
Tovarășul N. S. HRUȘCIOV a primit 
pe tovarășii Gh. Gheorghiu - Dej, 

Chivu Stoica și E. Bodnăraș
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite:
La 23 mai, W. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S. și președinte al 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a pfSbft pe Gheorgite Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. 
al P.M.R., Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., Emil Bodnăraș, vice
președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu care a avut o convorbire.

La convorbire au participat A. A. Epășev, ambasadorul extraordinar si plenipotențiar 
at U.R.S.S. ta R.PțR. și I. T. Vinogradov, șef adjunct de secție la C.C. al P.C.U.S.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovărășească.
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Azi la Duisburg

Echipa masculină de Mal a tării noastre 
întîlnește wezeniaiiua 1. F. Germane

începe „Cupa Dunării" la fotbal 1 j

f

I Astăzi, reprezentativa mascu- 
I tină de handbal a țării noastre
I întîlnește la Duisburg redutabila 
I echipă a R.F. Germane, de două 
| ari campioană mondială. Parti

da constituie revanșa meciului 
disputat anul trecut la Bucu
rești, cînd deși handballs tii
aoștri au jucat excelent, au pier
dut cu 15—18 în ultimele mi
luțe.

Echipa de handbal a R.P. Ro- 
I aiîne a sosit joi dimineața la 

Duisburg și a făcut ieri un 
Ușor antrenament.

/VIversarii noștri s-au pregătit 
serios pentru acest meci. Pen
tru prima oară, după multi ani, 
handbal iștii R.F. Germane au 
tost cantonați. Ei au făcut o 
serjg de antrenamente -speciale 
e^Bbu avut drept scop pregă- 
tfraftormației în vederea ani
hilării jocului rapid al selecțio
natei noastre. Interesant de sub
liniat ni se pare faptul că în 
apărarea echipei vest-germane 
a fost introdus un jucător nou, 
a cărui principală calitate este 
viteza : /agger. EI va avea sar- 
rina să marcheze strict pe prin
cipalul realizator al atacului 
nostru: Bulgaru.

De altfel, nu numai din pre
gătirile neobișnuite pe care le-au 
făcut handbaliștii vest-gerfnani 
se vede interesul cu care este 
privit la Duisburg acest meci. 
Ziarele — amintind despre par
tida de la București — afirmă 
că reprezentativa romînă este 
un adversar redutabil, unul din 
cei mai -incomozi" pe care i-a 
întîlnit selecționata R.F. Ger
mane. Stadionul pe care se va 
disputa partida are o capacitate 
de 40.000 de locuri și pînă vi
neri seal a se vîndttseră peste 
30.000 de bilete I

Jocul va începe Ia ora 17 
(ora noastră: 18) și va fi trans
mis de posturile de radio din 
R.F. Germană. Antrenorii celor 
două formații s-au stabilit asu
pra echipelor ce vor juca astăzi: 
R. P. ROM/NA: Haberpursch 
(Redl) — Vlad. Donca, Strett- 
ferdt, Nifeseu, Valentin Șelar.. 
— Stane seu. Căli man, Nodea. 
Hnat, Bulgaru ; RE. GERMA
NA: Hermann (Nau) — /ag
ger, Sckwoppe, Ziemann. Lietz. 
Ruff — BaronsH. Porzner, Ro
bert Will. Schtrenker, Stabler. 
Partida va fi condusă de arbi
trul francez ALFRED TSCHANZ.

Miine, reprezentanții noștri înfruntă adversari de valoare:
C. C Ă« pe M. T. K. Budapesta, la București, iar Știința, 

la Praga, pe Dinamo

Toate eforturile pentru întărirea muncii 
de propagandă și agitație in colectivele sportive

Hotărirea partid ui ui și gu
vernului din 2 iiAe 1957 tra
sează organelor și organiza
țiilor sportive importante sar- 

de viitor. R-ea£zarea obiec- 
ț^Bor mișcării sportive pe 

I anul 1958 — obligație de
p e-inste a organelor și organi

zațiilor sportive create in 
urma reorganizării — consti
tuie un prim și important pas 
pe linia îndeplinirii sarcinilor 
trasate de Hotărirea din 2 iu
lie 1957. In munca entuziastă 
pe care activiștii sportivi și 
largul activ voluntar al miș
cării noastre sportive o duc 
m acest scap, o contribuție 
de seamă o au propaganda și 
agitația.

