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Importante măsuri privind î 
îmbunătățirea Invățămîntului superior:

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU

In preajma încheierii anului universitar, tineretul studențesc 
din țara noastră simte din nou sprijinul partidului și guver
nului, dragostea și încrederea ce li se acordă lor, viitorilor oameni 

de știință, artă și cultură, de la care poporul nostru așteaptă atit 
de mult. Cu emoție și nestăvilit entuziasm au luat cunoștință tinerii 
studenți de Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne cu privire la îmbunătățirea învățămîn- 
tului superior, convinși fiind că realizarea obiectivelor indicate de 
Hotărire va marca un inare pas înainte pe drumul întăririi procesu
lui de invățămînt, a muncii educative și a nivelului de muncă și de J 
trai al studenților și cadrelor didactice. Realizarea unei mai strînse ; 
legături a învățămîntului superior cu industria, transporturile, co-^ 
merțul și sectorul social-cultural, îmbunătățirea predării științe- ’ 
lor sociale în instituțiile de invățămînt superior, îmbunătățirea com
poziției sociale a studenților, a activității educative în rîndurile ti
neretului studios, ridicarea continuă a calificării cadrelor didactice 
și îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de trai precum și îmbu
nătățirea bazei materiale a activității administrative și a conducerii 
instituțiilor de invățămînt superior constituie obiectivele către 
care trebuie sa se îndrepte toate eforturile. In capitolul privind îm
bunătățirea activității educative, un paragraf este consacrat proble
mei dezvoltării educației fizice și a activității sportive, ca reprezen
tând o parte din educația multilaterală a studenților. Sarcinile trasate, 
privind sprijinirea educației fizice și sportului prin atragerea tinere
tului studios în cercurile și colectivele sportive, organizarea de sec
țiuni sportive pe facultăți în scopul îmbunătățirii activității sportive 
de masă, programarea anuală a întrecerilor sportive pe ani de stu
diu, pe facultăți, interfacuități și institute, ca și întărirea bazei
materiale necesare muncii sportive, vor contribui la larga dezvoltare 
a activității sportive studențești.

Apreciind importanța Hotărîrii, cadrele didactice din instituțiile 
de invățămînt superior, tineretul studențesc, sportivii din rîndul 
studenților, salută cu bucurie măsurile menite să le îmbunătățească 
activitatea și se angajează sprijine prin munca lor de zi
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Libeer, Saluden, Vairolatto și colegii lor 
din echipa de box a Franței au sosit la București

din Paris, 
Franței a

Plecată marți seara 
selecționata de box a 
ajuns aseară la București, după 
o escală de o noapte la Bruxelles 
și o alta de numai o oră la Bu
dapesta. Unul cite unul, au cobo
rât dm avion cei care simbătă sea
ra, în ringul de la Stadionul Re
publicii, vor încrucișa mănușile cu 
cei mai buni pugiliști romîni.

După cu«n ne-au declarat oas
peții, formația deplasată este o

alselecționată în deplinul înțeles 
cuvântului, cuprinzind tot ce are 
mai bun boxul amator francez la 
ora actuală. Echipa Franței emult 
mai puternică decît cea 
lui care ne-a vizitat în 
cut.

Călduroaselor strângeri 
și urări de „bun sosit" 
mat curând primele 
profesionale. Primul

a Parisu- 
anul tre-

i^lîine pe Stadionul Ciulești

între fruntașii voleiului european 
si mondial: Romînîa si Cehoslovacia

Intîlnirile internaționale de vo
lei dintre reprezentativele mascu
line și feminine ale Romîniei și 
Cehoslovaciei care vor avea loc 
mîine și duminică pe stadionul 
Ciulești, special amenajat, consti
tuie pentru numeroșii iubitori ai 
voleiului un mare eveniment 
sportiv. In special, atenția este în
dreptată asupra întrecerii de băieți 
care opune cele mai bune echipe 
din lume, la ora actuala. Ceho- 
șlovacia este campioana mondială, 
iar Romînîa a doua clasată. Echi
pele feminine posedă și ele un pal
mares imDresionant; Cehoslovacia 
este campioana Europei, iar Ro- 
mînia vice-campioană a lumii.

Despre aceste pasionante jocuri 
și perspectivele lor ne-a vorbit 
maestrul emerit al sportului Dumi
tru Medianu, de nenumărate ort 
internațional șî actual antrendt 
6ecund al echipei noastre femi
nine : „Am văzut vole’bal’stele 
cehoslovace la Bratislava unde au 
prezentat o formație întinerită, 
care joacă foarte tehnic, are multă 
omogenitate și este în formă. Noi, 
deși sîntem de-abia Ia începutul

pregătirilor pentru Jocurile tine
retului de Ia Moscova, vom pre
zenta echipa feminină în formă 
bună, dar nu maximă- Totuși, dacă 
fetele vor reedita comportarea din 
ultimele jocuri de verificare, cred 
că vor învinge- întrecerea echi
pelor masculine este un adevărat 
derbi al voleiului mondial și sînt 
sigur că vom asista la întîlniri 
deosebit de . spectaculoase, de o 
bună valoare tehnică".

O prezentare ce nu mai com
portă nici o ■ altă completare. Nu 
ne rămîne să vă dăm decît cîteva 
amănunte de organizare. Iată-le :

PROGRAMUL întîlnirllor este ur
mătorul: vineri 2s iunie 1957, stadio
nul Ciulești, ora 18,13: deschiderea 
îestivâ; ora 18.45: Romînla-Cehoslo- 

' vacia (feminin); In continuary: Ro
mania—Cehoslovacia (masculin). Ar
bitri: Lâjos tozs^f și Szelle Denes 
(Ungaria).

REPREZENTATIVELE vor fi alcă
tuite din următoarele jucătoare și. 
următorii jucători (în paranteze# sînt 
trecute în ordine vârsta și înălțimea):

FEMININ
ROMÎNÎA: (antrenori: Gh. Constan- 

tinescu și D. Medianu) Rodica Să- 
deanu (33-1,69), Natalia Cemat (26-

(Continuare in pag. 4-a)

de mînă 
le-au ur- 

întretări... 
profesionale. Primul „interogat" a 
fost vechea noastră cunoștință, 
reputatul arbitru internațional Ro
bert Vaisberg. Printre butadele și 
„poantele" cu care-șî pigmentează 
deobicei conversația (dusă dese
ori în limba română), Robert Vais
berg n-a uitat să ne „strecoare" 
și unele lucruri mai., serioase: 
„Cunoscind valoarea boxerilor ro- 
mini, ne-a spus el, Federația 
Franceză de Box ă pus pe picioa
re o echipă foarte puternică și 
bine pregătită. Deși trei dintre 
boxeri (Le prince, San gore și A- 
yssi) debutează in reprezentativa 
națională, avem în schimb alte 
elemente cu „greutate". De pildă,

„pana 
tigător 
militare _____________  _______ _
(performanță pe care a repetat-o 
anul acesta pentru a doua oară" 
consecutiv), aoind la activ și o-1 
victorie asupra campionului mon
dial Jialimi, cu puțin înainte de- 
trecerea acestuia la profesionism. 
Rene Libeer și Claude Sa'uder^. 
semi-finaBftl ia J.O. de la Mel
bourne, nu mai au nevoie de a 
prezentare specială. Leon Ixibaf- 
este, pentru a doua oară consecu
tiv, campionul Franței la catego
ria grea. In sfirșit, Yves Retail ști 
Andre Vairolatto sînt doi inter na
ționali de bază ai formației".

Antrenorul echipei este fostut. 
campion profesionist european. 
Pierre Montane. Modest și ama
bil, el ne-a spus: „După’ această 5 
imilnire, nu știu dacă vom matt 
fi capabili să aliniem multă vre
me o formație la fel de redutabilă— 
Intr-adevăr, Libeer, Va-'rolatto^

MARIUS GODEANU 
(Continuare în pap.

Georges Henny este cîș- 
al recentelor campionate- 
interaliate de la Munchea ș

Avionul so ietății SABEh’A a aterizat de clteva clipe pe aeroportul 
Bănedsa. Surlzători, boxerii francezi și cei ce-i însoțesc fac o primă

t'A' ■

cunoștință cu obiectivul reporteriilui-fot'ograf...
(Foto: -M. STREJA)

întrecerile sportive din csdrul festivalului
. rcdut< bilul Găgător al 

frezen'ativei Cehoslovaciei,
plină acțiune.

CURSA PRIETENIEI
ROMINO - BULGARE

LISTA PARTICIPANȚILOR
Peste 4 zile cei mal buni rutieri 

din Romînîa și Bulgaria vor porni 
să străbată traseul celei de a 111-a 
ediții a „Cursei prieteniei romîno- 
bulgarc".

Selecționerii au alcătuit cele 
două loturi. Iată componența lor:

ROMINIA: Constantin Dumi
trescu, Ștefan Poreceanu, Ion Con- 
stantînescu. Călin Tudose, Ion Va- 
sîle, Gh. Șerban, Aurel Șelaru, 

Ludovic Zanoni, Andrei Folbert, 
Dumitru Munteanu, Rudolf Schus
ter, Gh. Calcișcă, Gabriel Moicea- 
nu, .Ion Sima, Matei Kammer, Con
stantin Istrate, Vasile lonescu, Nf- 
c<jlae Stepanian, Richard Klein și 
Gh. Văsîi.

BULGARIA : 
Bobcev. A. 
lipov, I. 
sov, I. 
cov, V. 
Zlatev.
Petcov. D. Kolev, D. Tagaev, 
Levsk’

Pentru locul 20 se va stabili 
tăzi într-o ședință specială dacă 
va f; selecționat Nencio Hristov 
Sau Boian Koțev.

