 2 6:15
3 0 0 3 3:20

LIV1U BOR.?

In zilele finalelor 
cîteva reușite
Iată rezultatele : 4x100 m mixt: C.C.A. 
(M. Cerchez, I. Condiescu, N. Burdu-’ 
ja, M. Căprărescu) 4:58,8 — record 
jun. II ; 4x50 m mixt individual: Va- 
silica Iurciuc (Dinamo) 2:57,5 — rec. 
senioare și jun. I ; 4x50 m liber copii: 
Clubul sportiv școlar Buc. (D. Ber- 
gher, C. Beitel, M. Zcgher, M. Bticu- 
rescu) 2:11,4 — rec. R.P.R.

au 
tentative

avut loc și 
de record.



Campionatul republican deșah

Margareta Teodorescu a cîștigat semifinala 
de la București

Cîșt-igătoarea semifinalei feminine 
î București a fost desemnată în pe- 
ltima rundă, cînd s-au întîlnit cele 
uă fruntașe Margareta Teodorescu 
Paraschiva Soos. Prima a cîștigat 

rtida și locul întîi în clasament, cu 
total de 972 puncte (din 11 po

ale). Pe locul II, la jumătate punct 
stanță, revelația concursului Paras- 
iva Soos. S-au mai calificat pentru 
ală : Rodica Reicher 8*/ 2. Domnița 
itonie și Eugenia Popa 672. Iată, în 

..................... al 
M. 
V.

„11“ al C.F.R.-uliii din Timișoara. 
După ce la pauză timișorenii condu
ceau cu 2-1 (prin punctele marcate 
de Fodor în min. 12 și 42, respectiv 
Prodanciuc în min. 30), la reluare 
tîrgoviștehii au egalat din I! m, 
(CJhiriță) și au înscris golul victoriei 
în min. 81, prin Gruia. Jocul a fost 
de bună calitate, singura ieșire ne
sportivă fiind cea a lui Stepan 
(C.F.R.), eliminat de pe teren în min. 
75. Un rezultat valoros este și cel 
al Științei Craiova, cate a învins in 
deplaăăre pe C.lS.M. ‘Reșița, după ce 
a dominat 70 de minute din ioc. 
Pană, Buldur, respectiv Jojart au fost 
autorii punctelor.

PATRU ECHIPE LA EGALITATE DE 
PUNCTE...

...conduc plutonul în seria a III-a. 
Mulțumită unui golaveraj mai bun, 
Corvinul deține deocamdată șefia. E- 
chipa din Hunedoara a obținut dumi
nică o victorie ușoară (4-1 în fața lut 
C.S. Oradea), ca urmare a unei evi
dente superiorități. Scorul putea Ii 
și mai mare, dar portarul orădean 
Sugar a fost în excelentă formă. Au 
marcat: Radu Tudor (2), Pop și Ra
dulescu (în proprie poartă) pentru 
învingători și Țiriac pentru orădeni. 
Celelalte trei echipe care „taloneazâ" 
îndeaproape pe lider au obținut în 
această etapă victorii muncite, la nu
mai un punct diferență, deși au jucat 
toate pe teren propriu. Astfel, 
AMEFA a învins cu 2-1 pe C.F.R. 
Gluj, punctul victoriei fiind înscris 
de-abia în min. 82. Gaz Metan Mediaș, 
a „smuls" cu mare greutate cele două 
puncte Industriei Sîrrnei, c°re condu
cea la pauză cu 2-0. Repriza a doua 
a avut o desfășurare pasionantă. In 
7 minute localnicii au egalat, apoi att 
luat conducerea cu 3-2. Cu 3 minute 
înainte de sfîrșit, oaspeții au egalat, 
prin Safar. Iar în min. 88, Șarlea a 
înscris cel de-al patrulea gol al me- 
dieșenilor, aducînd echipei sale o vic
torie mult muncită, după un meci pa
sionant ca desfășurare și ca evoluție 
de scor. Insfîrșit, cea de a patra echi
pă cu 4 puncte, Recolta Cărei, a în
trecut după un meci de mare luptă 
pe Tractorul Orașul Stalin, printr-un 
gol marcat de Gref, în min. 31

★
In general, comportarea echipelor 

a fost bună, atît sub aspect tehnic, 
cît și disciplinar, în această etapă în- 
registrîndu-se foarte puține durități 
sau ieșiri nesportive. Marea majorita
te a meciurilor s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sportivitate deplină, lu
cru pentru care echipele, antrenorii 
lor, conducerile de secții merită feli
citări. Arbitrajele au fost și ele — 
în ansamblu — în nota etapei, adică 
bune.

Un alt derbi al programului concursului 
Pronosport de duminica este cel care opune 
formațiile craiovene Jiul 
de valori sensibile egale 
protagoniste au șanse de

Un meci în care prima 
dele este cel dintre Chipnia Făgăraș și 
C.S.M. Baia Mare. In întîlnirea dintre Po
iana Cîmpina și C.S.M. Reșița, prima este 
principala favorita.

Al treilea derbi local, cel al Clujului, va 
opune formațiile locale Rapid și C.F.R. în- 
tr-o partida în care, judecind dupâ aparențe, 
meciul ega’ ar mulțumi ambele echipe.

★
In urma trierii variantelor depuse la con

cursul Pronosport nr. 38 au fost stabilite :
17 variante cu 12 rezultate exacte.
2.716 variante cu 11 rezultate exacte.
6.102 variante cu 10 rezultate exacte. 
Lucrările de omologare sînt în curs.

itinuare clasamentul definitiv 
ipei : C. Manoliu, V. Simu 6, 
timovici 572, R. Manolescu 372, 
șu 3, T. Ionescu 2, O. Crivda 1. 
Lucrurile par a se clarifica și 
mifinalele masculine, cu două runde 
linte d'e sfîrșit. In prima grupă, Dri- 
:r și Ciocîltea (9 din 12) se pot 
nsidera calificați. In clasament ur- 
:ază Urseanu 7 (1), Varabiescu 672, 
ețulescu 57» (1), Ungureantl 572, 
•isini 572 (1), Seimeanu 472 (2), Ianc- 
472 (1), Colina 4 (1), Braiinstein 4, 

iță 37z, Mitrofan 272 (2), Grubea 
2 (1).
fn a doua grupă, Troianescu și Ghi-

în.

Mîine în Gîulești

Un interesant joc internațional:
Rapid-Levschi Sofia

Amatorii de fotbal din Capitală au 
line după amiază ocazia să vadă la 
erti pe una din cele mai bune for- 
ații ale fotbalului bulgar: Levschi 

Intorcîndu-se din U.R.S.S., 
au întreprins un turneu, fotba- 

tsi bulgari — în formația cărora evo- 
iază numeroși internaționali — vor 
tîlni mîine pe stadionul Giulești pe 
ipid București. Intilnirea contează 

revanșă a jocului disputat acum

Cu o singură excepție (Steagul roșu, 
vingător la București), etapa a patra 
categoriei A s-a terminat cu succe- 

îl echipelor gazdă. Dinamo Bacău, 
.T.A., C.C.A. și Minerul au obținut 
uicte prețioase, primele trei situîn- 
i-se în fruntea clasamentului, iar 
tiuia făcînd un salt simțitor, în 
ima jumătate a acestuia. Aruncînd o 
ivire asupra actualei înșiruiri a echi- 
■I- desprindem o constatare intere- 

o adevărată inversare de vâ
ri,., în sensul că echipele care au 
cat roiuri fruntașe în trecutul cam- 
onat (Petrolul, Dinamo, Rapid, Pro
cesul) se află situate deocamdată în 
doua jumătate a clasamentului, în 

mp de formații ca U.T.A., Dinamo 
acău, Farul, Steagul roșu — care 

trecutul campionat au jucat roluri 
cundare — se află azi pe primul plan. 
Dintre protagoniștii trecutului cam- 
onat, doar C.C.A. se află și acum 

poziții fruntașe, cu justificate pre- 
nții la locul prim, de care astăzi o 
îsparte doar... un gol mai mult pri
it decît Dinamo Bacău, ceea ce 
luce formației militare un procent sub 

cît au băcăoanii și textiliștii ară- 
mi.
• Și pentru că a venit vorba de ară- 
mi,. vom consemna noul lor succes, 
xținut ca urmare a puterii de luptă 

a disciplinei tactice pe care a im- 
is-o echipei antrenorul Braun. Reve- 
ți ieri de la Arad, dinanioviștii bucu- 
șteni (care se arată nemulțumiți de 
Iul cum a condus O. Comșa, acu- 
nd greșeli de arbitraj la ambele go- 
ri), au cuvinte de laudă la adresa 
lversarului lor de duminică, subli- 
ind ardoarea cu care au luptat ară
mii pentru victorie, precum și jocul 
rcelent al lui Petschovschi, pilonul 
•incipal pe care se sprijină sistemul 
i care joacă U.T.A. Alături de 
etschovschi, au mai jucat bine de 

arădeni Băcuț II, Sereș și Pîrcălab, 
ucureștenii au avut cel mai bun om 
I Nunweiller — neobosit în apărare 

în atac —> Varga (dar, din nou 
jmai o repriză...), Vasile Anghel, cît 
jucat pe aripă. Ca fundaș, el n-a 

at randament. Sub așteptări au Ju- 
it Bukossy, Dragomir și Motroc. Și 
mm, două scurte declarații după joc: 
Braun (antrenorul U.T.A. -ei) : „S-a 

avedit din nou că o echipă cu o o- 
entane tactică bună, poate scoate re
citate în compania unui adversar mai 
un. Arma echipei noastre este azi 
nerețea atacanțiîor și puterea de 
iptă".
Baralki (antrenorul lui Dinamo): 

Adversarii noștri au muncit mai mult 
e teren și prin aceasta au meritat 
iotoria. Noi am avut mai multe oca

țescu 9, Pavlov 772, au scăpat de e- 
moții. Urmează Gavrilă I-, Marcovici 
67a (1), Fischer, Gheorghiu 6 (1), 
Rozvan 572, Sutiman, Stelea 5, Klein 4, 
Rotaru 3, Goia, Vașilescu 1.

Clasamentele grupelor din țară:
SATU MARE (8 runde): Mititelu, 

Bozdoghină 6, Șuta 572 (1), Deneș, 
Pogorevici 5, Botez 472 (1), Joița 
4 (1), Georgescu 4, Tozt 372 (1), Gal, 
Dernian 37a, Papazov 3, G. Alexan
drescu 272 (3), Nagy l'A (2), Doboș 
1, Horvath 72.

TIMIȘOARA (11 runde): Gogîlea 
872, Filîpescu 8, Ududec 672, Alayer, 
Sigalas 6, Szigmond, Szabo 572, Ivan 
5, Mînin, A. Teodorescu 47a, Petri 4, 
Rankov, Ghenea 1.

IAȘI (10 runde): Nicolau, Pere- 
vosnic 872, Friedman 8, Dezmireanu, 
Radulescu 7, Farkas 67a, Urzică 6, 
Weinstein 5, Steroiu 272, Grinberg, 
Irinescu 2, Stan 17s, Kiss 72.