Revirimentul produs în toa
te domeniile mișcării sportive 
prin reorganizare se vădește 
și în cotitura înregistrată în 
activitatea de propagandă și 
agitație. Neglijată de fostele 
comitete regionale, raionale și 
orășenești C.F.S., această im- 

L portantă activitate se bucură 
astăzi de toată atenția în 
majoritatea regiunilor țării. 
In regiuni ca Iași, Regiunea 
Autonomă Maghiară, Cluj, Pi

tești, PIoești, Baia Mare etc. 
au luat ființă comisii obștești 
de agitație și propagandă care 
și-au Început activitatea sub 
cele mai bune auspicii. In 
Regiunea Autonomă Maghiară 
de pildă, printre măsurile 
luate de comisia obștească 3e 
specialitate, cităm: o între
cere intre coiectiveâe sporti
ve pe linie de propagandă și 
agitație, confecționarea unor 
panouri cuprinzînd citate din 
Iiotârire, a unui panou dedi
cat sportivilor fruntași ai re
giunii, organizarea „zilei pro
pagandistului". a unor întâl
niri între sportivii virstnici și 
cei tineri, precum și intere
sante inițiative privind îm
bunătățirea reflectării activi
tății sportive din regiune în 
presa locală și centrală. La 
Oluj, propaganda sportivă a 
făcut pași înainte prin orga
nizarea sau punerea in pro
iect a unor interesante con
cursuri „Cine știe sport — 
ciștigă !“ și a unui concert- 
spectacol intitulat „Iubiți 
sportul", a unui carnaval pe

sesiune de comunicări siliniiiice 
în prohiema educației fizice a maselor

In zilele de 8, 9 și 10 iunie va avea loci, la Snagov, pri
ma sesiune de comunicări științifice în problema educației 
fizice a maselor. Printre comunicările care vor fi ținute cu 
acest prilej se numără următoarele: „Perspective de dez
voltare teoretică și practică a educației fizice a maselor in 
țara noastră" (referent dr. lacob Mihăilă), „Despre odihna 
activă" (referent dr. Adrian lonesct:), „Igiena si profilaxia 
în munca profesională prin mijloacele educației fizice" (re
ferent dr. Adrian Ionescu), „însemnătatea educației fizice 
pentru creșe și casele copilului" (referent dr. C. Calavrezzo), 
„Despre unele aspecte ale conținutului și melodicii educației 
fizice a preșcolarilor" (referent candidat în științe pedago
gice Nicu Ălexe), „Munca de cercetare științifică în dome
niul educației fizice a maselor" (referent dr. Dorel Mihai), 
„Educația fizică în parcurile de cultură și odihnă" (referent 
prof. Efrem Cherteș). „Un sistem competițional de masă 
unic pentru colectivele sportive'' (referent prof. V. Mazilu).

Duminică vom revedea excelenta ec.'upă maghiară M.T-R . de 
data aceasta in compania campioanei noastre, C.C.A.. intr-un 

joc oficial, in .Cupa Dunării'.
De miine, fotbalul nostru 

va fi angajat într-o nouă 
competiție internațională : 
„Cupa Dunării", prin cete 
două reprezentante ale sa
le: ȘTHNTA TIMIȘOARA
ți C.C.A. BUCUREȘTI.

Debutul echipelor noastre 
este așteptat cu legitim inte
res de cercurile sportive din 
țările participante la această 
competiție, dar mai ales de 
sportivii noștri care doresc și 
speră să-i vadă pe studenții

gheață și a unei anchete des
chise in coloanele presei lo
cale pe tema ..Sportul In re- 
giimea noastră". La Pitești

(Continuare in pag. 2)

timișoreni și pe militarii bucu- 
reșteni calificați cât mai de
parte tn „Cupa Dunării". A- 
ceastă dorință unanimă este 
explicabilă. O comportare și 
rezultate bune în „Cupa Du
nării*  ar însemna argumente 
în plus tn sprijinul admitem 
fotbalului nostru în Cupa Eu
ropei Centrale, competiție de 
mare tradiție, în care am mai 
fost reprezentați și echipele 
noastre au făcut rezultate mai 
mult decît onorabile.

„Cupa Dunării*  — care în
locuiește anul acesta Cupa Eu
ropei Centrale — este un foarte 
nimerit prilej de afirmare pen
tru Știința și C.C.A și impli
cit pentru fotbalul nostru. A- 
ceastă competiție întrunește 
formații de valoare certă din 
Ungaria. Cehoslovacia, Iugosla
via și Bulgaria, tn compania 
cărora reprezentanții noștri ati 
posibilitatea să se impună si 
prin joc și prin rezultate. Si 
avem convingerea că atîf 
Știința eM ți C.O.A. vor depune 
toate eforturile pentru ă re
prezenta eu cinste fotbalul nos
tru.

1 © © 21f D I P

Jucătorii O.C.A.-ului și-au în
cheiat ieri pregătirile, dună ce 
joi au susținut un meci de 
antrenament în compania for
mației de categorie C, F. C. 
Confecția. Antrenamentul la două 
porți a fost susținut <fe echipa: 
Voinescu (Toma) — Za vodă 

II, Apolzan, Dumitrescu — O- 
nâsie (Jenei), Bone — Cacovea- 
nu. Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru, care a ur
mărit mai puțin marcarea de

(Continuare in pag. 5)

ATLETISM
• Atleții dinamovițti paiu- 
ticipă la un concurs ia 
Budapesta.