M. DimoV, D.
Gornakov, N. Fi- 

Caburov, G. Bori- 
Ognenski, D. Stan- 

Asenov. A. Asenov, 
H: Lalev, 1. Todorov,

T. 
T. 
S.

G. Paev. P. Mihailov.
as-

stîrnesc un mare interes
Din vastul și variatul program 

al celui de al Vl-lea Festival nu 
lipsește sportul. Nu lipsește pen
tru că tineretul de pretutindeni 
iubește activitatea sportivă și va 
fi fără îndoială dornic ca între 
un concurs de dans sau de canto, 
între o reuniune sau un film, în
tre un spectacol sau o serată 
dansantă să poată participa și Ia 
o întrecere sportivă, să-și poată 
încerca forțele într-un concurs de 
tenis de masă sau de șah, într-un 
meci de volei sau de baschet. Iată 
de ce organizatorii s-au gîndit 
să pună ba dispoziția delega ților 
nu mai puțin de cinci stadioane 
ale Moscovei, care vor găzdui în
trecerile de m?să, probele pentru 
insigna sportivă și competițiile 
Festivalului.

Se știe că aceste competiții fac 
parte din programul celui de al 
Vl-lea Festival și sînt cu totul 
saparate de cea de a IH-a ediție 
a Jocurilor tineretului.

In multe țări ale lumii tineretul 
include iii pregătirile pentru Fes
tival și antrenamentele pe tere
nurile de sport. Comitetul de pre
gătire a celui de al Vl-lea Fes
tival a primit înscrieri d:n partea 
diierltelor organizații 
(neafiliate la federațiile naționale 
sau internaționale) din 
țări. Din informațiile ce le
pînă acum, reiese că peste
de tineri si tinere vor lua parte 
la întrecerile sportive din cadrul
Festivalului. Acestora Ii se vor
alătura, desigur, alte mii și mii

sportive

32 de 
avem 
2.000

care se vor întrece în concursuri
le de masă, sau care vor încerca 
să obțină insigna sportivă a Fes
tivalului.

Organizația F.S.G.T.-Franța va 
trimite Ia Festival o delegație 
compusă din 80 persoane, din ca
re vor face parte atleți, baschet- 
b31iști, cicliști, 
tori, 
rugbi. Uniunea sportivă din Saint 
Denis 
tători, 
cație fizică din 
ză să participe cu 50 si 
întrecerile din
O serie de cluburi regionale 
fi de asemenea reprezentate 
Moscova cu peste 100 de sportivi. 
Echipa de fotbal a studenților 
dan Camerun care Învață in divise 
universități din Franța, se pregă
tește să ia parte ta turneul de fot
bal din cadrul Festivalului.

Numeroși sportivi de frunte din 
Uruguay au ținut să salute cel 
de al Vl-lea Festival. Astfel, 
Valtar Estrada, campion de șah 
al țării, a declarat: „Consider că 
participarea tinerilor waguausni 
la 1 Festival va fi foarte interesan
tă. Ei vor avea ocazia să cunoas
că tineri din alte țări, să facă un 
util schimb de experiență, și toa
te acestea, vor duce la o mai 
mare apreciere reciprocă".

gimnașt:, înotă-
halterofili și jucători de

MAISÎNT*^

ZÎLEffi

FESTIVAL
60 de tineri spor

tivi vor face 
parte din delegația

"pentru
’a
de

a.
la
celui de al Vl-lea Festival, 
meroase înscrieri au nțai -sosiți 
din Danemarca, Japonia, Siria.j 
Liban și alte țări.

Festival ;
Austriei. Recent, Comitetul W 
Organizare a fost anunțat că« 
echipa de fotbal „Wolfsberger" I 
hotârît să-și trimită jucătorii» 
turneul de fotbal din cadrul 1

Nu- ®va trimi 
Institut

rp.'Mircea Xnastasescu, uruit din 
. grezentdrtții noștri la cânii

2? v
Participare bogată Ip prima ediție 
a campionatelor întârnațioiiaie 
de caiac-canoe ale . RP.R.

V
Snagovul, gazda bună \a atltor 

competiții nautice de amploare, a 
fi început să-și primească oaspe
ții primei ediții a campionatelor, 
internaționale de caiac-canoe ala 
R.P.R. Sportivii din R, D. Germa-* - 
nă se antrenează de ieri pe apele 
Inculpi și foarte curtnd li se vor 
alătura reprezentanții canotajului 
din Austria și R. P. Ungară, care 
sînt așteptați să sosească astăzi 
în. Capitală.

’Starturile celor 15 pțpbe ale 
concursului de simbătă și dumini
că după-amiază vor fi deosebit 
de populate deoarece la ele se vor 
prezenta cite un echipaj de fieca
re țară, romînii rezervînduAți 
dreptul de a participa cu două e- 
chipe. Pe de altă parte, dacă răs
foim listele celor peste 60 de ca
notori străini înscriși sau ale ce* 
lor 40 de concurenți romîni remar
căm cu ușurință nume consacra
te pe plan mondial. Este vorba 
de campionii olimpici canoiștii ro* 
mini, Leon Rotman, Dumitru A'exe 
și Simioti Ismailciuc, de maghia
rii Parti (medalia de argint 'a 
Melbourne Bala rai). aubloul 
Farkas-Hunics. de maeștri ai ca
iacului ca MTcea Anastasescu și 
Siavru Todorov, reprezentanți 
R. P. Ungare Boros, Varga, Kulc- 
sar-Pehi și atiția alții. La aceste o.u- 
oete de afiș" se adaugă valoarea 
ascendentă a caiaciștilor și. caw- 
ișiiior celorlalte două țări parti- 
cVanțe, faci care va contGhtf la 
creșterea interesului in inrul aces
tei interesante competiții.



«I
După ce sună

sirena
Pe porțile fabricii de mobile 

tJSimo Geza" din Tg. Mureș se 
revarsă necontenit grupuri de oa
meni. Mulfi sînt tineri. Din con
vorbirile cîtorva am înțeles că, in 
acurtă vreme, ei urmează să se re- 
întîlnească. Unde ? Firește, la di
ferite baze sportive, așa cum obiș
nuiesc s-o facă în fiecare zi de 
iucru, după ce sună sirena...

...Stadionul din Obor... Aici 
.apărut, cei dinții, tîmplarii St.
•kely, I. Drăghicescu și F. Boga 
care își așteaptă colegii din echipa 

'de fotbal a fabricii. Au de susținut 
iun joc dificil în campionatul raio- 
■nal, în compania formației FI. roșie 
■^Al. Petofi". Din păcate n-am pu
iuț zăbovi prea mult la acest însu
flețit meci, deoarece am aflat că

Joi 4 iulie vom publica însem
nări din REGIUNEA CONS
TANȚA

Un bilanț rodnic

au
Se-

Un aspect din partida de baschet 
IProgresul-Școala Bolyai. Această 
disciplină se bucură de e largă 
popularitate printre iubitorii de 

sport din Tg. Mureș

aceeași bază sportivă mai găz
duiește fi alte întreceri. Irur-ade- 
văr, pe terenul de baschet al bazei 
am putut admira precizia și înde- 
minarea tinerilor componenți ai 
echipelor Progresul, Școala Bolyai 
și Tînărul Dlnamovist, care iși dis
putau întiietaiea într-un meci din 
cadrul campionatului regional de 
juniori. In același timp, în jurul 
pistei de atletism, își făceau încăl
zirea atleți aparținjnd Școlii spor
tive de tineret, iar in diferite sec
toare, sub îndrumarea antrenorului 
1. Buzdugan, ’ săritori și aruncători 
de la aceeași școală iși executau 
programul obișnuit de antrenament. 
Au putem admira prea mult acea
stă variată activitate sportivă de 
pe baza de la Obor, deoarece sintem 
solicitați și în alte locuri. Iată-ne 
la Centrul de tenis pentru copii. 
Aici, o plăcută surpriză.' Aproape 
100 de capii intre 7-14 ani învățau 
să minuiască racheta, ia- alții o 
minu.au de acum 
pere. Projesoara 
este 
acești 
man Sees. Gh. Bâlogh. ei 
vor număra printre reprezentanții 
de frunte a. tenisului din Tg. Mu- 
reș.

Firește, spațiul li mitai ai rondu
rilor de facă nu ne îngăduie să 
vorbim nd pe larg despre cei peste 
40 dețineri de Ia Centrul de antre
nament de călărie, despre cei a- 
proape 80 de tineri care se antre
nau la baza nautici de pe Mureș, 
despre tinerii pasionați ai noadă 
spart, trage-ea cu ar cal— Ami-zim 
numai că toate acestea ssu petre
cut lntr-o după-amiazi a unei zile 
obișnuite de lucra.

cu multă price- 
Emi’ia Urzică 

sigură că multi dintre 
copii — Agneta Tanks, Rai

se

Colectiviștii din comuna An- 
gheluș, raionul Sf. Gheorghe, , 
se mindresc cu faptul că gos- 

, podăria lor este de două ori 
fruntașă: în muncă și în ac
tivitatea sportivă.

Ca o confirmare a meritelor 
colectivului sportiv al acestei 1 
gospodării, . comitetul raional 
C.F.S. Sf. Gheorghe i-a atri
buit zilele acestea drapelul de 
co'.ectsv fruntaș in activitatea 
sportivă de mase. (

Folosind cifrele unui mic bi
lanț, reiese clar interesul deo
sebit pe care conducerea co
lectivului sportiv Recolta An- 
gheiuș il acordă în special ac
tivității GMA: intr-o singură1 
lună «mau 20 de tineri colec- 

1 tivîști au obținut insigna de 
reconfirmare: aiți 34 de tineri 
și-au trecut normele pentru 
obținerea insignei G.M.A. gra
dul I. în timp ce 25 de tinere 
au devenit purtătoare ale in
signei F.G.M.A.

Frumoasa bază sportivă com
plexă a colectiviștilor din co
muna Anghefuș reprezintă un 
real imbold pentru practicarea 
sportului. Această • bază a fost 
realizată prin sprijinul Statu
lui popular din comună și al 
președintelui gospodăriei, io- 

l varășul C. Marton. Penîru 
rodnica activitate sportivă a 
tinerăor din comuna Anghe- 
luș trebuie relevată și munca 
depusa de învățătorii Carol 

Fețies și Ludovic Dombi.