CLUJ (11 runde): Soos 8, Radulescu, 
Giinsberger 772, Pușcașu, Buză 7, 
Partos 672. Halic 6, Tocăniță 572 (1), 
Nicoleanu 572, Szabo Iosif 472 (1), 
Drozd 372, Kocsis 3 (1), Kontrol 2, 

cîtva timp la Sofia și terminat la ega
litate (0—0).

Levschi Sofia sosește în Capitală în 
cursul zilei de azi.

In acest meci. Rapid va alinia cea 
mai bună formație.

Intilnirea începe la ora 16.30, avînd 
în deschidere un meci de copii între 
Rapid și Constructorul (ora 15.30).

Biletele s-au pus în vînzare, înce- 
pînd de azi dimineață, la casele obiș
nuite.

In categoria A

Ghiță plonjează în piciorul lui Dinulescu. Fază din jocul Progresul — 
Steagul roșu 1—2

(Foto: Gh. Dumitru)
tenii puteau face mai-mult. Marea ma
joritate a publicului a lost însă In 
dezacord cu unele atitudini nesportive 
— în finalul partidei — ale lui Toma 
și Ciuncan care, de mai multe ori, 
au avut atacuri dure. Acestea au um
brit impresia bună fp care Farul a 
lăsat-o în Capitală la prima sa apa
riție în acest campionat. Și în cea
laltă partidă din București s-au în
registrat cîteva atacuri violente, de 
ambele părți. Au fost, oare, date uită
rii așa de repede angajamentele și 
măsurile care au urmat etapei ante
rioare?

zii de gol, dar nu ne-au reușit lovi
turile la șpartă".

® In legătură cu cele două jocuri din 
București, vom reține — ca o consta
tare îmbucurătoare — comportarea ce
lor două echipe provinciale „Steagul 
roșu" s-a dovedit bine pregătită ii- 
zic. Este o echipă omogenă, cu jucă
tori de valoare și pregătire apropiată, 
care știe să joace în ©mpionat. Pro
gresul, după ce timp de o repriză lăsa 
impresia că și-a regăsit linia de plu
tire, n-a mai avut — durp pauză — 
decît slabe pîlpîiri, ca urmare a că
derii atacului, în care Nedelcu era 
figurant iar Dinulescu — mai ales 
după o auto-accidentare — nu rnai 
corija nici el. De ce n-a înscris însă 
Progresul în prima repriză? Credem că 
una din cauze, și nu din cele mai 
neînsemnate, este jocul individual al 
unora din atacanți. Printre ei, chiar 
cel de la care se aștepta cel mai 
mult în folosul echipei: Dinulescu! Din 
păcate, și Mafteuță — pentru care în 
ultima vreme cronicarii de fotbal au 
avut cuvinte de apreciere — a început 
să alunece pe parata jocului individual.
• Bucureștenii au venit duminică la 

stadionul ,,23 August" în număr mare 
pentru a urmări jocul C.C.A.—Farul. 
Și, firește, interesul lor era trezit în 
special de formația oaspe, neînvinsă 
pînă duminică. Au confirmat constăn- 
țenii rezultatele anterioare? Categoric, 
da! Ei s-au comportat ca o echipă 
matură, sigură d'e ea, desfășurînd un 
joc tehnic, plăcut. Apărarea a fost 
fermă, iar Corneanu și Olaru au aco
perit mijlocul terenului. Cu un Cio- 
sescu mai activ, mai mobil, constăn-

Mîine la Ploești
—- — ț: ■

Petrolul se poate califica în turul următor
al „Cupei Campionilor Europeni

Miine, pe stadionul din Ploești, e- 
chipa noastră campioană Petrolul sus
ține cel de-al doilea joc din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, cu Wiener 
Sport Klub, campioana Austriei, echipă 
de cert prestigiu în concernul fotba
lului. european și mondial. După ce 
la Viena, suportînd handicapul depla
sării și al condițiilor dificile de joc 
(teren străin, public care a încurajai 
frenetic echipa gazdă) petroliștii au 
obținut un rezultat de egalitate care re
prezintă un frumos succes nu numai 
pentru ei ci pentru fotbalul nostru 
in general, mîine, valoroșii noștri re
prezentanți au ocazia să facă 
un pas înainte pe drumul afirmării lor 
internaționale.

Alături de cei 11 purtători ai tricou- 
rilor petroliste vor fi nu numai miile 
de spectatori ploeșteni care vor umple 
tribunele stadionului, ci și sute de 
mii de iubitori ai fotbalului din în
treaga țară, care doresc din tot su
fletul succesul fotbaliștilor noștri, cali
ficarea lor în turul următor. întrecerea 
este grea. Am spune chiar mai grea 
decît cea de săptămlna tre
cută. Pentru că vienezii vor arunca 
in luptă toată capacitatea lor tehnică 
și tactică, toată măiestria lor — ve
rificată în atitea întîlniri internațio
nale — pentru a obține rezultatul fa
vorabil pe care l-au ratat la Viena.

Masele de iubitori ai fotbalului din 
țara noastră au insă toată încrederea 
în jucătorii petroliști, in elanul lor, 
în puterea lor de luptă și in buna 
lor pregătire, Sintem convinși că ti
nerii "’jucători p'.oeșteni nu vor precu
peți nici un efort pentru a aduce în- 
flăcăraților lor suporteri și fotbalului 
nostru un succes pe care-l dorim din 
toată inima.

Ne alăturăm 
care mîine vor 
vor purta în 
PETROLUL!

și noi tuturor celor 
striga pe stadion sau 
inimi cuvintele: HAI

C. RADU

Programul concursului Pronosport din 20 
septembrie cuprinde meciuri din campiona
tul categoriei A și din seriile campionatului 
categoriei B.

Primul meci cuprins în program ește cel 
dintre Farul Constanța și Pelralul Ploești. 
Ploeșfenii vor sus ine miercuri partida cu 
WSK. Este neîndoielnic faptul câ ei se vor 
resimți așa îneît constănjenii au țoale șan
sele sâ obțină cel puțin un meci egal.

Rapid București î..'* *‘ ‘
Prima șansă este de 
clujenii pot, jucînd la 
loare a lor, să obțină 
litote.

Steagul roșu este la 
ferență de C.C.A. î __ ___ .
lului și partida pa oare cele două echipe 
o vor susține la Orașul Stalin poate con
stitui un bun prilej pentru gazde de a se 
mai apropia de bucureșteni, care păstrează 
favoarea primului pronostic.

Jiul va folosi avantajul terenului pentru 
a încerca să treacă de Progresul București. 
Oaspojii nu pot emite în acest meoi pre
tenții mai mari decît cele la oare le dă

întîlivește Știința Cluj, 
partea Rapidului iar 
cea mai buna va- 

un rezultat de ega-

_ ’j numai un punct di- 
în clasamentul campiona-

Echipa Wiener Sport Klub sosește jr=_ 
azi in țară. Intilnirea de miine înce
pe la ora 16.15.

Un „instantaneu" cu Petrolul Plo- jl 
ești pe străzile Vienei.

După 3 etape în categoria B...
Întrecerea celor 42 de echipe ale 

categoriei B devine din ce în ce mai 
pasionantă. După trei etape, a început 
să se contureze raportul de forțe din
tre echipele participante în cele trei 
serii, dar diferențele de puncte sînt 
încă atît de mici, încit de la etapă 
la etapă se pot produce adevărate 
„răsturnări" în clasament. De exem
plu, la seria a 111-a, între prima și 
penultima clasată nu este decît o di
ferență de... 2 puncte.

Etapa de duminică a fost caracteri
zată prin jocuri de nivel tehnic bun, 
întreceri dîrze și rezultate, în ge
neral, foarte strînse. Chiar și liderul 
autoritar al primei serii, CSMS lași 
(care are trei victorii din trei jocuri) 
a trebuit să facă mari eforturi pentru 
a întrece, chiar la Iaș; pe Dinamo 
Galați. Cruțiu a marcat din 11 me
tri, apoi gălățeanul Lupeș a egalat și 
de-abia în min. 85 Alexandrescu a a- 
dus victoria ieșenilor. Cu multă greu
tate a cîștigat duminică și SNM Con
stanța, cea de a dcua clasată în se
ria I. Deși au dominat, constănțemi 
n-au reușit să marcheze decît în min. 
77, prin Pefțiță. Pînă atunci, apăra
rea Gloriei Bistrița a făcut față cu 
succes atacurilor localnicilor. Victo
ria Buzău, proaspăt promovată în ca
tegoria B, a reușit — după două In
fringed — să obțină primele două 
puncte, întrecînd la limită (1—0, prin 
golul marcat de Pop în min. 72) pe 
Știința București, deocamdată codașa 
seriei. In această serie, singura e- 
chipă care a reușit să cîștige în de
plasare este Rulmentul Bîrlad. Mul
țumită scorului de 3-2 realizat de ei 
la Pașcani, bîrlădenii ocupă acum lo
cul al treilea în serie.

DINAMO PITEȘTI CONFIRMA..

Și în această etapă dinamoviștii din 
Pitești au jucat foarte bine, obținând 
cea de a treia victorie și menținîn- 
du-se la conducerea seriei. Punctul 
forte al echipei lor în meciul de du
minică cu Poiana Cîmpina l-a consti
tuit atacul, în vervă de șut. Cele 4 
goluri au fost înscrise de Lovin (2), 
Halagian și Barbu, pentru oaspeți 
marcînd Ene III și Sinea. Primul loc 
al clasamentului este însâ „vizat" în 
mod serios de Știința Timișoara, de 
asemenea neînvinsă pînă acum, și 
care duminică a realizat scorul re
cord al etapei: 5-0, în fața redutabilei 
formații din Morerti. Atacul timișo
renilor a fost în vervă, realizînd com
binații nu numai spectaculoase dar și 
finalitate. Manolache (2), Mițaru (2) 
și Lereter sînt autorii punctelor.

Printre performerii etapei a treia 
trebuie trecută și tînăra echipă Me
talul Tîrgoviște, care a obținut o fru
moasă victorie în fața redutabilului

©onosport
A-dreptul rezultatele obținute pînă acum, 

ceste pretenții nu depășesc meciul egal.
U.T.A. va juca cu Minerul un meci. ................. g___ __ „_r____ __ în 

care proaspăta promovată va face eforturi 
pentru a confirma rezultatele bune obținute 
pînă acum.

Dintre meciurile de categoria B, care sînt 
cuprinse în programul concursului, cel mai 
interesant este acela care va opune echipa 
Frahova Ploești formației ieșene C.S.M.S. 
Prahova se prezintă bine pregătită, avînd 
chiar unele șanse de victorie, mai ales, 
dacă ținem cont de faptul că meciul se 
dispută la Ploești.

C.F.R. Pașcani și Victoria Suceava se în- 
tîirresc într-o partidă în care gazdele au 
prima șansă, deși un rezultat de egalitate 
este posibil.