Răspunzind unei invitații « 
clubului budâpestan Dozsa^ 
opt atleți dinamoviști parii*  
cipă astăzi și miine la un 
mare concurs atletic interna
țional care se desfășoară in 
capitala Ungariei.

Este vorba de: Andrei De
meter, Constantin Grecesc», 
Nicolae /Panov, Rudolf Lic
ker, /lie Savel, Alexandrii 
Stoenescu, Zoltan Vamoș și 
Ion W icsenmayer.

FOTBAL
• Jiul tn U.R.S.S. $i Bul
garia.

Programul turneului echipei 
Jiul Petroșani in U.R.S.S. a 
fost modificat în felul urmă
tor: la ZI mai la Sfalino ca 

'Șahtior, la 30 mai la Stalin
grad cu Traktor și la 3 iunie 
la Moscova cu T.S.K-M.O. Lo
tul Jiului, care va pleca azi în 
U.R.S.S., cuprinde pe urmă
torii jucători: Crîsnic, Gram, 
Vasiu, Panait, Romoșan, Cio
lan, Tîrnoveanu, Farcaș II, 
Deleanu, Cosmoc, Ciurdăres- 
cu, Nertea, Ghibea, Gabor, 
Floraa ți Cornbanu. Antrenor: 
A. ȘEPCI.

Pentru sfirșliul lunii iunie 
și începutul lunii iulie, /iul 
are in perspectivă un noa 
turneu de trei meciuri, de 
data aceasta în Bulgaria,
• Miine la Arad: UT A— 
Dinamo Moscova.

Dinamo Moscova susține

Un frumos succes al mișcării noastre sportive:

Peste 1.000.000 de participanți 
la Spartachiada de iarnă

Joi a avut loc la Palatul Pio
nierilor din București, festivi
tatea de premiere a comisiilor 
regionale de organizare a Spar- 
tachiadei care au obținut rele 
mai bune rezultate în angre
narea tineretului la întrecerile 
ediției a treia a Spartachia- 
dei de iarnă.

La festivitate au luat parte 
tov. Petre Gheorghe, secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele 
Comisiei centrale de organizare 
a Spartachiadei, tov. /. Simion. 
vicepreședinte al Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport precum 
și reprezentanți ai comitetelor 
regionale U.T.M. și ai consi
liilor regionale LI.C.F.S.

Tovarășul /. Simion a prezen
tat un raport asupra desfășu
rării celei , de-a treia ediții 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului, care s-a bucurat și în 
acest an de un deosebit succes. 
La concursurile primei etape 
marii competiții au participai 
peste 1.000.000 de tineri și ti
nere, iar pe discipline sportive 
s-au înregistrat 2.245.044 parti
cipări. Cele mai bune rezultate 
în atragerea tineretului la Spar
tachiada de iarnă le-au obținut, 
în ordine: regiunea Baia Mare 
(161.952 participări) care a pri
mit Cupa comisiei centrale și fa

nionul oferit de C.C. al U.T.M, 
Regiunea Autonomă Maghiară și 
regiunea Timișoara. Pentru cele 
mai bune rezultate tehnice ob-

a tineretului
ținute în finalele Spartachiadei 
de iarnă, comisia orașului Bucu
rești a primit cupa oferită de 
Consiliul General al U.C.F.S.

miine la Arad al treilea meci 
din cadrul turneului său in 
țara noastră. Fotbalișt i so
vietici primesc replica echi
pei U.T.A.

• Echipa bulgară Bo
tev Varna joacă joi la 
Petroșani.
/oi 29 mai echipa Minerul 

Lupeni întîlnește la Petro
șani formația de categoria 
A din R.P. Bulgaria, Boteo- 
V orna.

Să cunoaștem frumusețile patriei

Lacul Herăstrău “t Cunoscut tuturor bucureștenilor pentru frumusețea sa și a împre- 
jurirnilor, (ÎQto: I. MIHAICAj



La combinatul poligrafic „Casa Scînteii" 
sportul de masă a luat un „start" bun • • • um

Din experiența organelor U.C.F.S.