BINE AR FI DA ••

BOGATA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA 
A ATLETILOR NOȘTRI

Ne pregătim 
pentru Festivalul raional!

...Cu aceste cuvinte ne-a întim- 
pinat președintele comitetului raio
nal C.F.S. Gheorghieni Vencze Ki- 
raly, la scurtul nostru popas făcut 
In pitorescul orășel de la poalele 
munților Gherghhilui.

Cu ce s-au prezentat, o zi mai 
Rfrziu, sportivii din localitate și din 
araion la această frumoasă sărbă
toare a tineretului ?

180 de atleți și atlete și-au mă- 
■•urat forțele în diferite probe; 
«•ehipa feminină de hochei pe iarbă 
^«'colectivului sportiv Voința Gheor- 
ighieni a făcut o reușită demon- 
țptrație în cadrul căreia tinerele 
iOlga Bernath (căpitana echipei) 
sși Rozalia Hompot au dat dovada 
‘Unor reale calități în mînuirea cro- 
•ei și a mingii, aiți zeci și zeci de 

ăltoortivi s au întrecut la handbal, 
'totbal, volei și oină.

Popularitatea de care se bucură 
Jflenistil de cîmp în orașul și raionul 
•Cheorghieni a fost din plin confir- 
tmată și cu acest prilej, prin reuși- 
tlele demonstrații ale numeroșilor 
raopii, îndrumați cu multă dragoste 
tfi competență de instructorii voiun- 
Jtari Carolina Siegler. Tiberiu Bazi- 
Hldes și Nicolae Lazăr.

„Direcțiunea Insti
tutului Medico-Farma- 
ceutic ăia Tg. Mureș 
ar arăta cuvenita în
țelegere față de colec
tivele care-i solicită 
sala de sport

„Consiliul de con
ducere al colectivului 
Progresul Tg. Mureș 
ar planifica mai judi
cios lucrările de a- 
menajare și reamena- 
jare a bazelor sale 
sportive. In felul a- 
cesta, s-ar evita si
tuații ca aceea a ter
giversării lucrărilor 
la bazinul de înot 
care au rămas in ur
mă cu multe luni.

_Tovarășii din con
ducerea colectivului 
Energia Tg. Mureș 
ar acorda mai mult 
interes secției de box. 
asigurindu-i condiții 
corespunzătoare unei 
cit mai bune activi
tăți: o sală bine i«- 
treținută. materiale și 
echipament sportiv.

„.Luptătorul Marin 
Beluțica nu și-ar 
mai manifesta .J*e- 
mulțumirea' față de

insoccesele sale prin 
atitudini nedemne de 
un maestru al sportu
lui. așa cura a făcut 
la finalele campiona
telor republicane de 
lupte libere de la Tg- 
Mureș.

„Conducerea colec
tivului sportiv Recol
ta Reghin ar acorda 
și secțiilor de mote 
și popice cel puțin to< 
atita atenție cită a- 
cordă fotbalului.

...Secțiunea de fn- 
vățămînt a sfatului 
popular a’. RAM ar lua 
măsuri pentru reame- 
najarea sălii de gim
nastică a Școlii me
dii nr. I din Reghin. 

„Conducerea 
U.R.C.C. Reghin ar 
renunța de a mai fo
losi arena de popice a 
cooperativei dt con
sum din comuna Bei- 
ca. drept ..teren de 
pariuri* și ar fi de a- 
cord cu trecerea a- 
c estet baze sportive 
in folosința colectivu
lui Recolta din loca
litate.

„F reședințele

U.A.C. Gheorghieni. 
Konrad Cergt. ar a- 
jonge la concluzia ci 
sportul nu constituie 
„timp pierdut* — așa 
cum susține el -- ci 
un mijloc de întărire 
a sănătății și de edu
care a tineretului.

„Consiliul regional 
Progresul Tg Mureș 
și-ar aduce aminte că 
are obligații finan
ciare față de activiștii 
săi din Miercurea 
Cioc care nu au pri
mit salariile cuvenite 
de luni de zile.

„Profesorul de e- 
ducație fizică Gavril 
Fekete, de la Școala 
elementară din comu
na Baraolt raionul 
Sf. Gheorghe, ar fi 
mai puțin_ igircit în 
acordarea sprijinului 
său activității colecti
vului Recolta din lo
calitate. In acest fel, 
bogatele sale cuno
ștințe teoretice și 
practice (ca absolvent 
al I.C.F.) ar putea fi 
mult mai bine valori
ficate.

Desfășurarea celei ue a jvuj 
ediții a triunghiularului atletic fe
minin între echipele Cehoslovaciei, 
Italiei și R.P.Romine sa situația 
un nivel valoric mai ridicat față 
de cel de la Napoli, pe de o parte 
datorită rezultatelor înregistrate, 
cu mult superioare celor din 1956, 
iar pe de altă parte echilibrului de 
forțe care a existat între cele trei 
echipe. Să nu uităm de pildă că 
echipa Cehoslovaciei a întrecut pe 
cea a Italiei cu numai 4 puncte, și 
abia după desfășurarea ultimei 
probe, aruncarea discului. Același 
echilibru a existat și între echipa 
țării noastre și cea cehoslovacă, 
care — fapt rar întâlnit în atletism 
— au încheiat întrecerea la egali
tate. Egalitatea a persistat și în 
ceea ce privește numărul probelor 
cîștigate de atletele romîne și ce
hoslovace (5:5). Faptul acesta este 
desigur îmbucurător, mai ales dacă 
ținem seama de forța și valoarea 
echipei cehoslovace.

Comportarea atletelor noastre a 
constituit o plăcută surpriză pentru 
fiecare dintre adversarele lor, care 
la unison, au avut de făcut apre
cieri elogioase privind puterea de 
luptă a romînceior, forma lor supe
rioară. omogenitatea echipei. Intr- 
adevăr, în cadrul acestui concurs 
atletele noastre au stabilit în afara 
celor trei noi recorduri (Maria Diți, 
Ana Șerban și Florica Oțel), nume
roase alte performanțe care au 
modificat structural lista oelor maj 
bune 10 performere d:n acest an, 
și le-au impus printre cele mai 
bune atlete de pe continent.

• In aceeași zi, la Cimpulung 
Muscel, băieții au participat la un 
concurs de verificare încheiat cu 
rezultate excedente. Se cuvin re
marcate în primul rînd performan
țele aruncătorilor de greutate 
Aurel Raica și Nicolae Ivanov oare 
au obținut 16.88 m. — nou record 
republican și 16.59 m. — recordul 
său personal. Cu aceste rezultate 
ei s-au apropiat tot mai mult de 
granița celor 17,00 metri, pe care 
sîntem convinși că o vor putea de
păși amindoi în scurt timp. La a- 
runcarea suliței. Andrei Demeter 
a reușit prima sa performanță 
dincolo de 70 metri (după Țlizim, 
Zamfir și Iordan, el este al patru
lea atlet romîn care a trecut de 
70 m.).

Rezultate promițătoare au obținut 
la săritura cu prăjina, tinerii Si- 
mion Blaga (3,90 m.) și Constan
tin Nicolae (3,80 m.).

• In capitala Iugoslaviei s-au 
disputat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute Campionatele internaționale 
ale Belgradului. Cu acest prilej 
Ion Wiesenmayer a obținut un fru
mos succes terminînd victorios pro
ba de 400 m. plat (48,4 sec.).

/. ÎTIF.SEXM >1

• Toate aceste rezultate ne dau 
speranțe pentru o comportare rit 
mai frumoasă a echipelor noastre 
în meciurile pe care le vor susține 
ia sfîrșitul acestei săptămîni la 
Aue, cu puternicele reprezentati
ve ale R.D. Germane. In vederea 
acestei întîlniri echipele noastre 
părăsesc Capitala în cursul dimi
neții de azi.

■
Echipa de lupte clasice TUL-

Finianda învinsă și ia Sinaia
Marți după amiază luptătorii fin

landezi reprezentând asociația 
sportivă muncitorească TUL au 
susținut cel de al doilea meci al 
turneului pe care-1 întreprind în 
țara noastră. Oaspeții au primit 
Ia Sinaia, în frumoasa sală de 
spectacole a Casei de cultură, re
plica echipei I.C.Frimu. Ca și la 
București, sportivii romîni au ob
ținut victoria cu scorul de 11-5, 
dar meciurile au fost mult mai 
strînse. Luptătorii finlandezi s-au 
comportat Ia o valoare mai apro
piată de reputația lor. De remar
cat de altfel că, în scorul final a 
contat și meciul pierdut de TUL 
prin neprezentarea lui Nordlund 
(cat. 67 kg.) accidentat la Bucu
rești.

Ca și la București luptătorii ro- 
niîni au fost superiori în catego
riile mici, dar au mers mai slab 
în categoriile 79, 87 și grea, unde 
au fost deficitari mai ailes la ca
pitolul tactică. De subliniat că s-a 
pus accent pe „șurub" (destul de 
puțin) în lupta din picioare și pe 
centura laterală la parter.

Abia reintorși in țară

Jucătorii noștri fruntași de polo pe apă 
iși reiau activitatea in colective

„S U R O R I L E”.
începuseră să lucreze cu 3 ani in urmă, in una din secțiile Ccm- 

Hinatului forestier I.FJ.L. de la Reghin. Se înțelegeau mai mult prin 
zpeinne, deși amîndouă erau destul de... guralive. Dar, llona Czekd 
postea cu greutate cuvintele graiului romînesc, după cum Maria Mânu 
auz înțelegea prea bine cuvintele rostite în limba maghiară. Munca 
iaolaltă le-a legat insă ca bune prietene. Și prietenia lor s-a adin- 
Uit și mai mult, in ziua în care admirind cum alunecă pe apele Mu
reșului siluetele zvelte ale caiacelor și canoe lor s-au ho tării să devtnă 
gi ele canotoare.