Derbiul Timișoarei (dintre Știința fi C.F.R.) 
este, ca orice derbi, deschis oricărei re
zultat.

și Știința, echipe 
și în care ambele 
victorie.
șansă o au gaz- 

Făgăraș și_



DESPRE CEA DE A DOUA EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR

La sfîrșitul lunii trecuta și în 
primele zile din septembrie s-au des 
fășuxat întrecerile celei de a doua 
ediții a Campionatelor europene de 
tir. Uniunea Internațională a apro 

it ca probele de armă calibru mare 
să se- desfășoare în orașul Winterthur 
din Elveția, deoarece in Italia la ora 
actuală nu există un poligon cores 
punzător pentru armă de calibru 
mare. Celelalte probe s-au desfă
șurat în diferite orașe din Italia: la 
Milano probele de armă calibru re
dus, .pistol viteză și precizie, la 

Monza probele de talere, la Brescia 
probele de pistol calibru mare și cerb 
alergător mai precis căprioară aler
gătoare (s-a tras de la 50 m. cu ar
mă calibru redus), iar lâ_ Torino 
probele de skeet. Această fărîmițare 
a întrecerilor s-a făcut deoarece în 
Italia nu există un poligon complex 
cum avem noi, de exemplu la Tunari, 
unde -iot avea loc concomitent toate 
probele.

valoarea întrecerilor
,,Un adevărat campionat mondial" 

spuneau la Milano, în zilele con
cursului, specialiștii prezenți la „eu 
ropene". Și asta pe bună dreptate, 
deoarece la această competiție au 
fost prezenți așii tirului mondial. Re
zultatele. uimitoare obținute de tră-’ 
gătorii Bogdanov, (U.R.S.S.) și Km 
drna, (R. Cehoslovacă), precum și 
de sportiva sovietică Zacharcenlto, — 
toți trei obțjnînd noi recorduri mon
diale — au confirmat pe deplin ni
velul ridicat al întrecerilor.

trăgătorii sovietici — bine pregă
tiți — au dominat cu autoritate în
trecerile la probele de armă calibru 
mare, probele de juniori și femei, la 
skeet și a reușit să cîștige pe echipe 
marea majoritate a medaliilor de aur. 
Rezultate bune au mai obținut și tră
gătorii din R. Cehoslovacă. R.P. Um 
gară precum și o parte din trăgătorii 
noștri. In clasamentul neoficial pe na
țiuni, focul întfi este ocupat cu un 
avantaj considerabil de U.RiS.S., iar 
țara noastră se află pe locul 5 îna 
intea unor țări cu o veche tradiție în 
fir cum sînt Suedia. Norvegia, Elve
ția ș.a.

PARTICIPAREA NOASTRĂ-
Federația noastră de specialitate 

s-a preocupat din timp de selecțio
narea celor mai buni trăgători care 
să ne reprezinte la cea de a doua 
ediție a Campionatelor europene. După 
ultimele concursuri de verificare au 
fost selecționați 20 de trăgători care 
au luat parte la „europene". Tră
gătorii noștri au participat la 17 
din cele 20 probe; pe echipe la 14 
iar individual la 3 probe. Nu am 
concurat la probele de armă militară, 
cerb alergător și pistol calibru mare.

Analfeînd comportarea sportivilor 
romîni la campionatele europene de 
tir, putem trage concluzia că, “în 
general, trăgătorii noștri au obținut 
rezultate mulțumitoare. Unii dintre 
ei însă și în special cei care dețin 
titluri supreme în tir ca Ștefan Pe
trescu — campion olimpic, C. An
tonescu — campion mondial, nu au 
avut rezultate la valoarea lor. An
tonescu, de exemplu, care a cam
pionatele mondiale în 1958 a cîștigat 
inedalia de aur la proba de armă, ca 
libru mare poziția în picioare cu 367 
puncte, acum, la Winterthur, la a- 
ceeași probă, s-a clasat pe locul 11 
cu 353 puncte. Același lucru se poate 
spune și despre Ștefan Petrescu la 
proba de pistol viteză. El s-a clasat 
pe locul 10 cu 582 puncte, cifră care 
este departe de rezultatele lui obți
nute anul acesta în concursurile in
terne (592 p 1 — egalîrtd recordul 
mondial).

Bilanțul trăgătorilor noștri la cea 
de a doua ediție a Campionatelor eu 
ropene — trei locuri doi și două 
locuri trei pe echipe, un loc doi la 
individual precum și clasarea la di

Turneul echipei de baschet 
S. C. Chemie Halle

Timișoara, 14 (prin telefon). In con
tinuarea turneului pe care-1 susține în 
țana noastră, echipa masculină de 
baschet Sport Club Chemie Halle din 
R. D. Germană a jucat duminică în 
nocturnă, pe terenul C.F.R. din locali
tate, cu echipa Știința. După o parti
dă viu disputata, studenții timișoreni 
au învins cir scorul de 58-52 ( 25-27).

In deschidere s-au întîlnit "formațiile 
de juniori S. O. Chemie Ilalle și Clu
bul sportiv școlar Banatul. Oaspeții au 
învins eu 66-26 ( 31-9).

Baschetbaliștii germani vor mai 
juca qiiercuri la Sibiu, cu echipa locală 
Luceafărul

N. NESTOR 
corespondent

Cei trei oiștiaători-ai probei de „genunchi" de la 3x40. De la stingă la 
dreapta: Marin Ferecata (locul II), Jensen (Danemarca) și Niazov (U.R.S.S.)
ferențe mici față de premiații la unele 
probe — arată gradul de dezvoltare 
a tirului nostru. Cu toate acestea 
trebuie să arătăm că unii dintre tră
gătorii noștri fruntași nu obțin în în
treceri internaționale rezultate la va
loarea lor.
COMPORTAREA TRĂGĂTORILOR 

NOȘTRI LA UNELE PROBE
Să începem cu cea mai disputată 

probii, și anume cu pistolul viteză. 
Numărul mare de participanți. precum 
și valoarea recunoscută a multor tră 
gători a făcut ca această întrecere să 
lie cea mai interesantă și totodată 
cea mai disputată. Barajele pentru 
locurile I—2, 3—4 dovedesc cu pri
sosință acest fapt. Marea majoritate 
a concurenților a” tras mai slab în 
manșa a doua, excepție lăcînd doar 
doi dintre fruntași, câștigătorul ce
hoslovac Hrnecek (292—297) și tră
gătorul clasat pe locul 3, sovieticul 
Nasonov (291—297). Cei care în 
prima manșă erau în fruntea clasa
mentului. în manșa a doua au obți
nut rezultate mai slabe, de exemplu 
Lirmosvuo (Finlanda) 296—291 p.,
Gerkasov (U.R.S.S.) 295—289 p..
Wallen (Suedia) 295—294 p., Trojan 
(R. Cehoslovacă) 295—289 p, Mocu- 
ță (R.P.R.) 294-292 p.

La fel s-au comportat și trăgătorii 
noștri. Nici ei nu au putut rezista 
„nervilor" în manșa a doua. Petrescu 
a obținut 292 de puncte la prima 
și 290 în cca de a doua manșă. Pri
mul clasat dintre romîni, Petre Mocuțâ 
(locul 6) a obținut în prima zi 294 p. 
iar în manșa a doua 292; el a tras 
un septar la prima serie de 4 se
cunde. Ceilalți, doi componenți ai 
echipei I. Tripșa și G. Maghiar au 
obținut rezultate mai slabe decît 
ne-am așteptat de lai ei. Dar datorită 
rezultatului bun al lui Mocuță (586) 
echipa noastră s-a clasat pe locul 
trei dm 12 echipe. întrecind formații 
puternice ca R.P.U. și Finlanda.

La armă liberă calibru redus 
60 focuri poziția culcat și la 3x40, 
echipei noastre formată din Marin 
Fereca tu, V. Enea, C. Antonescu, N. 
Rotaru și M. Antal rezervă, i-a fost 
caracteristică lipsa de omogenitate, 
cu excepția poziției în genunchi, unde

Din toate
începe campionatul categoriei 

B LA VOLEI

La 27 septembrie încope campionatul de 
volei al echipelor masculine din categoria 
B. Federația de specialitate a stabilit com
ponența celor doua serii, care au următoa
rea înfățișare ; SERIA I : Ști in-a București, 
Voința Bacău, C.S.A. Marina Constanța, 
Petrolul Ploești, C.S.M.S. lași, Voința Su
ceava, Feroviarul Constanța, Voința Bucu
rești, SERIA a 11-a : Jiul Craiova, Di
namo Oradea, Șoimii Orașul Dr. Petru 
Groza, I C. Arad, C. S, Rm. Vîlcea, Voiri a 
Sibiu, C. S. M. Baia Mare, Dinamo Tg. 
Mureș.

COMPETIȚIA DE VOLEI „CUPA POMPIERUL"

CONSTANȚA 13 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s-a disputat în localitate un 
turneu de volei masculin organizat de A.S. 
Pompierul Constanța, în cinstea „Zilei Pom
pierilor". Au luat parte echipele C.S.A, Ma
rina, Progresul, Zenith și A.S. Pompierul, 
toate din Constanța. In finala competiției 
(turneul s-a desfășurat sistem eliminatoriu) 
s-a® întîlnit echipele C. S. A. Marina și 
Zenith. Marinarii au obținut victoria cu 3-2 
(11-15, 12-15, 15-8, 15-9, 15-10), cucerind
.Cupa Pompierul".

E. PETRE, corespondent

„CUPA PETROLUL" LA ATLETISM

Clubul sportiv Petrolul Ploești a organizat 
zilele trecute un concurs atletic dotat cu 
„Cupa Petrolul". Trofeul a fost cîștigat de 
atțețji clubului Constructorul București (92 p.). 
Același număr de puncte l-au totalizat și 

atît la individual cît și pe echipe am 
ocupat locul doi. La proba de 60 
focuri poziția culcat, pe echipe, ne-am 
clasat pe locul Vil cu 2332 p. Com- 
ponenții echipei noastre (cu excepția 
lui N. Rotaru, care s-a clasat pe 
locut IV), au tras sub valoarea lor.