Dacă ai căuta uft exemplu de colec- 
ftiv sportiv în care reorganizarea 
să-și fi făcut din plin simțită 
fluența binefăcătoare nu s-ar 
tea să nu te oprești în 
din urmă la colectivul „Combinatul 
Poligrafic-București". Ce activitate 
sportivă exista aci înainte de reorga
nizare? Activau trei secții ,de fapt trei 
echipe: fotbal, ciclism și volei femi
nin. Sportul de masă era ca și inexis
tent. Nu exista sprijin organizat, nu 
exista preocupare pentru dezvoltarea 
bazei materiale. Și acum : cîte nu s-au 
făcut doar în cîteva luni de zile 1 Con
siliul colectivului sportiv și-a propus 
de Ia bun început să imprime un ca
racter de masă activității sportive din 
întreprindere. Înseamnă oare aceasta 
neglijarea echipei feminine de volei din 
categoria A și a celei de fotbal din 
categoria B ? înseamnă oare aceasta 
subestimarea activității secției de ci
clism care numără pe maestra spor- 
iului Maria Bisac, Ștefan Șebe, Ion 
Moraru, Dumitru Țupa și Mircea Stan? „ 
Nicidecum I Atunci cînd preocuparea 
pentru angrenarea ALASEI în activita
tea sportivă se află în centrul atenției, 
sportul de performanță nu are decît 
de câștigat, întrucît secțiile pe ramură 
de sport cunosc în mod permanent ade
vărate avalanșe de tinere talente. Este 
cazul echipei de volei din prima cate 
gone a țării. Lotul a fost nu de mult 
Împrospătat cu două elemente talen
tate : legătoreasa Niculina Gabor și 
contabila Dorina Nica. Și, după cîte 
ni s-a spus, promovarea tineretului 
nu se va opri aci. Principiul sănătos 
•potrivit căruia sportivii colectivului să 
tie integrați procesului de producție 
•din respectiva întreprindere este apli
cat de la o vreme cu consecvență de 
^activiștii sportivi ai combinatului poli- 
gralic „Casa Scîntcii".

In mod firesc, dezvoltarea activității 
sportive de masă cerea și crearea 
unor noi secții pe ramură de sport. 
Ceea ce nu a întîrziat să se întîmple. 
Intr-un timp foarte scurt au fost puse 
pe picioare secțiile de handbal, tenis 
de masă, atletism, turism, popice, șah, 
vînătoare-pescuit sportiv și baschet, iar 
tocmai cînd noi stăteam ’ de vorbă cu 
coordonatorul tehnic al colectivului, 
Nicolae Dragnea, se purtau discuții 
aprmse în legătură cu evenimentul 
care urma să se petreacă chiar în 
ziua aceea: primul antrenament de 
gimnastică. Și interlocutorul nostru 
nn-și ascundea bucuria pentru că reu
șise să obțină dreptul de „colocatar" 
(pentru colectiv, firește) la o. sală da 
antrenament propice pentru tenis de 
masă, box și gimnastică. Și pentru că 
veni vorba despre box, se cuvine să 
spunem că și acest sport își. va face 
în ctirînd „debutul": tipograful Nico
lae Rădan, fost un excelent pugilist, 
se va ocupa de pregătirea boxerilor de 
Ia „Combinat". Dar să nu uităm să 
punem la socoteală și centrul de copii 
pentru fotbal care va începe să func
ționeze peste cîteva zile. El va fi des
chis deopotrivă copiiior muncitorilor și 
funcționarilor combinatului cît și celor
lalți copii din cartier. De acest centru

in- 
pu- 

cele

se va ocupa maistrul de la zețărie G. 
lordachescu care — fost jucător și- 
pasionat al fotbalului — are și califi
care de antrenor cat. 11-a.

Rezultă din toate acestea că s-au 
făcut mari pași înainte în activitatea 
sportivă de masă a „Combinatului 
Poligrafic". Există însă și baza mate
rială corespunzătoare? La această în
trebare nu se poate răspunde decât 
afirmativ. Intr-adevăr, în imediata a- 
propiere a combinatului, pe malul la
cului Băneasa, se află ștrandul între
prinderii, care servește nu numai la— 
scăldat Acj se găsesc două terenuri de 
volei, un teren de baschet, un teren 
de tenis, un poligon acoperit cu 4 
paturi. Bazinul este delimitat în apa 
lacului și poate servi unor _ întreceri 
de natație fără pretenții. Activiștii co-’ 
lectivului au însă un mare necaz în 
privința bazinului. Baza nr. 1 „Com- 
petrol Mogoșoaia", fără să țină seama 
de protestele colectivului și de aver
tizările Sanepidului, dă drumul în apa

lacului la diverse reziduri de petrol, 
care murdăresc apa și periclitează să
nătatea înotătorilor. Să nu existe oare 
nici un mijloc pentru a obliga între
prinderea în chestiune să respecte 
acest loc de recreare și întrecere spor
tivă a muncitorilor și funcționarilor 
de la „Combinat"?

Ar mai fi de spus multe despre 
cele constatate în vizita noastră la 
colectivul sportiv al combinatului S-ar 
putea vorbi despre intenția de a in
troduce în cît mai scurt timp gim
nastica de producție, despre secția de 
zincografie în care 55 la sută din 
lucrători sînt membri ai U.C.F.S. (cu 
Cotizația achitată la zi), despre 
moderna bază sportivă în curs de a- 
menajare, despre campionatele de 
casă care au debutat cu întrecerea de 
cros și vor continua cu alte 10 spor
turi. Dar despre acestea poate, cu 
alt prilej...

întîmpină sportivii tucureșfeni 
Conferința națională

//

de luptă pentru pace7
politic de o importanță

........................... i de

AL G.