Primii pași în sport i-au făcut sub îndrumarea antrenorului Le
vente Magyary, iar primul succes obținut în activitatea competițiorudă 
ti datorează aceluiași om. In acest an, la Snagov „surorile" Ilonka și 
IMurta — așa cum le numesc «ei din Reghin — reprezeniînd asocia
ția Energia la proba de caiac dublu 500 m au rămas doar cu 3 secunde 
în urma echipajului fruntaș la campionatele republicane.

Fruntașele de astăzi ale secției de construcții de planoare de la 
JJLt.L. Reghin sînt hotărîte să se alăture cit mai curînd fruntașelor, 
■canotajului nostru. Dragostea lor pentru sport, conștiinciozitatea cu 
dare se antrenează ca și spiritul de întrecere ce le animă sînt factori 
<»e lasă să se întrevadă făurirea dorinței lor.

Un mare număr de sportivi și 
activiști ai natației noastre au ve
nit ieri după amiază în Gara de 
Nord să-i primească pe jucătorii 
de polo pe apă care au reprezentat 
culorile țării în turneul internațio
nal desfășurat la Arnstadt (R. D. 
Germană).

Desigur, primirea călduroasă ce 
li s-a făcut se datorește, în pri
mul rînd, succesului repurtat de 
selecționata seniorilor care a în
trecut la scoruri conoludente res
tul reprezentativelor participante 
la turneu: R. D. Germană, R. 
Cehoslovacă și R. P. Polonă.

Așa dar, prima echipă a țării 
se va prezenta cu o frumoasă 
carie de vizită la cea mai impor
tantă competiție de polo pe apă 
a anului („Trofeul Italiei") care 
se va desfășura Ia Zagreb între 
13—18 august. Superioritatea ju
cătorilor romîni asupra echipelor 
întâlnite la Arnstadt este reliefată, 
mai ales, de configurația clasa
mentului final.

știut — „garnitura" de tine-et va 
reprezenta jocul nostru de Doto Ia 
Jocurile de la Moscova.

★
După o singură zi de odihnă, 

jucătorii care au format cele două 
loturi revin în mijlocul colective
lor lor pentru a le întări Ia re
luarea campionatului categoriei A. 
Cele două etape programate vineri 
și duminică vor avea darul să 
contureze poziția echipelor la sffr- 
șitul primei părți a campionatului. 
Cea mai importantă partidă va 
opune formațiile Dinamo Bucu
rești și C.C.A. : un veritabil derbi 
al campionatului de polo așteptat 
cu interes de iubitorii acestui 
sport. In caz de victorie, C.C.A. 
va infra din nou în cursa pentru 
titlu alături de actualele fruntașe 
Știința Gluj și Dinamo București.

De aici se reia mîine campio
natul categoriei A :

Materialele a« fost redactate de TIBERIU STAMA

Alături de fotbal și canotaj, atle
tismul cunoaște tot mai mulți a- 
depți printre tinerii din Reghin. 
In fotografie: un aspect de la o 
alergare de demifond. In fruntea 
concurenților se află tînărul Al- 
Kreiter, mecanic la Combinatul 

forestier IJi-I.E,

1. Ronvin-ia
2. R. D. Germană
3. Cehoslovacia
4. Poioni©

3 3 • 0 8 C
3201 12:13 4
3012 15:18 1

3 0 12 6:13 1

1. Știința Cluj
2. Dinamo București .
3. C C. A.
4. Progresul Tg. Mureș
5. Energia Oracea
6. FI. roșie Timișoara
7. Știința București
8. Progresul București

5 4 16
5 4 1 fi
5 3 0 2
5 3 6 2
3 102
3 0 0 3
3 0 0 3
3 0 0 3

38: 0 »
36:11 S
26:10 6
20:14 6
6:18 2
7:18 6
7:34 «
3:31 8

Sub așteptări, în special în ul
tima parte a turneului, s-a com
portat reprezentativa de tineret: 
întâlnirea decisivă pentru primul 
loc în clasament susținută cu for
mația R. D. Germane A a fost 
pierdută la un scor mult prea ca
tegoric (6-11) față de diferența 
reală de valoare dintre cele două
echipe. Comportarea echipei tre
buie să formeze obiectul unei a- 
tente analize deoarece — lucru

Iată acum, programul jocurilor de, 
mîine și duminică: Mîine: Bucu
rești : C.C.A. — Știința București: 
Dinamo — Progresul București: 
Timișoara: FI. roșie — Progresul 
Tg. Mureș: Oradea : Energia — 
Știința Cluj: Duminica: Bucu
rești : C.C.A. — D’namo: Știința 
— Progresul București : Timișoa
ra : FI. roșie — Șiiinta Cluj: 
Orader : Energia — Progresul 
Tg. Mureș.

minu.au


LOCOMOTIVA GRIV1ȚA ROȘIE-ENERGIA I.S.P.
9-3 ȘI DINAMO —C.C.A. 6-3 LA RUGBI

Vie activitate ia handbal

• In ultima etapă a turului 
campionatului republican de rugbi 
eram curioși în primul rînd să ve
dem dacă Energia I.S.P. — sin
gura echipă neînvinsă pînă ieri — 
va reuși să păstreze pînă la sfîr- 
șit neîntinată această aureolă. 
Iată însă că Locomotiva Grivița 
Roșie, adversara ei din ultima e- 
iapă, i-a adus prima înfrîngere. 
Jucând mai decis și prezentând o 
grămadă mai legata, cu un joc 
colectiv superior fosta campioană 
a țării noastre — Locomotiva — 
a înregistrat ieri o prețioasă și 
meritată victorie, cu scorul de 9-3 
(3-3) rcintrînd în lupta pentru 
primul loc. De subliniat dîrzenia 
cu care a jucat tînăra linie de 
trei sferturi a feroviarilor, forma
tă în majoritate din juniori.

LOCOMOTIVA GR. ROȘIE : 
Coter, SocuJescu, PIRCALABESCU 
— Cocor, Stoenescu — MORARU, 
RUSU, Picu — STANESCU, O- 
blemenco — Tîbuleac, Pilă, 
GEORGESCU, Bostan — Buda.

ENERGIA I.S.P.: Marica, MA- 
NOLACHE, Papia — Rădulescu,

Rilete pentru întrecerile 
internaționale de box și volei
Biletele pentru întîlnirea interna- 

țior •ală de box R. P. Romînă — 
Franța (sîmbătă 23 Iunie, Strei ionul 
Republicii), precum și pentru întîl- 
nirile internaționale de volei R. P. 
Romînă — R. Cehoslovacă (vineri 28 
și duminică 30 iunie, stadionul Ciu
lești) se pun în vînzare azi, la agen
ția centrală Pronosport (cal. Victo
riei 9), agențiile Dinsmo și C. C. A., 
precum șl la casele de bilete Giu- 
lești, stadionul RepubUcU și din str. 
Ion Vidu.

Biletele cu preț redus pentru e- 
levi și studenți se găsesc numai la 
casele de la Stadionul Republicii.

ACTUALITĂȚI FOTBALISTICE
PROGRAMAREA JOCURILOR INTERNAȚIONALE

Pentru fotbalul nostru, intensificarea jocurilor internaționale, mai 
ales intercluburi, înseamnă mare lucru. Asemenea jocuri constituie 
un foarte util schimb de experiență, contribuie la îmbogățirea cuno
ștințelor jucătorilor noștri și le asigură noi posibilități de dezvoltare. 
Subliniind și faptul că în acest fel se lărgesc legăturile internaționale 
amicale ale fotbalului, ajungem la concluzia că măsura luată de fo
rurile de specialitate a fost cum nu se poate mai bine venită, iar re
zultatele se vor vedea în scurt timp.

Avem de făcut însă, unele obiecțiuni în ce privește planificarea a- 
cestor întîlniri. In general, întrecerile cu cluburile străine nu au sa
tisfăcut din punct de vedere al calității jocului (cazul echipelor FC 
Austria, First Vienna și acum Olimpique Marseille) și pe viitor ar 
trebui evitată programarea lor spre sfîrșUul activității competiționale 
la noi și după încheierea campionatului în țările de unde ne vizi
tează echipele, adică în vacanță. Nici formațiile noastre și nici cele 
străine nu sînt în plenitudinea mijloacelor lor de a servi replicile 
așteptate și de a oferi spectacolul dorit. Bună ar fi programarea jocu
rilor în timp de sezon; dar dacă nu-i cu putință (fiind în funcție de 
date libere), atunci credem că jocurile ar fi mult mai utile în august, 
în perioada de pregătire pentru campionat. Pe de altă parte, aceste 
jocuri internaționale trebuiesc organizate și în provincie, nu numai 
în București, care în ultimul timp le-a cam... monopolizat. Interesul 
fotbalului nostru este să joace cît mai multe echipe din întreaga 
țară. Deci, se impune o mai justă planificare și o mai rațională dis
tribuire pe teritoriul țării a meciurilor internaționale, chiar și inter-

țări. PETRE GAȚU
AZI FOTBAL; IN “GIULEȘTI 

$1 LA „DINAMO"
„Cupa Primăverii" programează 

astăzi penultima sa etapă, în ca
drul căreia au loc următoarele 
meciuri:

București, Stadionul Giulești, 
ora J8: LOCOMOTIVA—ENER
GIA PETROȘANI.

București, Stadionul Dinamo, 
wa 18: DINAMO—PROGRESUL 
ORADEA-

Ploești: ENERGIA FLACARA— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA-

Orașul Stalin- DINAMO—PRO
GRESUL BUCUREȘTI.

Arad: FLAMURA ROȘIE—E-
NERGIA STEAGUL ROȘU-

Tg. Mureș: ENERGIA—C.C. A. 
BUCUREȘTI.