Echipa noastră de juniori (M. Fe
reca tu, G. Pal tenie și G. Toth) a dat 
satisfacție doar în parte și anume la 
proba de 3x30 Nu-i mai -puțin ade
vărat că ei au avut de înfruntat ad
versari foarte puternici, care aii ocu
pat locuri fruntașe chiar la seniori 
(maghiarul Simko, germanul Zah- 
riruger ș.a.). M. Ferecata a ocupat

Concursul de tir
După doua zile de întreceri pasio

nante, duminica după-amiază, s-a în
cheiat concursul de tir „Cupa FRT" la 
armă sport, concurs care a angrenat 
inii de tineri în etapele precedente. Fl- 
naliștii, reprezentanți a! tuturor regiu
nilor țârii, care s-au întrecut pe Poli
gonul Tunari, au dovedit în general o 
bună pregătire tehnică, multi dintre ei 
— îndeosebi juniorii și junioarele — 
fiind capabili de acum să treacă ia 
concursul de armă liberă. Ne-a plăcut 
îndeosebi comportarea tînărukii Ion 
Bobîrnac (Bacău) care deși are numai 
13 ani, a reușit 499 puncte, rezultat 
peste norma de clasificare la categoria 
a II-a. De asemenea, am remarcat j»e 
.junioarele Maria Hlopețchi (Hunedoa
ra) tot de 13 ani și Mariana l'saba 
login (București), primele clasate Ia 
categoria junioare. Trebuie să arătăm 
că atît la junioare, cît și la juniori, 
rezultatele au fost mai bune decît ate 
seniorilor și senioarelor. Astfel, flnara 
M. Esabaloglu cu 521 p. a întrecut pe 
Elena Cosma 518 p„ iar la juniori, 
I. Olăresctt (orașul București) reali 
zînd 553 p. a întrecut pe F. Gruia 
(Or. Stalin) care a totalizat 541 p. 
Iată rezultatele: Armă sport 3 x 20 
focuri junioare: 1. M. Esabaloglu (Or. 
București) 521 p. (175, 178, 168); 2. 
Maria Hlopețchi (Hunedoara) 489 p. 
(169. (66, 154); 3. Geta Taran (lași) 
478 p. (176, 157, 1’45); Senioare: t 
Elena Cosma (R.A.M.) 518 p. (.184,

sporturile
atletii clubului gazda. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Metalul M.I.G. 79 p ; Poiana 
Cîmpina 28 p. și Șc. sp. U.C.F.S. Ploești 
26 p. etc. Jată. cîteva din rezultatele înre
gistrate : bărbafi : 100 m -. I. Wiesenmayer 
(Cetatea Bucur) lî.O ; 200 m : I. Wiesen- 
mayer 22,0 — cel mei bun rezultat din a- 
cest sezon ; 1.500 m ; I. Dăndărcu (Prahova) 
4J0.0 ; lungime -. Ai. Mare, (Constr.) 6,32, 
femei : 400 m : Georgeta Dumitrescu (Met. 
M.I.G.) 62,5. (FI. Albu—corespondent).

O REUȘITA COMPETIȚIE CICLISTA : 
CUPA „500 ANI DE EXISTENTA 

A ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Duminică dimineața, 67 concurenți din 10 
cluburi și asociații sportive bucureștene și-au 
dat întîlnire la km 7 de pe Șoseaua 
Bucursști-Tîrgovișle pentru o participa la 
cursa ciclistâ, deschisă Ivțuror categoriilor 
de clasificare, organizată de Consiliul 
raional U.C.F.S. „V. I. Lenin", cu ocazia 
aniversări o 500 de ani de existență a ora
șului București. CompePia a fost dotată 
cu o cupă. De evidențiat participarea nu
meroasă a juniorilor (45 concurenți). Ple
carea ș-a dai cu handicap. Atît juniorii cît 
și seniorii au întreprins aejiuni frumoase 
de evadare și au impus cursei un ritm viu. 
Demnă de subliniat este organizarea exce
lentă. Iată rezultatele tehnice .- Avansați 
80 km :J, C. Baciu (CCA) ; Adrian Tă- 
nase (Dinamo) ; 3. Roii Eschenazi (Recolta) ; 
Juniori S0 km. : 1. Gh. Vasilesju (Vic

toria) ; 2. Cornel Căpriță (CCA) ; 3. Du
mitru Paraschiv (Victoria) ; Categoria Oraș 
10 km. : 1. I. Toth (CI. sp. școlar) ; 2. R. 
Craprodra (C.P.B.) ; 3. I. Ștefănescu (Di
namo). (N. Tokacek, coresp.) 

focul I la proba de genunchi (3x30) 
și locul șase în clasamentul general 
pe trei poziții. Rezultatul echipei la 
această probă 2499 p. este bun. La 
proba clc 60 focuri poziția culcat. ju
niorii noștri s-au clasat pe locul 5 
din 6 echipe.

Pistolarii de la precizie (1. Nilu, 
G. Maghiar, T. Jeglinschi și V. 
Atanasiu) au ocupat locul șapte cu 
2130 de puncte, datorită slabei com
portări a lui Atanasiu care a realizat 
doar 508 puncte, clasindu-se pe lo
cul 56. Dacă Atanasiu nu se acci
denta la niîna dreaptă și se prezenta 
la valoarea lui obișnuită, echipa 
noastră s-ar fi clasat pe locul IV.

Gu toate acestea rezultatul obținut 
Constituie un nou record al țarii.

Cei doi taleriști prezenți la „eu
ropene". I. Dumitrescu și Gh. Enache 
an concurat la probele de talere (200 
de focuri) Ja Monza și la skeet la 
Torino. Sportivii noștri s-au compor
tat mai bine la proba de skeet, unde 
Gh. Enache cu 97 talere doborîte a 
ocupat locul VI, realizînd un nou re
cord al R.P.R., iar Dumitrescu locul. 
19.

Cea mai bună comportare dintre 
sportivii noștri prezenți la campio
natele europene a avut-o echipa de 
fete (Maricta Liber, Aurelia Cosma și 
Cleopatra Alexandru). La ambele 
probe — 60 focuri culcat și 3x30 — I 
echipa noastră a ocupat un vâloros1 
loc doj,, fiind întrecută _dc fiecare, 
dată numai de trăgătoarele , sovte- ' 
tice. Buna pregătire, omogenitatea 
echipei noastre feminine la fiecare 
probă, ne-a adus aprecieri unanime 
din partea specialiștilor.

Marea întrecere a celor mai buni 
trăgători europeni a confirmat pe 
deplin înalta valoare a tirului din 
țările lagărului socialismului și în 
specia! a trăgătorilor sovietici, care 
au cucerit marca majoritate a titlu
rilor d-e campioni europeni.

TONA RĂBȘAN

„Cupa F. R. T.“
175, 159); 2. Miaua Tașcă (Timișoa
ra) 516 p. (173, 168, 175); 3. Vihna 
forzșa (reg. Stalin) 510 p. (183, 164, 
163). Juniori: 1. I. Olăresctt (oraș. 
București) 553 p. 193, 188, 172) ; 2. 
Gh. Stoiaii (oraș. București) 536 p. 
(187. 181, 168); 3. N. Moldovan (reg. 
Stalin) 525 p. (185, 172, 168); 4. R. 
Brîndușoiu (Craiova) 520 p (180, 180, 
160): 5. Constantin Pop (RAM) 518 
p. (180. 178, 160). După cum se vede 
ia juniori, foarte mulți dintre concu
renți au depășit granița celor 500 punc
te. Seniori: 1. F. Gruia (reg. Stalin) 
541 p. (192, 185. 164); 2. Gh. Raictt 
(oraș. București) 535 p. (182, 174, 
179); 3. Iosif Poli (Oradea) 523 p. 
(192. 158, 173). Clasament pe regiuni: 
1. Orașul București 2647 p; 2. Regiu
nea Stalin 2552 p: 3. Hunedoara 25T4 
p. 4. Timișoara 2491 p.; 5. Craiova 
2479 p.

Din carnetul corespondentului
Concurs interregional de tir

Zilele trecute s-a desfășurat pe po
ligonul orașului Botoșani un inteiesant 
concurs de tir dotat cu „Cupa regiunii 
Suceava". La această competiție au 
participat 58 de trăgători reprezen
tanți ai regiunilor Cluj. Iași, Galați, 
Bacău, R.A.M. și Suceava. După între
ceri viu disputate primul loc în clasa
mentul general a fost ocupat de spor
tivii clujeni urmați de reprezentativele 
R.A.M. și lași, lată rezultatele tehnice 
individuale; aMii sport 3x20 focuri 
seniori: A. Csntok (Cluj) 540 p; se
nioare: Eleonora Cosma (R.A.M.) 501 
p;. juniori: Traian Cojut (lași) 493 
p; junioare; Geta Taram (lași) 457 
p ; pistol precizie 3x20 focuri : Teodor 
Paul (Cluj) 486 p; armă liberă: N. 
Gheorghiu (Iași) 526 p.

Beno Ztttnmer 
Fr’n muncă voteniară

Din inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S. și a comitetului raional 
U.T.M., cu sprijinul Sfatului popular 
orășenesc au început de cîteva zile lu
crările de reamenajare a stadionului 
„23 August" din orașul Huși. Această 
bază sportivă va fi îmbogățită cu 9 
pistă de atletism, groapă pentru sări
turi, un teren de baschet și unul de 
volei precum și alte instalații pentru 
concursurile atletice. Noile amenajări 
se vor face prin muncă voluntară de 
către membrii asociațiilor sportive 
din localitate. Conform angajamentu
lui luat, stadionul „23 Âugtist" din 
Huși, va fj dat în folosință în prima 
jumătate a lunii octombrie.

Aurel Ciulei
Reușite demonstrații do haltere 

și lupte
Cu ocazia inaugurării unei noi baze 

sportive și a înființării secției de hal-

Intilnirea de natatie 
dintre reprezentativele de juniori 

ale R. 0. Germane și R. P. Romm
Sîmbătă și duminică după-amiaz 

va avea loc, la Ștrandul Tineretului: di: 
Capitală, întîlnirca internațională d 
înot și polo dintre reprezentativele d- 
juniori ale țării noastre și ale R. D 
Germane. Țînînd seama de faptul ci 
din ambele reprezentative fac part 
numeroși campioni și recordmani a 
acestor țări, întrecerea se anunță deo 
sebit de interesantă. Oaspeții sosesi 
joi în țară.

In octombrie, la Bucureșt 

Turneu internațional 
de baschet feminin

La începutul lunii octombrie va ave; 
loc în sala Floreasca din Capitală ui 
interesant turneu internațional d< 
baschet, la care vor lua parte repre 
zentativele feminine ale R. P. Bulga 
ria, campioană europeană, R. D. Ger 
mane, R. P. Ramiue, precum și sefec 
ționata de tineret a țărif noastre. <n 
irecerite se . vor desfășura ut zilele d< 

’ 2,' 3 și 4 octombrie. Turneul- va cons 
titui o ultimă verificare a acestor re 
prezentative înaintea caui[>tonateloi 
mondiale de la Moscova (10-20 oclotw 
brie).