Eveniment ț 
deosebită, „Conferința națională 
luptă pentru pace", care va avea loc 
în zilele de 21 și 22 iunie, este în- 
tîmpinată cu entuziasm de întreg po
porul nostru muncitor. La numeroa
sele succese în producție pe care oa
menii muncii le închină cu drag a- 
cestui eveniment, se pot adăuga și 
acțiunile — special organizate — pe 
tărim sportiv. Situînd acest eveni
ment în centrul preocupărilor lor, con
siliile U.C.F.S. din toată țara se preo
cupă în prezent de 'organizarea a cît 
mai numeroase acțiuni închinate 
„Conferinței naționale de luptă pen
tru pace".

O frumoasă activitate — ce poate

Din scrisorile corespondenților noștri

Exemple bune despre gospodărirea bazelor sportive
Pin întreaga țară ne sosesc In 

redacție vești oare dovedesc că deși 
oficial „Luna construcțiilor și ame
najărilor de baze sportive" a luat 
sficșii, această importantă acțiune 
continuă — cum e și firese — să 
preocupe pe activiștii sportivi din 
colectivele sportive și din organele 
U.C.F.S. tată în rindurtle ce ur
mează cîteva din știrile transmise 
de corespondenții noștri:

OȚELUL ROȘU. Pentru muncitorii 
forestieri din comuna Zăvoi, raionul 
Caransebeș, dar mai 'ales pentru cei > 
care au îndrăgit sportul, ziua de du
minică 11 mai a fost o adevărată zi 
de sărbătoare. Motivul: inaugurarea 
festivă a terenului- de fotb'al complet 
reamenajat al colectivului sportiv „Ag- 
monia". Lucrările de reamenajare au 
fost posibile datorită, pe de o parte 
muncii voluntare entuziaste a sporti
vilor din comună; iar pe de 'altă parte 
fondurilor cpre le-au fost puse la 
dispoziție. Și aceasta n-a fost singura 
bucurie, fiindcă în ziua inaugurării, în 
jocul 
Zăvoi 
învins

rea administrativă ■ întreprinderii a 
contribuit cu fonduri Importante la a- 
ceastă construcție, iar organizația de 
partid și comitetul de întreprindere 
sprijină în mod substanțial această 
acțiune.

Corneliu Popa — corespondent

ORAȘUL VICTORIA. In vederea a- 
sigurării condițiilor necesbre dezvol
tării activității sportive din acest oraș 
nou pe harta țării, conducerea combi
natului chimic „I. V. Stalm", în cola
borare cu Trustul de montaje al răii-

năriei șl utilajelor chimice din locali
tate și-a propus construirea în acest 
an a unui complex sportiv. Proiectul 
complexului a lost aprobat și lucră
rile se ‘află în plina desfășurare. Prin
tre amenajările sportive care vor sta 
la dispoziția tinerilor din orașul nos
tru se află: un bazin de înot de 50 m. 
Jungin^e și 30 m. lățime, cu o tribună 
de 600 locuri, un bazin pentru copii, 
două terenuri de baschet, două tere
nuri de tenis, două terenuri de volei și 
un platou de gimnastică.

M. Tiberiu — coresp.

Tribune pentru 20.000 spectatori la Cluj

de fotbal dintre ,,Agmonia“- 
și „Textila“-Lugoj, gazdele au 
cu scorul de 3—1...

Romulus și Zeno Radu—coresp.

BUCUREȘTI. Nu de piuit, în curtea 
spațioasă a Atelierelor „9 M'ai" a în
ceput construirea unei baze sportive 
compusă din teren de fotbal gazonat, 
pistă de atletism de 400 m. cu 4 cu
loare și un teren care poate fi între
buințat deopotrivă pentru volei, bas: 
chet și tenis de cîmp. Lucrările decurg 
într-un ritm accelerai și în . m'aximum 
două luni vor fi terminate. Conduce-

Problema construirii unui stadion 
modern, corespunzător necesităților 
ivite în urma considerabilei creșteri 
a numărului de spectatori, frămîntă 
de multă vreme organizațiile sportive 
și pe edilii clujeni

Renunțîndu-se în baza avizului dat 
de specialiști la ridicarea bazei spor
tive complexe de pe „Cetățuie", aupă 
consultările care au avut loc între di
feritele foruri tehnice s-a ajuns la 
concluzia că singura rezolvare satis
făcătoare a problemei constă în a se 
trece de urgență la înzestrarea stadio
nului „Gh. Gheorghiu-Dej" cu tribune 
de beton.

Proiectul întocmit de l.R.P. fiind 
aprobat și — ceea ce este deosebit 
de semnificativ — găsindu-se fondu
rile necesare din resurse locale s a 
deschis șantierul lucrărilor, pe cate 
de cîteva zile pulsează o vie activi
tate.

Cu prilejul unei ședințe la care au 
luat parte reprezentanți ai organelor

de partid, U.C.F.S., U.T.M., Sfatului 
popular, precum și conducători ai ma
rilor întreprinderi clujene, a fost sta
bilit și modul de conlucrare, întreprin
derile unrand să acorde tot sprijinul 
lor în ce privește transportarea ma
terialelor prefabricate de beton, care 
vor fi aduse de la Turda.