Cel mai interesam meci are loc 
la Ploești unde se va decide — 
poate — soarta primului loc al se
riei întîlia. In prezent, ambele e- 
chipe se găsesc la egalitate de 
puncte (10), despărțite de un in
fim golaveraj (18:15 Știința și 
18—16 Energia). Interesante se a- 
nunță și partidele de la București 
pentru că vizează, de asemenea, 
situația primului loc al seriei a 
doua.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
• Echipa maghiară DVSC De- 

breezin va susține în luna iulie 
patru meciuri în țara noastră și 
anume : l,a Cîmpia Turzii cu Ener
gia (14 iulie), la Mediaș cu Energia 
(16 iulie), la Cluj cu Știința (18 
iulie) și la Baia Mare cu Ener
gia (21 iulie).

• Selecționata orașului Trevel 
(Bulgaria) — o echipă în cam

Posmoșanu, — P. Niculescu, Me
hedinți, Dumitrescu — Suciu, Ma- 
teescu — S. NICULESCU, Lus- 
cal, Teodorescu, ROTARU — Bă- 
răscu.

• Deși lipsită de aportul a șase 
titulari, G.G.A. a dat o ripostă 
dîrză echipei campioane. Dinamo- 
viștii și-au creat avantaj încă din 
prima repriză, lăsând impresia 
unei victorii ușoare. In a doua 
parte a jocului militarii acționea
ză însă din ce în ce mai deciși. 
Ei reușesc să reducă din handi
cap și ceva mai mult, au chiar 
prilejul să egaleze. Lipsa de calm 
i-a făcut să rateze două lovituri 
libere din apropierea liniei de 22 
m. care, transformate, desigur că 
ar fi schimbat aspectul general al 
jocului. Scor final : 6-3 (6-0).

C.C.A.: BLAGESCU, Lazarache, 
Danciu — Stoian, Horșa — MA- 
RINACHE, Oprescu, Nistor — 
MERGHISESCU, Ghiondea — 
CHIRIAG, Ștefan Constantin, E- 
nache, Veluda — G. Radu.

DINAMO: ALDEA, lordăchescu, 
Sebe — Doruțiu, Ciobanu — Zlă- 
toianu, FLORESCU, Voicu — 10- 
NESCU, GHERASIM — Ilie, 
GHIUZELEA, Barbu, Floarea —
Szilagy.

• Iată și celelalte rezultate în
registrate în etapa de ieri ; Loco
motiva P. T. T.—C. S. A. Orașul 
Stalin 3-0 (0-0), Progresul F.B.— 
Energia Republica 3-0 (0-0).

In urma rezultatelor de ieri cla
samentul primelor patru echipe a- 
rată astfel:
1. Energia I.S.P.
2. Loc. Gr. Roșie
3. C. C. A.
4. Dinamo București

9 8 0 1 157:24 2S
9 8 0 1 90:22 25
9702 151:18 23
9702 163:32 23

pionatul categoriei B — a susți
nut trei jocuri, la Călărași și Fe

tești.
Duminică : CALARAȘI—TRE

VEL 1—1 (0—1). Au marcat: 
Toncev (T) și Floresou (C)-

Luni: LOCOMOTIVA FETEȘTI- 
TREVEL 3—0 (3—0). Au marcat: 
Ghinea, Roibu si Fălcosu.

Marți : CALARAȘI—TREVEL
4-2 (3-1). Au marcat: Florescu 
(2), Grigorescu (2) și Toncev (2). 

A. Scăunaș și I. Rusen. 
corespondenți

DUMINICA CC-A—ENERGIA 
PLOEȘTI

In ultima etapă a Cupei Primă
verii, duminică, se va juca meciul 
C.C.A—Energia Ploești. întîlnirea 
a fost programată pe Stadionul 23 
August la ora 18.15.

• Ieri, Locomotiva Gara de 
Nord a întrecut pe Dinamo Bîrlad 
cu 3—0 (2—0) în cadrul Cu-pei Pri
măverii — categoria B.

Cu înfrângerea pe teren propriu 
a studenților timișoreni de către E- 
nergia Tg. Mureș, și-au făcut rea
pariția în programele concursului 
Pronosport meciurile de categoria A 
și odată cu ele surprizele oferite de 
acestea.

Nu-i vorbă, nici echipele de categ. 
B nu au scos rezultate prea „nor- 
maie",. fapt care reiese dealtfel din 
rezultatele trierii și omologării 
concursului de duminica trecută:

23,62 premii I; 617,7 premii II; 
6.526,36 premii III.

Iată de ce concursul Nr. 26 din 30 
iur.ie este așteptat cu viu interes 
de toți participanții. încă de la pri
mele contacte cu conținutul acestui 
program, au și început discuții a- 
prinse în legătură cu forma echi
pelor de categ. A.

Să ne apucăm acum să găsim 
„surprizele" 7 Dacă am reuși, atunci

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
VOJVODINA 5—2 (2—0)

ORAȘUL STALIN 26 (prin te
lefon). — Handbalistele din echi
pa Progresul au obținut joi 
amiază o frumoasă victorie

după- 
inter-

Echipa feminină de handbal Ferencvaros T. C. fotografiată după 
ultimul meci din campionatul maghiar și înaintea plecării in Romînia

națională. Ele au întrecut cate
goric reprezentativa regiunii Voj- 
vodina (Iugoslavia), scorul final al 
partidei fiind de 5—2 (2—0) prin 
punctele marcate de Starck (3) și 
Schenker (2) pentru Progresul 
Orașul Stalin și de Tot, Sabljak 
(din 14 m.) pentru Vojvodina.

Echipa gazdă a manifestat o 
superioritate clară pe care scorul 
final nu o reflectă în mod fidel. 
Organizindu-și acțiunile ofensive 
în ritm rapid și acționind pe un 
front larg, cu folosirea permanentă 

Progresul Orașul 
Doar

a extremelor, _
Sțalin a dominat evident, 
imprecizia în loviturile la poartă 
a făcut ca scorul să nu ia propoi- 
ții. In acest sens vom nota faptul 
că atacantele echipei gazdă au tras 
10 șuturi în bară!

La scorul de 4—1, handbalistele 
iugoslave au avut o puternică re
venire, ajutată și de faptul că ju
cătoarele de la Progresul au slă
bit alura- In general însă, echipa 
oaspe a jucat mult prea simplu și 
individual în atac, în așa fel in
cit partida nu s-a ridicat la un 
nivel superior.

Arbitrului Pândele Cîrligeanu 
(București), care a condus exce
lent, i s-au aliniat următoarele 
formații;

PROGRESUL ORAȘUL STA
LIN : Todor — Khitsch, Ties», 
Bosch, Senta Windt, Grigoriță — 
Walzer, Starck, Mora 
Scheipp, Schenker.

VOJVODINA: Patockai 
cov, Jurcak, Strbnik, 
II, Mahalik — Jurcak If. 
I, Tot Radakovic, Sabljak.

Carol Gruia, corespondent

Windt,

— Ku-
Berenji
Berenji

ASTAZI LA BUCUREȘTI: 
PROGRESUL M.LC.-VOJVODINA 

Ultimul meci din cadrul tur
neului întreprins de echipa Voj- 
vodina are loc astăzi după-amiază 
pe stadionul Progresul F. B. în- 
cepind de la ora 17. Cu acest pri
lej, handbalistele iugoslave vor 
întâlni echipa Progresul M.I.C., 
una din cele mai bune formații ale 
campionatului nostru feminin. Jo
cul va fi arbitrat de Ioana Dumi
tru (București)-
TURNEUL FERENCVAROS T.C.

Peste cîteva zile, o nouă echi
pă feminină de handbal din străi
nătate ne va vizita țara susținind 
trei partide la București, Sibiu și 
Miediaș. Este vorba de formația 
maghiară Ferencvaros T.C. din 
Budapesta, care sosește ca invita
tă a asociației Flamura roșie.

Echipa Ferencvaros T-C. a cîștl- 
gat cupa R.P.U. în anul 1955, iar 
anul acesta conduce detașat în 
campionatul ungar. Formația buda- 
ptestană este alcătuită din jucă-' 

toare rutinate, dintre care multe 
au făcut parte din echipa repre
zentativă a R.P. Ungare :- Varadi 
Andorne (care a jucat în anul 
1949 la Timișoara împotriva e- 

chipei R. P. Romîne), Maria 
Bende (componentă a echipei Un
gariei care în 1955 a Jucat în țara

nosport
n-ar mai - fi surprize. De-altfel, nicl 
nu credem că vom reuși !

Lăsăm deci )a aprecierea dumnea
voastră această treabă, r-oi mulțu- 
msndu-ne cil toate dtitele documen
tare pe care vi le-am oferit în 
Programul Pronosport și în ziarul 
„Sportul popular" ți pe care, sîntem 
siguri că vl le-ați completat cu a- 
mănuntele cunoscute în plus de 
dumneavoastră.

★
Se aduce la cunoștința partlcl- 

par^itor dîn Capitală că plata pre
miilor de la concursul Nr. 36 din 

noastră), Clara Golomooș, Mana 
Szabo, Wolf Joszefne, Sarolta 
Grof, Jndit Hamburger, Aranka 
Biro, toate maestre ale sportului..

Primul meci al echipei Ferenc- 
varos T.C. se va disputa duminică 
30 iunie la București, în compa

nia formației Flamura roșie Stea
gul roșu, recenta cîștigătoare a 

titlului de campioană a R.P-R.

PRIMELE JOCURI DIN CADRUL 
CUPEI FESTIVALULUI

Misiunea de a deschide această 
interesantă competiție a revenit e- 
chipelor selecționate ale orașelor 
Timișoara și București II, care au 
oferit cu acest prilej o partidă 
spectaculoasă, disputată în Umilele 
sportivității și încheiată cu o meri-

întâlnirea gimnaștilor romîni 
cu reprezentativele R. D. Germane

Echipele de gimnastică ale Re
publicii Populare Romîne vor sus
ține săptămîna aceasta ultimul 
„colocviu" înaintea greului exa
men din cadrul Jocurilor Sportive 
Prietenești de la Moscova. Ele vor 
îritîlni, la București, reprezentati
vele R.D. Germane care întorc aisS- 
fel vizita făcută cu un an în urmă 
de gimnaștii noștri la Erfurt.