Cupa „500 de ani de existent 
a orașului București" 

la lupte libere
Duminică s-a disputat în Capitali 

competiția de lupte libere dotată cu 
cupa „500 ani de existență a orașului 
București". La această întrecere ai 
participat 5 echipe reprezentative ne 
rafon. Întrecerile, derutate la w- 
nivel tehnic mediu, nu ••»i furnizat ir 
general surprize, exceptînd luptători» 
din raionul Nicolae Bălcescu care s-as 
prezentat slab, lată ciștigatori. pe ca
tegorii : 52 kg: V. Camboccea (r. 
Stalin); 57 kg: A. Oprișan (r. Le
nin) ; 62 kg: V. Coman (r. Lenin) 1 
67 kg: N. Dragomir (r. 23 Augi.
73 kg: I. Tilea (r. Stalin); 79 nțj. 
M. Scînteie (r. Lenin); 87 kg: R. 
Morarii (r. Lenin) ; peste 87 kg : E. 
Teodorescir (r. Staiin). Cupa a fost 
cucerită de luptătorii raionului Sta
lin care au acumulat 40 puncte.

tere a asociației Minerul Petrila, a 
avut loc în localitate o reușită demon 
strație de atletică grea. In fața mim 
numeros public, halterofilii fruntaș: 
Premia Delcă, Lisias Ionescu, Gheor 
ghe Mocanu, Frantz Goszler, losil 
Vlădăreanu și alții au prezentat cele 
trei stiluri de ridicare a halterelor. In 
coatinuare au evoluat tineri luptători 
din diferite sectoare al exploatării 
miniere Petrila, oferind publicului 
spectator o gamă variată de procedee 
tehnice.

Staicu Băloi
Știri din raionul Roman

Săptămîna trecută Consiliul raional 
U.C.F.S. Roman a decernat într-un 
cadru festiv un număr de Insigne 
„Merite sportive" celor mai buni ac
tiviști sportivi, care au adus o contri
buție deosebită la dezvoltarea sportului 
în raion. Printre cei evldențiați se 
numără: Filip Cornilă (activisl
A.V.S.A.P.), țăranul muncitor Nicolae 
Netedu din comuna Bîra, profesoara 
de educație fizică Eugenia Leahti din 
comuna Tămășeni, Gh. Dorn eseu (sec
ția învățămînt) și Gh. Apetrei, preșe
dintele G.A.C. din Văleni.

* . - -
In cadrul etapelor pe asociație și 

centre de comună, la „Cupa Moldo
vei" au participat 8000 de sportivi, la 
atletism, gimnastică, oină, trîntă etc. 
Printre asociațiile cu cea mai frumoa
să mobilizare pot fi citate : Progresul 
Poienari, Unirea Trifești, Voința Ion 
Greangă, Biruința Gherăești, Șiretul 
Hîrlești, Victoria Bîra etc. Cele mai 
bune performanțe în cadrul „Cupei 
Moldoxrei“ le-au obținut Nic. Pilat la 
trîntă (Viitorul Secuieni), Ion Perju 
(Victoria Bîra) la trîntă, Eugenia 
Leahii (Tămășeni) la atletism.
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•ni, de cum pui piciorul pe pămîntul 
aliei. II simți .în reclamele ce împîn- 
sșc orașul. 11 simți în salutul ceremo- 
,osului portar de la „Albergo Impe- 
al", în volubilitatea chelnerilor și îl 
mți, în slîrșit, mai ales în... bttzu- 
sr.

ITINERAR TURISTIC

Roma beneficiază de o frumoasă a- 
•zare de o parte și de alta a flttviu- 
li Tibru, între cele 7 coline locuite pe 
■einuri de triburile Latinilor, Sabini- 
ir și Etruscilor, care mai tîrziu au 
r tivit populația Romei antice.
Istoricii au stabilit ca dată de a- 

ariție pentru „La Cita Eterna" anul 
53 înaintea erei noastre, cînd Romtt- 
is, după ce l-a îndepărtat pe fratele și 
valul său Remus, a purces la zidi- 
■a cetății de pe colina Palatinului, a- 
îzată.într-un careu apărat de straș- 
ice ziduri de piatră.
Pretutindeni vestigiile trecutului vor- 

esc de istoria acestui oraș, cîndva 
'ntru al civilizației antice.
fată, de pildă, Via dei Fori Im- 

eriali pe care olimpicii o vor străbate 
es, la anul, în drum spre diverse 
ampetiții. Pe o distanță de cîteva sute 
e metri se întinde mărețul Colisseum, 

construcție de forma miei elipse 
t88 ni.—150 m). Cele patru etaje ale 
ale cuprindeau pe vremuri peste 50000 
e spectatori.
Aici se organizau, pentru delectarea 

npv.raților, senatorilor, magistraților, 
estalelor și a bogaților patricieni, sîn- 
eroasele lupte de gladiatori, lupte cu 

sălbatice și chiar și bătălii navale 
ate la dimensiunile arenei. Un 

jdbil cutremur pe la mijlocul secolu- 
li V a pus capăt strălucirii sale, dă- 
imîndti-I in parte.

In ciuda profeticelor cuvinte ale lui 
iede cel Venerabil („atît cît va dura 
jolisseumul, Roma va rămîne în pi- 
ioare, iar cînd va cădea Colisseumtil, 
a cădea și Roma și atunci va fi sfîr- 
itul lumii"), totuși în perioada Renaș- 
erii constructorii măreței Bazilice Sf. 
’etru, neținînd cont de sumbra profe- 
e. au cărat de aci imense cantități de 
latră fasonată gata, pentru ridicarea 
elebrului edificiu — situat nu departe 
e Colisseum, în imediata vecinătate a 
'aticanului.

Pe aceeași Via dei Fori Imperiali se 
flă, în afara arcurilor lui Sepfimius 
■ever, al lui Constantin și al lui Titus, 
ruinoasa Bazilică Massenzio, construi- 
ă între anii 306—31*2.  Ruinele acestei 
oustrucții și, mai ales, arcurile deose- 
ii de înalte, îi dau o înfățișare mă- 
eață.

* i. în acest cadru, se vor organiza 
sruf liber concursurile olimpice de 

kki nastică.
Tot aci, vara se dau spectacole de 

peră. și concerte ate celebrului cor 
,Santa Cecilia". De un deosebit suc 
es s-a bucurat montarea celebrei ope- 
e a iui Verdi, „Aida".' care în acest 
tecor impresionant capătă proporții și 
mante diferite de cele pe care ie oferă 
' scenă obișnuită.

Unul din punctele de atracție ale 
obștilor și în același timp o capo 
l’operă a Renașterii o constituie cu
noscuta piață Sf. Petru și Bazilica 
ituată în centrul ei.
Această piață de dimensiuni neobiș

nuit de mari este tina din cele mai fru
moase din lume. Ea a fost concepută 
i construită de celebrul Bernin între 
mii 1656—67, fiind înconjurată de 284 
ie coloane.

Bazilica propriu-zisă, privită de a- 
ară, nu face o impresie deosebită' In- 
erioruf însă reprezintă intr-adevăr una 
lin marile1 monumente ale lumii, o capo 
l’operă a Renașterii, în care se reflectă 
of ce a avut mai valoros Italia în cei 
20 de ani cît a durat construcția a- 
estui monument (1506—1626). Aci au 
ontribmt printre alții Rafael, Michel 
kngelo, Bramante, Baldassar Peruzzi 
i multi alții, care au lăsat o parte din 
feniuî lor posterității, în această operă.

Toate aceste mărturii ale unor stră- 
ucite perioade apuse, create de geniul 
i munca omului și care dau Romei 
imit farmec, constituie azi un prilej de 
'ariate- afaceri de tot telul. Incepînd 
u micul negoț de cruciulițe, ilustrate 
i alte fleacuri colorate și. terminînd cu 
ndustria hotelieră, care este deosebit 
le dezvoltată, există o vastă ierarhie 
negustorească, care iese în calea turis- 
uhii Ia tot pasul. De pildă, cuvîntul 
.Albergo" (hotel) îl găsești aproape 
iretutindeni, pe orice stradă. Dacă 
mprudența te împinge însă la vreunul 
nai central, riști să-ți răstorn» bugetul. 
Iceeași problemă se pune și cu restau- 
antele de tot felul, care împînzesc în 
reg orașul. De aceea, pungile mai mo
les te preferă micuțele Trattoria (mici 
Kxiegi) unde cil aproximativ 1000 lire 

(aproape salariul unui muncitor pe 
zi 1) poți lua o masă de la care în mod 
invariabil nu pot lipsi într-o formă sau 
alta faimoasele „spaghetti" și nici 
popularul vin de Chianti, servit 
spre plăcerea consumatorului, în cele 
mai autentice carafe romane...

Roma mai prezintă, printre alte as
pecte caracteristice, încă unul mai 
puțin obișnuit: marele număr de preoți, 
li vezi la tot pasul, pe jos, în autobuze, 
în mașini sau pe scutere, pretutindeni.

Aparțin diverselor ordine și îi recu
noști după semnele exterioare. In suta
ne negre sau roșii, cu cruce pe piept 
sau fără, cu sandale romane sau fără, 
încinși cu o frînghie sau neîncinși, cu 
glugă sau fără, într-un cuvînt după 
tot felul de semne care-i deosebesc 
după ordinele de care aparțin și care 
sînt atît de numeroase, îneît probabil 
că nici inițiații nu mai reușesc să se 
descurce în ele.

Dacă stai cîteva zile în Roma afli că 
toată această armată numeroasă se 
îndeletnicește și cu alte ocupații, mai 
pămîntești. Vaticanul, care este unul 
din cei mai mari capitaliști nu numai 
din Italia ei chiar din lume, posedă 
numeroase bănci, întreprinderi, moșii 
și numeroase bunuri materiale care 
sînt conduse, admi
nistrate și controla
te de această castă 
privilegiată a Va
ticanului.

★

Trebuie spus că 
marea populație a 
Romei, care este 
deosebit de ospita
lieră și prietenoasă 
în relațiile cu stră
inii. așteaptă cu 
multă căldură O- 
limpiada.

Pe zi ce trece, 
interesul pentru a- 
cest mare eveni
ment sportiv crește. 
El este un subiect 
de discuție aproape 
general și în acest 
sens este demn de 
remarcat că .în a- 
fara eforturilor pe 
care le depun ofi
cialitățile pentru 
buna reușită a Jocurilor Olimpice, nu
meroși cetățeni particulari, dintr-o por
nire spontană, reflex al unui spirit 
deosebit de ospitalier, s-au oferit să 
pună la dispoziția vizitatorilor, în 
timpul Jocurilor Olimpice, propriile lor 
case.

Numeroase sînt semnele unei preocu
pări în masă de a asigura condiții cît 
mai bune pentru desfășurarea Jocuri
lor Olimpice și pentru găzduirea celc-r 
cîteva zeci de mii de străini ce vor 
veni la Roma.

STATUL MAJOR AL JOCURILOR 
OLIMPICE

Privit de afară, sediul Comitetului 
de organizare a celei de a XVll-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice, nu spune ni
mic. O căsuță cu un etaj, pe o stradă 
liniștită, unde în orele de dimineață 
nu vezi decît copii jucîndu-se și ici- 
colo cîte im bătrîn pensionar măsurînd 
fără grabă trotuarul.

De cum intri însă în acest edificiu, 
totul se schimbă. Un du-te-vino perma 
nent, telefoanele sună neîncetat, mași
nile de scris țăcăne din zori pînă în 
noapte.