Capacitatea .npijor tribune va fi de 
20.1XX) de locuri pe bănci, iar afară 
de acestea vor nrai fi și cîteva mii de 
’ ’ '■ picioare pe promenoarelev

sînt eșalonate în trei

constitui un exemplu și pentru alte 
consilii U.C.F.S. —■ desfășoară în a- 
cest domeniu consiliul 
U.C.F.S. București, din 
căruia ne-am propus să 
cîteva aspecte.

Trebuie remarcată, în primul rind, 
preocuparea pentru alcătuirea unui 
plan special deosebit de cuprinzător, 
cu sarcini concrete, alcătuit de că- . 
tre activiști sportivi cu' pricepere șf? 
experiență. Planul special a fost în
tocmit pe baza a numeroase propu
neri. Cunoașterea lui în amănunțime 
reprezintă, de asemenea, un ciclu po
zitiv. Un astfel de plan nu înseamnă 
cîtuși de puțin... „birocrație", ci o 
planificare judicioasă a unor acțiuni 
importante care trebuie încununate 
de succes. In ceea ce privește masu
rile preconizate de consiliul 
nesc U.C.F.S. București, ele vădesc 
aceeași grijă și dorință de a întîm- 
pina „Conferința națională de luptă 
pentru pace" cu frumoase victorii

In perioada de timp ce precede 
„Conferința națională de luptă pen
tru pace", săptămîna dintre 1—8 iu
nie este denumită „Săptămîna luptei 
pentru pace". Toate competițiile ce 
se vor organiza special în acest răs
timp ca și toată activitatea comtxj- 
tițională care se va desfășura piuă 
la 22 iunie vor fi închinate „Confe
rinței naționale de luptă pentru pace". 
In întîmpinarca Conferinței, consiliul 
orășenesc U.C.F.S. București și-a 
propus și realizarea unui obiectiv 
deosebit de important pentru^^z- 
voltarea sportului de masă diS^K- 
pitală: mobilizarea la întrecerile din 
cadrul primei etape a Spartachiadei 
de vară, a unui număr de 150.000 
de partieipanți. Bazele sportive din 
București vor fi pavoazate special 
în această perioadă, în cinstea Con
ferinței. Consiliului orășenesc U.C.F.S. 
va organiza — prin raioanele U.C.F.S. 
— numeroase competiții 
mativ 25) lat 'diferite 
sport: atletism, baschet, 
rie, ciclism, fotbaL halte

orășenesc 
experiența 
subliniem

orașe

(aproxi- 
r^niri de

Toate eforturile pentru Mărirea muncii 
de propagandă și agitație în colectivele sportive

locuri în 
tribunei.

Lucrările 
etape.

Prima etapă va fi încheiată — po
trivit angajamentului luat de construc
tori — la 23 August a.c., cînd va fi 
dată în folosință tribuna — ce se va 
ridica pe locul fostei peluze — cu o 
capacitate de 6.000 locun.

In cea de a doua etapă a lucrărilor, 
urmează să lie construită pe locul 
actualei tribune de lemn, o tribună 
de beton cu o capacitate de 12.000 
locuri, iar în cea de a treia etapă va 
fi făcută printr-o altă tribună de be
ton legătura dintre cele două tribune. 
Lucrările vor fi încheiate în anul 1960.

(S. AL)

re,
etc. După cum ne-am putut convin
ge, este _ vorba de fi acțiune bine 
organizată, fără să se prefere nu
mai anumite sporturi unde mobili
zarea se face mult . mai ușor, 
nuMai ‘
cei se
vitate ccmpetițională, 
șeneso ‘-
o bună planificare a bazelor spor 
tive care vor găzdui aceste compe
tiții, de atragere a consiliilor r^^ 

inale și a colectivelor sportive
organizarea . concursurilor de asb 
gurare a unui număr corespunzător 
de cadre tehnice care să ajute la reu

'șita acțiunii etc.
Consiliile raionale, orășenești și 

regionale U.C.F.S. trebuie să acorde 
aceeași importanță acestei acțiuni, să 
inițieze o bogată activitate com- 
petifională închinată „Conferinței na
ționale de luptă pentru pace".

sau 
unele raioane în care de obi- 

desfășoară o intensă ac.ti- 
Consiliul oră- 

U.C.F.Ș. se îngrijește și de

(Urmare din pag. 1)

este iri curs de organizare un festi
val ăl jurnalului sportiv romînesc 
care va fi urmat de un concura 
„Cine cunoaște filme sportive : 
«tștiflă".

Am enumerat aceste inițiative —•) 
<o iparte din cede multe — pentru a 
demonstra că In coneepția organe
lor sr-ertive regionale detspre pro
paganda și agitația sportivă a in 
tervenit mult așteptata cotitură, 
marelnd o îmbunătățire vizibilă în 
conținutul și in forma mijloacelor 
folosite în s-copu-l atragerii a noi 
mase de oameni ai muncii în sport, 
al reușitei marilor -competiții și ac - 
ți uni siportive, a-1 educării cetățe
nești a sportivilor, intr-un cuvint, 
în s-copt»! mailt al realizării politicii 
partidului în dezvoltarea culturii fi- 
jrice și sportului.