Dubla în'îlnire de la București 
este așteptată cu mult interes de 
ambele tabere. După cum ne infor
mează trimisa specială a ziarului 
„Sport Echo", Charlotte Pahlke, 
sportivii germani s-au pregătit in
tens pentru confruntarea cu gim
naștii romîni pe care o consideră 
foarte dificilă. Puternică este echi. 
pa masculină în componența căreia 
intră aceiași valoroși gimnaști 
Gunter Nachfigall, Werner Heinz- 
Otto, Paul Muller și alții, for
mație care anul trecut a învins re
prezentativa noastră Ia o diferență 
apreciabilă. Formația feminină — 
întrecută de altfel anul trecut de

A început turneul 
ale României, Poloniei

echipei 
națio- 

— Ge- 
Fi-lip

Cei mai buni tineri jucători de 
tenis din Romînia, Ungaria și 
Polonia se întrec de două zile pe 
terenurile Centrului de Antrena
ment într-un turneu inter-echipe. 
Iată ce se poate spune pe scurt 
despre întîlnîrile primelor zile 

ROMÎNIA I — POLONIA 
(fete) 5—0

O victorie comodă a 
noastre, veritabilă echipă 
nală. Rezultatele : Namian 
rik 6—0, 6—0; Ponova - 
6—3, 6—4; Namian — Filip 6—4, 
6—0 ; Ponova — Gerik 6—1, 6—0 ; 
Namian, Ponova — Gerik, 
6—3. 6—3.

UNGARIA — ROMÎNIA 
(fete) 4—1

Jucătoarele maghiare sînt 
bună valoare și se anunță adver-

Fi lip

II

de o

23 iunie a. c. se face vineri și sâm
bătă la agențiile proprii din raioa
nele unde particip? nții și-au depus 
buletinele, după cum urmează :

Raionul T. Vladimirescu — în ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin — în 
str. Aristide Briand 4, Raionul Le
nin — în str. Schitu Măgureanu 3, 
Raionul 1 Mai — în Șos. Ștefsn cel 
Mare 127, Raionul Gheorghiu-Dej- 
Bd. 6 Martie 73. Raionul Nic. Băl- 
cescu — Bd. 1M8 nr. 39, Raior.ul 
Grivița . Roșie —- Calea Griviței 293, 
Raionul 23 August — în Șos. Mihai 
Bravu 84. *

LA CUNOȘTINȚA
CA ------------

IȘI

SE ADUCE
PARTI CIPANȚILOR 
PINĂ ASTA SEARA 
DEPUNE BULETINELE 
CONCURSUL SPECIAL 
SPORT DE CICLISM. 

NUMAI 
MAI FOT 

PENTRU 
PRONO-

tata victorie a jucato.i.or bucu- 
reșteni: 22—15 (13—10).

Cel de al doilea meci, început 
într-o alură dîrză, pe alocuri cu 
neregularități, a opus prima for
mație a Bucureștiului reprezenta
tivei Reșiței. După o repriză egală 
(5—5), în care reșițenii s-au com
portat foarte bine, meciul a fost 
întrerupt — din cauza ploii — în 
min. 37, cînd echipa bucureșteană, 
în revenire, conducea cu 9—5.

Jocurile continuă astăzi de la 
ora 18,30 pe stadionul Tineretului,

Concursul de călărie 
de la Varșovia

In ultima probă a concursului 
internațional desfășurat la Varșo
via, tînărul călăreț romîn Alexan
dru Longo a reușit o nouă și 
excelentă performanță, clasîn- 
du-se pe locul doi. Bilanțul vic
toriilor călăreților romîni care se 
îndreaptă acum spre Leipzig un
de vor lua parte la un nou con
curs internațional este cît se poate 
de îmbucurător: un loc 1, 3, 6 și 7, 
(Vasile Pinciu), un loc doi și un 
loc 8 (A. Longo) și un .loc cinci 
(I. Molnar) în toate cele șase probe 
ale concursului. La Leipzig șansele 
călăreților romîni se măresc prin 
completarea lotului nostru cu Gh. 
Teodorescu și A. Mihalcea pentru 
probele de dresaj, probe care nu 
au făcut parte din programul con
cursului de la Varșovia.

romînce — și mai slabă, ca va
loare față de gimnaștii germani, 
are toate motivele să fie... îngrijo
rată. Totuși, gimnaste ca Roselore 
Sonntag, Vera Ewald, Renate 
Schneider pot obține un rezultat 

valoros.
Iată echipele probabile ale celor 

două țări: R.P.R (fete) : Sonia 
Inovau-Iovan, Emilia Vătășoiu, E- 
lena Leușteanu-Teodorescu, Geor- 
gea Hurmuzache. Olga Tudor, 
Georgeta Popescu, Ileana Săcălicf- 
Petroșanu, Anastasia lonescu; 
R.P.R. (băieți) : Frederic Orendt, 
Andrei Kerekes, M’hai Botez, Io
sif Focht, Ștefan Harko, Nicolae 
Covaci, Ștefan Hărgălaș, Heîmuth 
Orendi. R.D.G. (fete) : Roselore 
Sonntag, Vera Ewald, E. Landgraf, 
Renate Schneider, Use Sdiitze, 
Christel Burkhardt, Gretel Schie- 
ner. R.D.G. (băieți) : Gunter Nach- 
tigall. Werner 
Heinz Werner,
Wolfgang Gipser, 
Fritz Bohm.

Drescher, Otto
Gerhard Glăser, 

Paul Muller,

echipelor de tineret 
și Ungariei la tenis

6-3,
6— 3,
7- 5,
7-5,

Ec. Roșianu
— Brenner
— Roșianu
— Brenner 

Brosman

6-3}-
6—2}
6—2}
6-2 j 

Brenner,

sare de temut pentru Nainian șl 
Ponova. Echipierele reprezentaiiveă 
noastre secunde au luptat cît au 
putut, și au meritul unei prețioase 
victorii la dublu. Rezultate: I3ar- 
doezi —• 
Brosman 
Brosman 
Bardoczi 
Bardoczi,
Avram 3—6, 3—6.

ROMÎNIA I — POLONIA
(băieți) 2-2

Se poate afirma că scorul putea 
fi 4—0 pentru jucătorii noștri. Dac. 
atât Bardan, în jocul cu Gonsiw 
rek, cît și Bbsch în cel cu Ma* 
jewski, au cedat surprinzător ini
țiativa, au intrat în jocul adversa
rilor, pierzînd după ce se aflau Ia 
un pas de victorie. Sînt însă spe
ranțe ea meciul să fie oîștâgat, 
deoarece în partida de dublu — în- 
treruptă din cauza ploii și care vel 
continua azi de la ora 8,30 —> 
băieții noștri conduc cu 2—0 ta 
seturi. Rezultatele: Bardan — 
Gonsiorek 6—4, 7—9, 3—6; Bosch 
— Majewski 6—2, 3—6. 2—6} 
Bosch — Gnnsiorek 8—6, 6—2}
Bardan — Majewski 6—0, 6—1; -

Astăzi de la ora 16,30 și miine, 
de la aceeași oră, au loc întîlnlrile: 
Romînia 1 — Romîna II (băieți 
și fete). Ungaria — Felonia (bă* 
ieți și fete).
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EUROPEAN
Surprize în turneul 
de tenis de masa

tri- 
cea

’ SOFIA 26 (prin teleion de la 
Ufisui nostru).— Fără îndoială, 
mai importantă partidă disputată 
marți în capitala Bulgariei a fost 
cea d.ntre Uniunea Sovietică și 
Cehoslovacia. Jucătorii cehoslovaci 
n-au fosit obosiți din cauza 
partidei din ajun cu Bulgaria, ci 
* t jucat la valoarea lor, mai ales 
. i repriza secundă, cînd au pornit 
o adevărată ofensivă și au egalat 
situația în ultimul minut de joc: 
60—60. La acest scor, ei au ra
tat de două ori din acțiune și so
vieticii, avînd ei de data asta min
gea, au înscris, obținînd astfel o 
victorie prețioasă. In general, învin
gătorii au fost mai buni și au 
condus majoritatea timpului. Echi
pa Uniunii Sovietice se prezintă 
mult mai bine de cum am văzu
t-o noi acum citva timp Ia Bucureș
ti. Cei mai buni de pe teren : Ston- 
kus, Zubkov, Bocikariov, Torban 
(U.R.S.S.), Șkerjik, Merkl, Baum- 
ruk (Cehoslovacia).

Meciul Romînia-Ungaria a lost 
o deziluzie pentru cei aproape 70 de 
romîni prezenți la aceste campiona
te europene. Echipa noastră a în
ceput foarte bine, a jucat calm și 
calculat iar aruncările lui Folbert 
de la semidistanță nu și-au greșit 
ținta de loc. In min. 8, tabela de 
marcaj indica 16-6 în favoarea 
Romîniei Din acest moment, echi
pa noastră a încercat să rețină 
mingea, dar în mod static, tactică 
ce nu a reușit de loc. Dimpotrivă 
s-a pierdut minge după minge. Deși 
scorul ne mai este încă favorabil 
în min 11 (20-16) și 12 (25-24). se 
vedea clar că ungurii ne vor egala, 
ceea ce s-a și produs '5 minute 
mai tîrziu, la scorul de 29-29. Un
gurii cîștigă reptha prin contra
atacuri duse la bun sfîrșit. După 
pauză, echipa noastră are o reve
nire și reduce scorul pînă la 42-43 
(miri. 26), dar de aci încolo ma
ghiarii se detașează clar în ciști- 
gători : 42-45, 43-49, 46-52. Pînă 
la sfîrșit asistăm la un joc de 
uzură, ne apărăm agresiv dar fa
cem greșeli, iar contraatacurile lor

*

se termină aproape toate cu coșuri 
înscrise.