Secretara d-lui Garroni Marcelo, se
cretar general al Comitetului de organi
zare, nti mai prididește cu anunțarea 
vizitatorilor din toate colțurile lumii. 
Nu mai puțin oclipat este dl. Saini, di
rectorul tehnic al Comisiei de organi
zare, care de asemenea este un perso
naj extrem de solicitat.

Aci, la acest veritabil stat major, 
poți afla iot ce te interesează în legă
tură cu Jocurile Olimpice. Numărat 
țărilor înscrise (cuprinse într-o eviden
ță la zi), starea bazelor aflate în con
strucție, date despre clima Romei în 
ultimii 20 de ani, tăria curenților pe 
lacul Albano—unde vor avea loc con
cursurile de canotaj — și multe altele, 
care interesează zecile și sutele de teh

nicieni și de reprezentanți ai diverse
lor Comitete Olimpice Naționale ce se 
perindă în această perioadă prin Ro
ma, pentru a culege date prețioase și 
folositoare pregătirii preolimpice.

Impresia generală este netă: se va 
depăși în mod categoric recordul de 
participanti de la Helsinki din 1952, 
unde s-a înregistrat cea mai 
numeroasă parti^.pare din istoria O- 
limpiadelor moderne.

Aceasta este tot atît de sigur, după 
cum este și faptul că la Roma se vor 
înregistra performanțe sportive supe
rioare tuturor edițiilor de pînă acum.

Nu trebuie uitat că datorită faptului 
că aci nu se mai pun cu atîta ascuți
me probleme financiare legate de trans
port, cum a fost cazul cu Melbourne, 
se prevede o prezență nu numai nume 
roasă, dar și valoroasă.

Nu mai vorbim de faptul că în ulti
mii ani, ca un rezultat al perfecționă
rii metodelor de antrenament, perfor
manțele au crescut enorm. Iată, de 
pildă, cîteva cifre din atletism. In 1952 
la Helsinki înălțimea a fost cîștigată 
de americanul W. Davis cu 2,04. As
tăzi, peste 50 de atleți (dintre care 12 

Zona Olimpică „Foro Italico cu admcime de
(Foto Ciclo-Roma) 1,80—2,00 m, pen-

numai din U.R.S.S.) aproape că se 
joacă cu această înălțime. Sau cei 60,34 
m ai lui Csermak, suficienți pentru a 
cîștiga Jocurile Olimpice din 1952 (și 
care atunci păreau ceva uimitor) astăzi 
sînt depășiți de peste 60 de atleți. Ce 
să mai vorbim de performanțele înre
gistrate la fond și semifond ! De pildă, 
dacă Zoltan Vamoș ar fi înregistrat 
cei 3:43.0 ai săi pe 1500 cu 7 ani în 
urmă ar fi urcat pe mult rîvnittil po
dium al glorioșilor învingători olimpici.

Dar calcule se pot face multe, dacă 
te lași furat de jocul cifrelor...

BAZELE SPORTIVE DIN ROMA 
CORESPUND PE DEPLIN CERINȚELOR 

JOCURILOR OLIMPICE

Aceasta este părerea unanimă a vi
zitatorilor. Trebuie adăugat, îu plus, 
că Roma — mai mult decît Londra, 
Helsinki si Melbourne, unde s-au des
fășurat ultimele trei ediții ale Jocurilor 
Olimpice — beneficiază de un număr 
de baze mai moderne și mai cuprin
zătoare. Dacă la aceasta se adaugă 
noile construcții, în care confortul și 
cerințele tehnice se împletesc armonios, 
avem o imagine completă.

Trebuie arătat că eforturile depuse 
de C.O.N.I. au fost încununate de suc
ces si că marea majoritate a bazelor 
sînt de pe acum gata.

După proiectul elaborat de grupul 
de ingineri și arhitecți italieni în frun
te cu profesorul Luigi Nervi, aceste 
amenajări sînt amplasate în trei 
zone: „Foto Italico", „Aqua Aceto- 
za“ și „Eur" (sau Centrul Olimpic de 
Sud).

Pe malul pitoresc al rîului Tibru, 
care mărginește periferia nord:vestică 
a Romei, se întinde zona ,,Foro Itali
co". Aici se află stadionul Olimpic, 
unde vor avea loc ceremoniile de des
chidere și închidere a jocurilor, între
cerile de atletism și întîlnirea finală de 
fotbal. Suprafața ocupată de stadion 

depășește 90 mii metri patrați, iar înăl
țimea tribunelor este de 20 m. Circa 
100.000 de spectatori vor intra în tri
bune prin 66 de intrări, așezate în trei 
balcoane. Ieșirea spectatorilor durează 
în total 11 minute. In cele patru etaje 
de sub tribună se află vestiarele de 
1.500 locuri, biroul de presă, uzina e- 
lecirică etc.

Informarea spectatorilor, participanți- 
lor, arbitrilor și presei se va realiza cu 
ajutorul tablourilor luminoase, radio 
telefoanelor precum și cu ajutorul ra- 
diostatiilor mici așezate pe tribunele 
cete mai înalte în cabine speciale con
struite din aliaje ușoare și sticlă.

Pentru deservirea numeroșilor cores
pondenți și a biroului de presă se in
stalează 5-1 de telefoane internaționale, 
aparate de telegraf imprimator ( fele 
typ) etc.

In imediata apropiere a arenei prin
cipale se află, legat printr-un tunel 
subteran, „Stadionul de Marmoră" (de 
mărimea stadionului Dinamo Bucu
rești) destinat încălzirii sportivilor îna
inte de prezentare ia start pentru con
cursurile de atletism.

Pe teritoriul a- 
celeiași zone, ală
turi de bazinul de 
înot acoperit, unde 
este prevăzută des
fășurarea turneului 
de polo șl concursu
rile de înot pentru 
pentatloniști, s-au 
terminat recent cîte
va bazine descope
rite, de dimensiuni 
diferite, reunite în 
complexul „Stadio
nul nautic" și 
„Școala de înot". 
„Stadiontri nautic" 
(care cu ajutorul 
băncilor suplimen
tare, poate cuprinde 
pînă la 20.000 de 
spectatori), legat 
prin tunel de bațin, 
este utilat cu două 
bazine: 50x25 in, 

tru concursurile olimpice de înot și 
cu dimensiunea 20x18 m, cti adîncimea 
peste 5 m, pentru concursurile de să
rituri. Toate aceste bazine sînt utilate 
cu lumină sub apă și luminatoare pen
tru urmărirea mișcărilor înotătorilor. 
Temperatura apei va fi menținută la 
nivelul 23—24°C.

La sud-esttil zonei „Foro Italico" 
s-au slîrșit lucrările de amenajare a 
stadionului „Flaminio" („Tiziano") cal
culat pentru 55.000 de spectatori. Pe 
acest stadion se vor desfășura jocurile 
de fotbal (de altfel nici nu are pistă 
de atletism).

La o jumătate de kilometru de sta
dionul „Flaminio" este construit „Pa- 
lazzetto dello sport" unde s-a desfă 
șurat în decembrie 1958 întîlnirea de 
box R.P.R.-Italia. Acesta reprezintă o 
construcție originală pentru antrena
mentele și concursurile de baschet, 
box, lupte, gimnastică și haltere. Ca
pacitatea iui „Palazzetto" este de 
5.000 de spectatori. In apropierea lui 
se află poligoanele de tir și terenurile 
sportive.

In apropierea stadionului „Flaminio" 
a început construcția satului Olimpic, 
în care este prevăzută cazarea a 7000 
—8000 de persoane.

Constructorii intenționează să reali
zeze în Satul Olimpie case conforta
bile, cu camere pentru 2—3 persoane, 
cu dușuri, băi, magazine, policlinici. 
Spre deosebire de satele olimpice, de la 
Helsinki și Melbourne, acesta este si
tuat în imediata vecinăt de a stadio
nului olimpic, astfel că sportivii sînt 
scutiți de lungile și obositoarele dru
muri cu autobuzul în zilele de con
curs.

Pentru ca participant» la cea de a 
XVll-a ediție a Jocurilor Olimpice să 
aibă cele mai bune condiții posibile 
pentru antrenament, la distanța de 1 
km de sat și 2 km de „Foro Italico" 
în zona „Aqua Acetoza" se lucrează 
pentru construirea unui complex cu 6 
terenuri de joc, 4 terenuri sportive, 
sală de gimnastică și bazin de 50x20 m.

In partea sud-vestic.ă a capitalei ita
liene, pe teritoriul unde trebuia să aibă 
loc în 1942 expoziția mondială Se în
tinde, după mărime, a doua zonă a a- 
menajărilor sportive olimpice.

,,Palazzo dello sport" care se con
struiește aici va avea fațada în stra
da Cristofor Columb, După proiect, a

ceasta clădire are o formă circulară, 
cu o cupolă sferică, care ocupă o supra
față de 11.500 metri pătrați. „Palazzo" 
va avea înălțimea de 32,5 m, diametrul 
interior 100 m. Are capacitatea de 
16.000 de locuri, aer condiționat, baie 
etc.

Pe lîngă menirea sa de bază sporti
vă, „Palazzo dello sport" se va trans
forma într-o imensă sală de concert 
și de spectacole.

Un alt obiectiv mare al acestei zone 
este velodromul, a cărui temelie a fost 
pusă în august 1957. O pistă de lemn 
de 400 m înconjoară un teren cu ga
zon amenajat pentru jocuri de fotbal 
și hochei. Tribunele au o capacitate de 
20.000 de locuri. O intrare specială pe 
velodrom este prevăzută și pentru par
ticipant» la cursele de fond.

Concursurile olimpice de scrimă se 
vor desfășura în „Palatul Congrese
lor", unde în anul 1955 a avut loc 
campionatul mondial la această ra
mură de sport.

„Palatul Congreselor" se compune 
din două părți: o sală imensă (40x40) 
și partea a doua, care cuprinde trei 
săli mari (una pentru 1.000 de spec
tatori și două cu cîte 500 de locuri 
fiecare), precum și dintr-un șir lung 
de săli mai mici și saloane.

O arenă captivantă de luptă vor de
veni străzile Ș» piețele orașului antic, 
pe care se vor întrece maratoniștii, 
ca și apele întinse ale golfului napCitan 
și ale lacului Albano, rezervate cano
torilor.

Concursul de călărie se va desfășura 
pe frumoasa Piaza Di Siena a parcului 
Villa Borgheze, unde au loc în fiecare 
an concursuri internaționale.

Orașul Castelganioifo se află la 26 
km de Roma. Aici, pe lacul Albano, se 
vor desfășura concursurile de canotaj. 
Lungimea lacului,pe care s-au desfășu
rat concursurile de canotaj din anul 
1903, este de 10 km, adincimea maxi
mă este de 170 m. Locul în care se 
află lacul Albano a fost cîndva un cra
ter vulcanic și pantele muntoase care 
îl înconjoară în amfiteatru servesc ca 
tribune naturale pentru tui mare nu
măr de spectatori.

Golful napolitan va deveni arena 
concursurilor de vele. Pe malul lui, în 
portul Santa Lucia se lucrează la lăr
girea și amenajarea locului de ancorare 
a ambarcațiunilor sportive.