Dar, atâta vreme cît activitate? 
•castor comisii se va rezuma Inac
țiuni — fie și reușite — organizate 
la nivel regional, ea nu va satis
face în întregime necesitățile mișcă
rii sportive, iar propaganda și agita
ția nu va juca rolul pe care trebuie 
să-l aibă in lupta pentru realizarea 
marilor obiective ale mișcării noas
tre de cultură fizică și sport. Una 
dintre principalele lor sarcini este 
îndrumarea și control ui munții de 
propagandă și agitație în colecti-

vede sportive. Iar in această direc
ție s-a făcut foarte puțin, chiar și 
in regiunile ce au ccmfcii obștești de 
specialitate cu o bună activitate. 
Aceasta este una din explitațiil*'  
slăbiciunilor pe care le mai mani
festă munca de agitație și propa
gandă în multe colective sportive.

N-am vrea ca din această afir
mație să se înțeleagă că responsabili 
cu propaganda și agitația în consiliile 
colectivelor sportive nu-și privesc 
cu seriozitate munca. Dimpotrivă, 
într-o serie de colective ca „Gri- 
vița roșie" București, Rapid Cluj, 
Voința Galați și Tg. Mureș etc. a- 
pro-ape în fiecare atelier, secție sau 
unitate de muncă există afișate lo
zinci mobilizatoare, citate din Ho
tărâre și afișe ale marilor competi
ții de masă In curs de desfășurare. 
Mai mult decât atît, în multe co
lective sportive există inițiative me
ritorii în direcția înviorării agitației 
vizuale, ca și in foiosi-rea unor me
tode originale de agitație sportivă. 
PiteștenH, de pildă, au aplaudat 
mult un meci de „bătrîni" între 
Centrefarm și Teatrul de Stat, in 
care actorii s-au prezentat pe te
ren echipați în... costume de epocă 
și au drapat poarta cu o... cortină 
care era trasă ia apropierea atacanți- 
lor adverși. A fost un spectacol foar
te atractiv și, pentru mulți dintre 
spectatori, un prilej de apropiere 
de viața sportivă. De asemenea, în 
colectivul Voința Tg. Mureș există 
tradiția popularizării campi-orular

colectivului — mijloc eficace pen
tru crearea unei sănătoase emulații.

Dar nu toate colectivele au în
vățat încă să facă o propagandă și 
agitație activă, susținută prin for
me variate și atractive, in jurul 
unei mari acțiuni (de pildă, intro
ducerea gimnasticii de producție la 
fabrica de încălțăminte Kirov sau 
la uzinele „Tudor Vladimirescu" din 
Capitală a fost foarte puțin ajutată 
prin acest mijloc), hi momentul de 
față, obiective centrale, ca Înscrie
rea de noi membri în U.C.F.S., în
casarea cotizațiilor, organizarea 
Spartachiadei de vară, complexul 
G.M.A. etc. nu constituie, în cele 
mai multe colective, obiectul unei 
acțiuni susținute de propagandă și 
agitație. Toate acestea nu pot fi 
însă realizate, fără ca responsabilii 
cu propaganda și agitația să ceară 
sprijinul organizațiilor tie partid și 
să colaboreze cu comitetele de în
treprindere și organizațiile U.T.M.

Iar sarcina orientării și instruirii 
responsabililor cu propaganda și a- 
gitația din colective și a controlului 
și îndrumării muncii lor revine co
misiilor obștești regionale de pro
pagandă și agitație, care au datoria 
ca, paralei cu organizarea unor reu
șite acțiuni pe plan regional, să nu 
scape din vedere tocmai cel mai 
important obiectiv al activității lor: 
propaganda și agitația în colectivul 
sportiv. '

V. AKNAUru

O inițiativă binevenite
Excursiile, forme atractive și re

creative ale sportului de masă, sînt 
mijloace minunate de cunoaștere a 
frumuseților patriei, de îmbogățire a 
cunoștințelor, de odihnă plăcută.

Și împrejurimile Bucureștiului oferă 
priveliști frumoase, locuri interesante 
de vizitat în timpul unei singure zile 
chiar cu mijloace modeste.

Pentru ziua de 
duminică 18 mai 
1958, revista „Cul
tură Fizică și 
Sport", în colabo
rare cu elevii Școlii
Tehnice de Exploatare C.F.R. a inițiat 
o astfel de excursie in satul Mogo
șoaia.

Sub conducerea și îndrumarea prof. 
Valentin Orășanu, 86 de elevi și eleve 
ai anilor Ill și IV au plecat în 
excursie.