Am pierdut acest joc fiindcă echi
pa noastră — obosită — nu a pu
tut să mențină același ritm de-a 
lungul celor 40 minute de joc. In 
plus, jucătorii pivoți, cu excepția 
lui Em. Răducanu, se prezintă 
slab în apărare. De aceea, Ga
bari, Zsirosi, cei mai înalți jucă
tori unguri, au acționat lejer și au 
marca£ mult. Pe de altă parte, nu 
am reușit să ne impunem tactica, 
adică ținerea mingii. Au jucat e- 
chipe'e: ROMINIA: Folbert (14), 
Fodor (10), Răducanu (10), Nedeff 
(1), Cucoș (7), Novacek (11), Em. 
Njculescu (3), Nagy (2), Costescu(2), Costescu

NEAGU)
STONKUS 
(văzut de

Ș»Borbely 
Grcntmger

ți) — au mai jucat 
Eocdogh ; UNGARIA :
(7), Czinkan (11). Zsirosi (13), 
Simon (9). Judik (3), Banhili (11), 
Gabari (13), Borbelv (5), Laptay 
(4).

★
SOFIA 26 (prin telefon, de ia 

trimisul nostru). — InKlnirea sus
ținută de echipa Romîniei in com
pania reprezentativei Bulgariei s-a 
încheiat cu victoria categorică a

★

formației gazdă, care a manifes
tat o superioritate evidentă în pri
ma repriză. In repriza secundă e- 
chipa Romîniei Iși revine, joacă 
excelent și. cîștigă în aceste 20 de 
minute la diferență de 4 puncte, 
insuficiente însă pentru a reface 
handxapui din prima —--x 
Punctele au fost înscrise de Nagy 
5, Costescu 2, Cucoș 8, Nedeff 7, 
Novacek Î2, Folbert 4, Fodor 9, 
Răducanu 3, Eordqgh 2, Borbely 
2 pentru Romînia, Mircev 13, 
Barciovschi 19, Semov 6, Panov 9, 
Cînev 5, Radev 15, pentru Bulga
ria. In celelalte meciuri disputate 
azi (n. r.: ieri) echipele favorite 
au câștigat ușor, la diferențe con
cludente.

EFTIMIE IONESCU
TVBSEVL PENTRU LOCURILE 1—S

Rezultatele de marți: U.R.S.S.-
Cehoslovacia pa-H); Bulcaria-
Polonla 74-C3 (43-1S); Ungaria-Roml- 
lia 74 SI (Î4-M).

MIERCURI : BULGARIA — ROMI
NIA ti—S4 uG—2«>, untaria — Franța 
SI—Si (40—ZI), Cehoslovacia — Jusos- 
slavia 55—74 (45—54), Uniunea Sovieti
ci — Fo onia IS—54 (13—ÎS).

CI-VSAMEXT
1. DMoem SovietSel 4 4 • » :22S 4
2. Bulgaria 4 4* 3S2:m 4
X Ungaria 4 3 1 »S:247 3
4. Cehoslovacia 4 3 2 300:2** 2
5. Romînia 4 2 2 Î5*:254 2
*. Jugoslavia 4 13 2*S:3C3 1
7. Polonia 4 * 4 257:3*7 «
*. Franța 4 * 4 224:3*4 »
TURNEUL PENTRU LOCURILE »-l»

Rezultatele de marți: Italia — RJ.
Gemani 57-37 Tnreia — Sco
ția l**-54 (3S-3T); Belgia-Austria 7«-5* 
(»-Z3); Finlanda-Albania 51 -C (43- 
“’ÂtlERCURI: 
84-67 
48-47
82-42 f40-17), Germania Occiden
tală—Turcia 33-54 (18-24).
PROGRAMUL ULTIMELOR ZILE 

ALE FINALELOR-
.JOI: zi de odihnă: VINERI: 

RQMINIA—UNIUNEA SOVIETI
CA. Franța—Cehoslovacia, Unga
ria—Bulgaria. Iugoslavia — Ptao- 
nia: SIMBATA: Franța—Bulga
ria, Cehoslovacia—Polonia, Unga
ria-—Uniunea Sovietică. RO.MT- 
NlA—IUGOSLAVIA : DU Ml NTCA: 
ROMINIA — CEHOSLOVACIA, 
Frânta—Polonia, Ungaria—Iugo
slavia, Uniunea Sovietică—Bulga-

(34-36). 
(29-19).

repriza.

Finlanda — Belgia 
Austria — Scoția 
Italia — Albania

*
Aspecte „inedite” de la campionatele europene de baschet

SGF1A 26 (prin telefon de ia 
trimisul nostru).

in afara meciurilor .antrenamente
lor și ședințelor tehnice, campionate
le europene rezervă și unele aspec
te mai aparte care prezintă deși- 
gur interes și pentru cititorii noș
tri. De aceea, le și împărtășim.

O Protocolul de deschidere a 
jocurilor, stabilit aci, prevede ca 
după anunțarea intrării echipelor 
pe teren (care se face printr-jn 
semnal muzical special), cele două 
formații să treacă la exersarea ul
timelor aruncări de încălzire. Dar, 
înaintea partidei Franța—-Ronumi 
a intervenit o derogare ‘ideala re
gulă: .înainte fie a trece la încăl
zire. echipele, s-ati fotografiat. îm
preună. Motivul? Era prima întîl- 
nire Franța-Rominia din istoria 
baschetului și jucătorii — de co
mun acord — au ținut să subli
nieze în acest fel evenimentul. Se 
pare că acest joc... inaugura' va 
fi urmat curînd de altul, deoarece 
imediat după partidă antrenorul 
Franței și reprezentanții federației 
franceze de specialitate au p-opus 
un joc Franța—Romînia la Paris, 
în toamna acestui an.

9 înaintea jocului Franța—Bul
garia din preliminarii, echipele 
n-au trecut imediat la încălzire 
după ce au fost prezentate specta
torilor, ci au rămas aliniate in 
continuare, una în fața altria. 
Crainicul a anunțat că comitetul 
de organizare n camino-atel" si

jederația bulgară de baschet îl 
sărbătoresc pe Robert Busael, 
pentru al loU-lea meci în care 
conduce echipa Franței. Două ti
nere (—și drăguțe) bulgăroaice 
i-au oferit antrenorului francez un 
buchet de flori și cadouri iar 
Busnel a rostit o scurtă alocuțiu
ne de mulțumiri. Tot cu ocazia a- 
cestui meci, Moncla (Franța) și 
Mircev (Bulgaria) jucau a 100-a 
partidă in echipele lor și, bineîn
țeles, nici ei n-au fost u tați...

q Mari amatori de baschet, 
spectatorii Sofiei nu pregetă să-și 
ia locurile i/ț .tribună încă ina'n- 
te de ara' I5.-30 pe o căldură troc, 
pioală, deși priyiul joc din finale 
începe la ora 16,10. Plini de... 
temperament și dornici ca echipa' 
Bulgariei s& obțină neapărat titlul 
de campioană europeană, ei îți în
curajează frenetic din prima și 
pînă în ultima secundă reprezen
tativa. Dar, adeseori, entuziaștii 
susținători ai gazdelor, cam depă
șesc limitele, făcind o gălăgie 
cumplită în momentele în care ad
versarii încearcă loviturile libere. 
Așa s-a întîmplat în partida Bul
garia—Cehoslovacia, și arbitrii aut 
fost nevoiți să intervină în repe
tate rinduri, amenințînd cu faul-1 
tari tehnice, doar-doar vor putea { 
curma vacarmul, iar la sfirșitul 
meciului, în care baschetbalist'’-* 
bulgari au remontat în mai ouțin, 
de 40 secunde 
cehi realizaseră

spectatorii au făcut echipei o for
midabilă manijes laț ie de simpatie 
purtindu-i pe brațe pe învingători 
vreme îndelungată. Ziarele apăru
te a doua zi la Solia au cerut 
totuși spectatorilor să adopte o 
ținută mai disciplinată, mai co
rectă.

• Există — printre jucători —■ 
dueluri devenite celebre. De-a lun
gul anilor, mulți dintre sportivii 
diferitelor echipe ale continentu
lui s-au intilnlt de zeci de ori șt, 
de fiecare dată, unui dintre jucă
tori l-a marcat cu regularitate pe 
aceiași om din echipa adversă. 
Așa este căzut lui Skerjik (Ce
hoslovacia) al cărui duet cu Mir- 
cev (Bulgaria) a pasionat pur și 
simpla acum cfteva seri, a! lai 
h'edeff, care-l ma-chează de fie
care dată pe Gheorghi Panov 
(Bulgaria), sau al lui Gremmger 
(Ungaria) care se duelează mereu 
cu Folbert. Fiecare dintre aceste 
întreceri este așteptată cu interes 
ca și aceea anunțată pentru vineri 
seara. între Em. Răducanu și Bo
cikariov (U.R.SS.). Ef. I-

Dublă mtîlmre între fruntașii voleiului
(Urmare din pag. i.

1,72), Tinela Pleșoianu (24-1,64), Doi
na Ivănescu (22-1,71), Sonla Culccriu 
(23-1,61), Florina Teodorescu (22-1,71), 
Cornelia Moraru (23-1,68), Ana S_i'an 
(20-1,6;)» Ana Făunoiu (20-1.76), Elena 
viorea (22-1,70). Lia Vania (19-1 'G>, 
Adriana Honet (26-1,70), GabrvHa 
Comșa (20-1.70), Elisa beta Ujvcry 22- 
i;67)

CEHOSLOVACIA: (antrenor
tedej Macha) Nadejda SpeLino^a (24- 
1,77), Svatan?. Staudova (25-1,74), Bo- 
zena H?la«kova (23-1.76), Sona Hotu- 
bova 22-1.78). Tatiana Ulm.nova 
(23-1'75). Hedwika Stefiovă (24-L7D, 
Drahc«?uva Krizova (24-1.72). J ndra

• Tratativele intre federațiile de 
atletism ale U.R.S-S. și S.U.A. în 
vederea perfectării unei întîlniri 
intre echipele celor două țări con
tinuă. După cum declară Dan 

ceea ce jucători: y Ferris, secretar al Federației ame- 
în 39 de m;nute.\ ricane de atletism, urmează să fie 

rezolvată problema cheltuielilor de 
drum. In caz că cele două părți 
vor* cădea la un acord, meciul va 
avea loc la MoscoV^- între 12—14 
iulie. Revanșa întilnirii se va des
fășura în 1958 în Statele Unite.