Pentru Comitetul Olimpic Național 
Italian, asigurarea Olimpiadei cu 
personalul de deservire necesar a con
stituit mult timp o problemă compli
cată, ca Și transportul și legătura sigu
ră cu obiectivele îndepărtate. In urma 
convorbirilor C.O.N.I. cu comandamen
tul forțelor armate italiene, acesta a 
hotărît să pună la dispoziție un nu
măr de soldați și ofițeri pentru deser
virea jocurilor, organizarea aducerii 
flăcării Olimpice din Grecia pe vasul 
școală, asigurarea transportului ș.a.

Intrucît hotelurile din Roma, cu tot 
numărul lor mare, vor putea caza 
numai o parte dintre numeroșii turiști 
care vor sosi din diferitele țări pentru 
concursurile Olimpice, s-a hotărît ca 
în suburbiile orașului să se organizeze 
campinguri turistice încăpătoare.

După cum a declarat Comitetul O- 
limpic Național Italian, toate pregăti
rile pentru a XVll-a ediție a Jocurilor 
Olimpice vor ti terminate în primele 
luni ale anului 1960, în așa fel îneît 
timpul rămas pînă la Olimpiadă să fie 
folosit pentru verificarea amănunțită 
a amenajărilor sportive pe cale» des
fășurării diferitelor concursuri, precum 
și pentru instruirea personalului tehnic.

★
Au mai rămas numai 345 zile. Agen

țiile de presă din toată lumea vestesc 
noi și noi performanțe ale sportivilor, 
noi recorduri mondiale, europene, care 
vin și ridică tot mai sus frumoasa 
luptă sportivă.

Dar cea mai mare ai mai frumoasă 
performanță pe care o așteaptă Roma 
o constituie frumoasele sentimente de 
prietenie ce trebuie să anime Jocurile 
Olimpice.

Flacăra adusă de pe înălțimile Olim- 
pului peste mare și apoi de-a lungul 
peninsulei italice, pînă la Roma tre
buie să aprindă în sufletul tuturor 
participanților, dincolo de convingerile 
politice, filozofice și religioase, dorin
ța cea mai arzătoare de a întări prie
tenia și pacea în această măreață ma
nifestare a frumoaselor sentimente ome
nești.



Turneul candidați lor

Cum l-a învins Petrosian pe Fisher
mondial de șah 
să vadă parti- 
candidaților el 
părerile despre 
fi retract ;t cu 
care preconiza 

„moartea șahului prin remiză".
Intr-adevăr, întîlnirile celor 8 mari 

maeștri reuniți la Bled oferă partide 
interesante, de luptă, pline de conți
nut, care demonstrează grăitor uriașul 
progres înregistrat de șahul contem
poran, inepuizabilele posibilități de 
Exprimare care există în arta șahistă. 
In primele patru runde ale turneului 
doar 5 partide din 16 s-au terminat 
la egalitate. Și nici una n-a fost o 
remiză de salon, din acelea care l-au 
blazat pe fostul campion al lumii. Pro
centul de aproape 70 la sută partide 
decise este impresionant mai ales dacă 
ținem seama de egalitatea forțelor par- 
ticipanților, de valoarea tehnică excep
țional de ridicată a întrecerii.

Una dintre cele mai valoroase rea
lizări de pînă acum a turneului a fost 
înregistrată în partida Fisher-Petro- 
sian din runda a 11-a. a cărei parte 
finală a fost condusă magistral de Pe
trosian. După mutarea 41-a a albu
lui pe tablă a survenit următoarea 
poziție :

Dacă fostul campion 
Capablanca ar fi trăit 
dele marelui turneu al 
și-ar fi revizuit serios 
„sportul minții" și ar 
siguranță aforismul în 
„moartea șahului prii.

Intr-adevăr, întîlnii "

43 . b6, 44. Tdl a5, 45. Df4 Td4, 46. 
Dh6 b5 1 Un pas foarte îndrăzneț I 
Petrosian s-a decis să-l facă abia după 
o jumătate de oră de gîndire. Acum 
începe o luptă foarte complicată. 
47. De3 Rb6, 48. Dh6+ Ce6, 49. De3 
Ra6, 50. Ne2 a4 1 Pionii pornesc înainte 
și regele îi va însoți. 51. Dc3 Rb6, 
52. De3 Cc5, 53. Nf3 b4, 54. Dh6 + 
Ce6, 55. Dh8 Dd8, 56. Dh7 Dd7, 57. 
Dh8 b3. Criza de timp s-a terminat. 
Petrosian care nu vroia să forțeze 
poziția trece acum din nou la operații 
active. 58. Db8-ț- Ra5, 59. Da8-(- Rb5,
60. Db8+ Rc4! Această mutare în
drăzneață a provocat uimire în sală.
61. Dg8 Rc3, 62. Nh5 Cd8, 63. Nf3 a.3, 
64. Df8 Rb2. Aici regele alb se simte 
în siguranță ajutînd în același timp 
pionilor pentru transformare. 65. Dh8 
Ce6, 66. Da8 a2, 67. Da5. S-ar părea 
că atbul a depășit toate greutățile. Dar 
urmează o combinație finală elegantă 
și plină de efect: 67,..Da4 I 68.
Ra3. Acum schimbul damelor 
turnurilor, este inevitabil și 
din a 2 se transformă. De 
Fisher cedează.

T:d2 + 
sati al 
pionul 
aceea,

PETROSIAN

apropiere a transformării, 
acestea realizarea practică

imediata 
Cu toate 
a avantajului prezintă serioase difi
cultăți din cauza posibilităților de a- 
tac la rege pe care le are albul. Pe
trosian a jucat aici 41...Td3 (muta
rea din plic) și Fisher a răspuns 
42. Df4. Evident că nu merge sacri
ficiul 42. D: c5 D: c5 43. T: b7+Ra8, 44. 
Tb5-ț- T : f3 și negrul cîștigă. 42... 
Dd7, 43. Dc4. Cu această mutare tînă- 
rul campion al S.U.A. încearcă să în
treprindă un atac la rege. Dar Petro
sian va respinge toate amenințările.

■ SIMBATA Șl DUMINICA s-au 
disputat cîteva întîlniri internaționale 
de rugbi. La Oackland (Noua Zeelan- 
dă): Marea Britanie-North Oackland 
35—13; La Tokio: Combinata Oxford 
Cambridge-Sel. universitară japoneză 
27—3; Ia Buenos Aires: Africa 
Sud (juniori)-Argentina 14—6.

■ CICLISTUL FRANCEZ J. 
quetil a cîștigat pentru a cincea oară 
consecutiv Trofeul „Martini", alergat 
duminică la Geneva.

■ CAMPIONATUL de maraton al 
R. Cehoslovace desfășurat la Ostrava 
a revenit cunoscutului alergător Pavel 
Kantorek care a parcurs cei 42,195 
km în 2h 19:06,0 — cea mai bună 
performanță mondială din acest an.

b DUMINICA s-a alergat și mara
tonul național al Franței. Cîștigător, 
„veteranul" Alain Mimoun cu timpul 
2h 23:41,0. Performanța este egală cu 
aceea obținută de Mimoun la cîști- 
garea th'tilui olimpic. Ia Melbourne.

b LA PRETORIA (Africa de Sud) 
atletul Dany Berger a stabilit un nou 
record de decatlon al Comonwealthu- 
lui britanic cu 6506 p. Vechiul record 
aparținea lui Lean (Australia): 6427p.

a INTILN1REA DE GIMNASTICA 
R. P. Bulgaria-R.S.S. Armeană, des
fășurată la Sofia, a revenit gimnaș- 
tilor sovietici cu 273,95-270,85 p.

Cel mai bun rezultat individual a 
fost realizat de Albert Azarian : 56,95 p.

de

An

La Moscova, în prea jma turneului internațional 
de polo pe apă

găzduiți, în jurul aparatului de radio 
se strînsese foarte multă lume: ro
mîni, italieni, englezi, germani și, bi
neînțeles, sovietici. Nu știm dacă am 
înțeles bine privind chipurile gazde
lor, dar pe fețele lor am citit o mîn- 
drie amestecată cu puțin romantism 
Gîndurile lor vor fi zburat poate cu 
mulți ani în urmă, spre cei care au 
înfăptuit revoluția socialistă și dintre 
care astăzi unii nu mai trăiesc, spre 
cei care au apărat-o în anii grei ai

MOSCOVA 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — In aceste zile de 
septembrie i-am găsit pe moscoviți 
trăind clipe de mare entuziasm. Du
minică noaptea, la puține ore după so
sirea noastră în capitala Uniunii So
vietice, spicherul 
Moscova anunța în cuvinte solemne 
vestea că racheta sovietică, lansată cu 
o zi înainte, și-a îndeplinit misiunea, 
atingînd suprafața Lunii.

La hotel „Metropol", unde sîntem

postului de radio

MOSCOVA 14 (prin telefon). — In- 
tîlnirea de seniori dintre echipele R. P. 
Romîne și U.R.S.S. II a luat sfîrșit du
minică noaptea tîrziu cu scorul de 5-4 
în favoarea jucătorilor noștri: Popes- 
cu-Meecsa 2—0 (15, 16). Rethi-Agopian 
1—2 (16, —8, —15), Covaci-Paskiavi- 
cius 2—0 (15, 14).

Atletii cehoslovaci învingători
In orașul Ostrava 

tîlnirea de atletism 
R. P. Ungară, cîștigată de gazde cu 
165—151 (107—103 la bărbați, 58—48 
la femei).

Rezultate tehnice: BARBAȚI: 100 
m Micluskac (C.j 10,6; 110 m g Ve- 
selski (C) 14,4; 200 m Mandlik (C) 
21,3; 800 m Salinger (C) 1:50,8; 1500 
m Rozsavolgy (U) 3:41,2; 5000 m
lharos (U) 13:50,8; triplu: Nemeth 
(U) 14,96 m; suliță: Kulcsar (U) 72,96 
m; prăjină Blazej (C) 4,41 m; lun
gime Netopilic (C) 7,25 m: disc
Szeczenyi (U) 56,58 m; înălțime Lans
ky (C) 2,00 m; greutate Varju (U)

s-a desfășurat în- 
R. Cehoslovacă-

T

Cupa campionilor europeni

18,20 ni
18,11 m 
lharos (U) 29:46,8; 3000 m 
nial (C) 8:49,8; 4x100 m 
slovacă 40,4 (nou record) 
R. P. Ungară 3:09,3.

FEMEI: 100 m Stolzova
200 m Munkacsi (U) 24,7; 800 m Kul- 
hama (C) 2:12,5; 80 m g Nemeth (U) 
11,4; înălțime Davidova (C) 1,61 ni; 
lungime Svolzilova (C) 5,56 m; su- 
lifă Peskova (C) 53,78 ni; disc Mer- 
tova (C) 51,07 ni; greutate Czerna (C) 
14,36 m; ștafetă 4x100 m R. P. Un
gară 47,2.

( — nou record), Skobla (C) 
( — nou record") 10.000 m 

ob. Sga- 
R. Ceho- 
4x400 m

(C) 12.1:

(Agerpres)

ționeze susținătorii in acest început 
de sezon. Duminică, în etapa a patra 
a campionatului a jucat la Novisad 
cu Voivodina și a pierdut cu 1—0 
(0—0), aflîndu-se pe locul 9 în cla
sament. Alte rezultate: O.F.K. Ben

A.C. Milan, campioana Italiei, a 
avut un meci foarte greu duminică 
la Atena. Olimpiakos Pireu a deschis 
scorul în min. 10 prin Ifandis. Milane- ____ ____
zii au egalat abia spre sfîrșitul re- • grad — Sarajevo 1—1, Dinamo Za- 
prizei prin Danova și au luat avantaj 
prin Altafini. După pauză, fotbaliștii 
greci au forțat egalarea și au obți
nut-o cu 10 minute înainte de sfîrșit 
prin același Ifandis. Returul acestui 
meci va avea loc la 23 septembrie la 
Milano.

Revanșa meciului Csepel Budapesta
— Fenerbachce Istanbul se va disputa 
la 23 septembrie la Budapesta.

Campionatul Austriei

Etapa a treia, disputată sîmbătă și 
duminică s-a soldat cu următoarele re
zultate: Sîmbătă: Wiener Neustadt ■— 
Wiener Sportklub 5—211, Grazer A. K.
— Austria Viena 3—4, Vienna — 
Admira 4—I. Duminică: Simmering
— Donauwitz 7—1, W.A.C. — Wacker 
4—0, Linzer A.S.K. — Krems 2—1, 
Austria Salzburg — Rapid Viena 1—6.

In clasament conduce Linzer A.S.K. 
cu 6 p., urmată de Austria Viena și 
Vienna.

greb — Radnicki Belgrad 2—0, Slobo
da Tuzla — Buducnost Titograd 1—0, 
Haiduk Split — Rieka 4—0 (la Hai- 
duk a jucat Vukas, reîntors din Italia) 
Partizan Belgrad — Velej Mostar 3—3 
(disputat sîmbătă).

In clasament: 1. Voivodina 6 p., 
Sloboda 6 p., 3. Dinamo Zagreb 

. etc.p., 4. Partizan 4 p.

„Urmărirea" lui

Nice a fost la un

Nice continuă

2. 
G

in Italia: jocuri de cupă

In finala pentru locul trei al Cupei 
Italiei — ediția 1958—59, Genova a 
învins Venezia cu 2—1 (2—0).

Duminică s-a desfășurat turul 
II-lea al Cupei Italiei 1959—60. Iată 
rezultatele înregistrate: Padova — 
Udinese 3—2, Spăl — Lanerossi Vi
cenza 1—0, Reggiana 
2—1,'Atalanta — 
Sampdoria — 
Bari 1—0 și 
1—0.

Campionatul 
septembrie.

al

Modena
Alessandria 5—0, 

Roma 2—0,
Palermo

va începe

Steaua roșie Belgrad

Campioana Iugoslaviei, 
șie Belgrad a continuat

Napoli —
Messina

duminică 20

învinsă !

Steaua ro- 
să-și decep-

pas de a fi prinsă 
de „pluton" în etapa de duminică a 
campionatului Franței. Conduși cu 1—0 
la pauză de Angers, campionii n-au 
egalat decît în ultima parte a jocu
lui, terminat cu 2—2. Cum la rîndul 
său Reims n a putut trece de Monaco 
(2—2), distanța de un punct dintre 
cele două echipe se menține. In urmă
rirea liderului a pornit și Nîmes, în
vingătoare cu 3—2 la Sedan.

Alte rezultate: Lens — Racing 3—2, 
Limoges — Valenciennes 1—1, St. 
Etienne — Bordeaux 4—2, Le Havre 
— Rennes 4—2, Toulouse — Lyon 
2—0, Stade Francais — Sochaux 1—0 
Toulon — Strasbourg 1—4.

Clasamentul primelor: Nice 9, Nî
mes, Reims 8, Monaco. Lens 7, Ra
cing, Limoges 6.

Manchester United învinsă la scor

Tottenham Hotspur, echipa care a- 
nul trecut lupta din greu pentru evi
tarea retrogradării, este astăzi în 
fruntea clasamentului primei ligi en
gleze, după victoria cu 5—1 în depla
sare obținută în fața lui Manchester 
United. Arsenal a cules prima victorie 
acasă, învingînd cu 3—1 pe Man
chester City și cu același scor a în
trecut Wolverhampton pe fostul lider 
Blackburn.

In întrecerile desfășurate luni după- 
amiază și seara s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : junioare : R.P.U.- 
U.R.S.S. II 3—0; juniori: R.P.U.- 
U.R.S.S. II 5—2 ; senioare: U.R.S.S. I- 
U.R.S.S. II 3—0; seniori: U.R.S.S. II 
(Paskiavicius, Agopian, Meecsa)- 
U.R.S.S. 1 (Saunoris, Grinberg, Ave
rin) 5—3 1 La ora cînd are loc con
vorbirea telefonică se dispută concomi
tent partidele de juniori și junioare 
dintre reprezentativele R. P. Romîne și 
U.R.S.S. 1. La fete. Victoria Jandrescu 
a pierdut 
—15), iar 
pe Neiole 
(-17, 12, 
Barasch a
Marius Bodea a cîștigat cu 2—0 (14, 
16) la Novikov, Gheorghiu a pierdut la 
Averin cu 0—2 (9, 13), iar Rethi și-a 
adjudecat primul set cu 21—12 la Li
sinas. Jocurile continuă.

Marți vor avea loc ultimele meciuri 
interechipe, iar miercuri se va desfă- > 
șura un concurs individual numai pen
tru juniori și junioare.

la Balașite cu 0—2 (—18, 
Mariana Barasch a învins-o
Ramanauskaite cu 2—1
9). In nrimul set, Mariana 
condus cu 15—10. La băieți

războiului, jertfindu-se pentru victoriile 
de azi ale poporului lor, spre cei care, 
în aceste zile, făuresc, asemenea ade
vărate minuni.

★

In această atmosferă de mare en
tuziasm, mica noastră delegație nu 
trece totuși neobservată, fiind înconju
rată cu dragoste de către moscoviți. 
Alături de reprezentativele Ungariei, 
Italiei și Uniunii Sovietice, echipa 
țării noastre participă la un fbarte 
important turneu preolimpic de polo 
pe apă. Ungaria, de nenumărate ori 
campioană olimpică, U.R.S.S. și Ita
lia, protagoniste în orice turneu de 
amploare, vor avea un adversar serios 
în tînăra noastră formație, dornică să 
facă tot posibilul pentru a răsturna 
calculul hîrtiei. Azi dimineață au avut 
loc primele antrenamente ale poloiști- 
lor romîni și italieni (cei maghiari 
sînt așteptați astă-seară), care au 
fost urmăriți cu atenție de compo- 
nenții reprezentativelor U.R.S.S.

Întrecerile se vpr desfășura la L 
nul acoperit de la complexul Liijmu.

Primele jocuri au loc astăzi intre 
echipele U.R.S.S. 1 și U.R.S.S. II și ale 
Romîniei și Ungariei. Turneul se va 
încheia duminică seara.

GH. N1COLAESCU

Derek Ibbetson învins
în meciul atlet c
Finlanda—AngBa

I III
Iată alte rezultate din etapa de sîm- 

bătă: Burnley — West Bromwich 2—1, 
Fulham — Luton 4—2, Nottingham 
— Everton 1—1, Sheffield — Black
pool 5—0. In cursul săptămînii noua 
promovată Fulham a întrecut pe Wol
verhampton cu 3—1.

In clasament conduc cu 10 puncte 
Tottenham, Blackburn și Wolverhamp
ton, prima avînd golaveraj mai bun.

■ Neînvinsă peste graniță mai bine 
de doi ani. Real Madrid, de patru ori 
cîștigătoare a „Cupei campionilor eu
ropeni", a suferit recent o înfrîngere: 
la Florența în compania Fiorentinei, 
spaniolii au pierdut cu 1—2.

■ Selecționata Republicii Irak și-a 
început turneul în Uniunea Sovietică 
jucînd cu Dinamo Kirov. Gazdele au 
cîștigat cu 8—0.

■ Lokomotiv Leipzig întreprinde un 
turneu în R. P. Bulgaria. La Pleven, 
fotbaliștii germani au fost învinși de 
Spartak cu 3r-I.

■ Federația de fotbal a Australiei a 
anunțat că reprezentativa țării nu va 
mai participa la preliminariile tur
neului olimpic din motive financiare.

■ h meciul de atletism Finlanda— 
Anglia, desfășurat pe stadionul olim
pic din Helsinki și cîștigat de englezi 
cu 126—104, oaspeții au dominat in 
probele de alergări. O singură surpriză 
s a înregistrat, la 1.500 m., în care fin
landezul Salonen (3:46,0) I-a într 
cu o secundă pe lostul recordm.m 
mondial pe o milă Derek Ibbotson. E- 
chipa de ștafetă a Angliei pe 4x100 m. 
a reușit un timp excelent: 40,5. Un nou 
record britanic a fost obținut de Molly 
Hiscox la 400 m femei cu 54,0. De no
tat timpul lui Brian Hewson pe 
800 m.—1:48,1.

Recordul lui Sampson 
pe 440 yarzi a rezistat...

făcut o tentativă de a doborî 
european pe 440 y, deținut de 
Sampson cu timpul 46,8. Pri- 
cttrsă a sosit însă francezul

■ Duminică la Dortmund alergăto
rii vest-germani Kauffman și Klap- 
pert au 
recordul 
englezul 
mul în
Seye, care s-a apropiat la 2/10 de re< 
cord. Performanța sa este echivalentă 
cu 46,7 pe 400 m. Alergătorii francezi 
au obținut alte succese în cursul ace
leiași reuniuni. Jazy a cîștigat 800 m. 
în 1:49,2 iar lui Bernard i-a revenit 

proba de 1.500 cu 3:43,3.

Rezultate de valoare 
ale atlefilor polonezi

La campionatele de atletism ale 
Poloniei, desfășurare de curînd la 
Gdansk, atleții polonezi au obținut 
performanțe de valoare, Kropidlowsky 
a îmbunătățit 
la săritura în 
m. Cu un nou 
cheiat și proba

cu 1 cm recordul țării 
lungime, obținînd 7,82 
record polonez s-a în
de săritură în înălțime

femei : I. Jeszionowska 1,66 ra. E.’ 
Piatkowski a realizat 58,53 ni la a- 
runcarea discului, iar R. Malcherczik 
a sărit la triplu 16,09 m. Recordmana 
mondială E. Krzeszinska a sărit în 
lungime 6,01 m, iar campioana euro
peană B. Janisewska a realizat la 
200 m timpul de 24,3 sec.