» Anul acesta va fi organizat 
—ntu, prima data uri campionat 

rugbi. al Am -riciî de Sud. Pro- 
stațului

Hola (23-1,70), Bela Stulcova (29-1,63). 1 
Pavla Langova (24-1,71).

MASCULIN
ROMÎNTA: (antrenori: Gh. Petrescu 

și N. Sotir) Roman (30-1,86), Nicolau 
(24-1,86), Rusesc u (25^1,80), Ponova ‘
(32-1,38), MPuș t (26-1,79), Oorbeanu 
(20-1.92), Apostol (26-1,83), Fieraru 1 
(23-1,7S), Cherebețiu (25-1,79), Dră^an 
(19-1,78), Crivăț (23-1,91), Cheaan (23- 1 
1,83), Păunoiu (21-1,85).

CEHOSLOVACIA: (antrenor: losef 
Kozak): Tesar (36-4,38), Purrtoch (24- 
1,93), Vfeselko (22-1,914 Laznieka (29- 
1.87), Kedles (23-1,83). Paulus 
Goiian (26-1,83). Synovec (23-1,02), 
Paldus (31-1,80), Sinsky (22-1,77), Sa- 
sinka (24-1,84), Kaiz (23-1.7S).

penftu,
de,____ __________ -
punerea a venit din partea statului 
Chile, care s-a oferit să găzdu
iască
s-au
țări :
guay și Argentina. In felul acesta, 
după marea dezvoltare [>e care 
sportul cu balonul oval a luat-o 
în estul Europei, iată că un nou

competiția. La campionat 
înscris pînă în prezent cinci 
Chile. Brazilia, Peru, Uru-

Turneul internațional de tenis de 
masă, prilejuit de venirea în Ca
pitală a sportivilor polonezi, s-a 
desfășurat într-o accentuată lipsă 
de interes, atît din partea spectato
rilor — care au o justificare în 
căldura excesivă — cît și din partea 
organizatorilor.

In concursul eliminatoriu care 
a precedat meciurile pe echipe, o 
serie ....................
reușit 
bune 
și a 
tivă — _
letei. Astfel. Nazarbeghian a eli
minat cu 3—2 pe campionul țării 
Harasztosi, tar Iscovici a obținut 
victoria tot cu 3—2 în fața ruti
natului dar mai puțin decisului 
Reiter. De asemenea, Andronache 
a învins pe primul jucător polonez 
Kusinski în cinci seturi și, poate 
pentru a constitui o excepție, Nicu 
Naumescu l-a scos din cursă cu 
același scor pe al doilea polonez 
Kalinski. In continuare, ieri, Na
zarbeghian a întrecut pe polone
zul Iwachow (3—2). In turneul 
feminin. Mariana Barasch a repur
tat un succes în fața polonezei 
Guzik 3—1 și de asemenea, ve
chea internațională Luci Slăvescu 
a furnizat o surpriză depășind-o 
pe clujeanca Marta Tompa cu 
3—2.

Marți s-au înregistrat și primele 
victorii romînești în meciul pe e- 
chipe, la băieți R.P. Romină I — 
R.P. Polonă 8—1 (din echipa 
noastră formată din Gantner, Rei-

ter

de jucători tineri 
— datorită unei 
pregătiri actuale 
hotărîrii în lupta 
să învingă ași ai

au 
mai 
dar 

spor- 
pa-

internațional 
din Capitală

și Harasztosi doar ultimul a
pierdut o partidă la Kalinski) , 
la fete: R.P. Romină II (Tompa, 
Magyari, Folea) — R. P. Polonă 
(Schmidt, Guzik, Skuratovici) 
7—2.

In cadrul ultimelor întîlniri in- 
ter-echipe s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : R.P. Romină I— 
R.P. Polonă 5-0 (feminin) și R.P. 
Romînă II—R.P, Polonă (mascu
lin) 5-4. Astăzi în sala Floreasca 
se dispută semifinalele (de la ora 
9) și finalele (de la ora 18) con
cursului eliminatoriu.

Trăgătorii romîni concurează 
la Kiev și Moscova

Trăgătorii romîni sînt prezenți 
la startu! celor două mari între
ceri internaționale organizate de 
forul sovietic de specialitate. La 
Moscova a continuat întrecerea 
taleriștilor cu prota de skeet. După 
prima parte, în fruntea clasamen
tului se află trăgătorul sovietic 
Boris Antonov cu 90 talere. Pe 
locul III, cu 87 talere, se găsește 
sportivul romîn Dumitru Danciu. 
întrecerile continuă.

La Kiev evoluează în cadrul 
probelor de armă și pistol, trăgă
tori din R.P. Ungară, Finlanda, 
R. Cehoslovacă, R.P. Romînă și 
Uniunea Sovietică. Lotul de tră
gători al R.P. Romine a fost com
pletat cu maestrul emerit al spor
tului Iosif Sîrbu, care s-a depla
sat miercuri la Kiev.

Intre
Concursul internațional

Calendarul activit iții iniernajio- 
nale a sportivilor noștri progra
mează în primele zile ale lui iulie 
în Capitală o importantă manifes
tare la pentatlon modern. Este 
vorba de un mare concurs interna
țional de pentatlon, la care și-au 
anunțat, și au și confirmat*., par
ticiparea echipele Uniunii Sovietice, 
Ungariei, Bulgariei și Poloniei. 
Prima zi de concurs, care progra
mează proba de călărie, va fi 3 
iulie, iar apoi, în continuare se vor 
desfășura celelalte 4 probe: scri
ma, tirul, înotul și crosul, pînă la 
7 iulie cînd va avea loc și închi
derea campionatelor. Echipele Un
gar ei, Bulgariei și Poloniei au co
municat deja loturile pe care le 
vor deplasa.

Echipa de rugbi Energia I.S.P. 
va pca in Polonia

Echipa de rugbi ENERGIA 
I.S.P. fruntașa clasamentului pri
mei categorii va pieca la începu
tul săptămînii viitoare într-un tur
neu în Polonia. Rugbiștii romîni 
vor susține 3—4 jocuri în țara 
prietenă. Totodată sportivii romîni 
vor face si antrenamente comune 
cu tugbiștii polonezi care se pre
gătesc în vederea Jocurilor " spor
tive de la Moscova.

continent „prinde gust“ penru a- 
cest bărbătesc sport.

• înotătorul egiptean de mare 
fond Abdel Monen Abdu a stabi
lit un nou record al Canalului de 
Suez, percurgînd distanța Ișmailia 
— Port Said (78,5 km.) în 29 ere 
și 45 minute.

• Intîlnirea amicală de atletism 
dintre echipele Finlandei și R.S.S. 
Es-one desfășurată la Talin a luat 
sfîrșit cu scorul de 122—103 in fa
voarea oaspeților. Atieții estonieni 
au cîștigat probele de 100 m. 400 
m.', 5.009 m., greutate. ștafe'ă 
4 x 105 m.. disc și tr’plu-sa't. Un

3-7 iulie la București
de pentatlon modern

Țara noastră va ti reprezentată 
de două echipe, alcătuite din cite 
trei sportivi.

Echipa de box a Franței 
a sosit la București
(Urmare, din pag. l-a)

Labaj și Ayssi au și solicitat tre
cerea la profesionism. Ce 
La noi, cum se ridică un 
de valoare, profesionismul 
tîrzie să-l atragă".

Printre oaspeții care au 
ieri pe aeroportul Băneasa 
și binecunoscutul ziarist

vreți ? 
amator 
n'.t iri

descins 
se aTiă 
sportiv 
revis-

și binecunoscutul
Georges Pesters, directorul 
tei „Ring" și apreciat comentator 
pugilistic al cotidianului „l’Equi- 
pe“. Firește, l-am întrebat ce pă
rere are despre această întilnitc, 
cunoscînd că în decursul activită
ții sale gazetărești, însutnînd peste 
.30 de ani, a acumulat o mare 
experiență de specialitate. „Am vă
zut echipa Bucureștiului la Paris, 
ne-a declarat el. dar in ringul 
mic și nepotrivit de la „Elysee 
Montmartre" cred că nu și-â^tiră- 
tat adevărata valoare. intilnirea 
cred că va fi echilibrată și va 
place publicului bucureștean, des
pre care am auzit că este foarte 
entuziast și foarte... numeros".

l-am lăisat pe oaspeți să se o- 
dihnească. Azi dimineață îi vom 
revedea desigur la antrenamen
tul programat de Pierre Montane.-

nou record al Estoniei a stabilit 
Hubert în proba de 3.900 m. ob
stacole, cu timpul de 8:55,6.

• La 27 iunie, din Nantes, de 
pe malul oceanului Atlantic, se va 
da startul în cea de a 44-a ediție 
a tradiționalului „Tur al Franței". 
Competiția va număra. 22 etape și 
va lua sfîrșit la 20 iulie la Paris. 
In afară de teritoriul Franței, 
traseul va străbate Belgia, El
veția și Spania.
• La Kokkola, Salminen a trecut 

2,01 m. înălțime tar Rantala a a- 
coperiț 10.000 m. în 29:43,00 între- 
cîndu-1 cu 12 secunde pe Posti.

® După cum ne transmite M. 
Otkalenko din redacția ziarului So
vietici Sport, Krivonosov și Kuț iși 
vor face- reintrarea în activitatea 
atletică competițională cu puțin 
Înaintea Jocurilor tineretului de 1a 
Moscova. Motivul : Krivonosov
este accidentat, iar Kuț iși tratea
ză vechea sa boală de stomac.
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