Ajunși la destinație, în parcul Mo
goșoaia’, au stabilit „comandamentul" 
excursiei sub nucul cel mare din 
stînga restaurantului, poiana le-a ser
vit drept stadion, iar estrada din 
dreapta restaurantului părea o garan
ție a reușitei programului artistic.

Voia bună stăpînea întreg colecti
vul. Fiecare vroia să se întreacă. Ne- 
bănitit de repede au răsărit 3 echipe 
a .cîte 5 elevi pentru un concurs de 
orientare pe distanță de 3 km.

In același timp s-au desfășurat pro
be de atletism: 100 m, 1000 m și 
aruncarea greutății, care aujoșt foar£

te viu disputate. Suporterii n-au în
tîrziat să apară dintre excursioniștii 
ce veniseră la iarbă verde. Sub ochii 
noștri poiana luase proporțiile unui 
mare „stadion", iar un elev cu mult 
talent, avînd drept microfon o mare 
goarnă de carton, imita pe un încer
cat „crainic sportiv".

In programul de. după-amiază au 
fost incliise demon
strații de gimnas
tică și de judo și 
un program artis
tic. Un grup de 
gimnaști ai Școlii

Tehnice dc Exploatare C.F.R. pregătiți 
de tov. prof. V. Orășanu au executat 
spectaculoase piramide și sărituri la 
trambulina elastică.

Elevii care s-au remarcat în între' 
ceri ca: Bulgarii Mircea, Militaru Ion, 
Ha.inăroșie Virgil, Vatamaniuc Mihai 
și Răsturnoiu Teodora, au fost răsplă
tiți de redacția revistei cu premii 
constînd în echipament sportiv, diplo
me și insigne, care vor constitui de
sigur amintiri legate de excursia plă
cută din satul Mogoșoaia.

Programul s-a încheiat cu muzică 
și dans.

Asemenea manifestări atractive și 
instructive merită să fie extinse, cu- 
prinzînd mase cît mai largi.

Prof. ELENA COST1CA
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Dacă există o probă atletică despre 
care se poate afirma cu certitudine că 
a constituit puntea de legătură între 
Jocurile Olimpice ale antichității și 
olimpiadele moderne, apoi aceasta 
este fără îndoială aruncarea discului. 
Este proba care a inspirat nemuritorul 
„Discobol" al lui Myron, statuie ră
masă de-a lungul veacurilor ca sim
bol al atletismului. La Jocurile Olim.’ 
pice din vechea Eladă, discul era a- 
runcat de pe loc, în așa zisul „stil 
elenic". Trăsătura esențială a acestui 
stil consta în faptul că discul se a-' 
runca de pe o mică platformă drept
unghiulară ușor înclinată, fără piru
etă dar cu o săritură în față, după 
lansarea discului. „Stilul elenic" 
a fost practicat și în zilele noastre, fi
ind la mare prețuire la edițiile dina
intea celui de al doilea război mon
dial ale Jocurilor Balcanice. Specia
listul recunoscut al genului era
runcătorul grec Sillas, de 6 ori cam
pion balcanic al probei, al cărui re
cord balcanic a fost de 41,89 m. 
(1935). La noi în țară, cei mai buni 
aruncători în „stil elenic" au fost 
Havalcț, Bădulescu, Gurău. Cîtev a din

modern de aruncare. Marea 
a constituit-o însă pirueta, 
determinant în uimitorul pro- 

rezultatelor. Primul record 
a' 

fost

a-

particularitățile „stilului elenic": ți
nerea discului în palmă, poziția înll 
țială a aruncătorului — s-au transmis 
stilului 
noutate 
factorul 
greș al
mondial al probei (ne referim, de 
cum încolo, la stilul modern) a 
stabilit de americanul Robert Garre'r. 
cu prilejul celei dintîi ediții a J-O; 
din 1896 : 29,14 m. Pînă a nu fi ve 
nit la Atena, Garrett nici nu văzuse 
cum arată un disc!... în 1904 s-a tre
cut pentru prima oară de 40 m. 
(Sheridan: 40.70 m), iar în 1950 a 
fost învinsă și limita celor 50 m. (Eric 
Krenz! 51,03 m.). Italianul Consolini 
a apărut pentru prima oară pe tabe
lul recordmanilor mondiali în 
aruneînd 53,34 m. Pe atunci, el 
22 de anî. Azi, Consolini speră 
Ia un loc bun 1a campionatele 
pene. F. Gordien s-a apropiat 
din 1953 de „granița" de 60 m. (58,10 
m. șl 59,28 m.) și ceea ce n-a reușit 
el au reușit în acest an compatrioții 
săi Rink Babka (61,26 m. în condiții 
neregulamentare) și Alfred Oerter

(61,73 m„ rezultat ce va fi supus âF 
mologăâi). Și discobolii sovietici sînt 
pe drai&ul unor noi performanțe va
loroase : Algirdas Baltușnikas, 56,58 
m. (nou record unional).

Tabela recordmenilor noștri la a- 
runcarea discului cuprinde doar 6 nu
me: Zorită Pop (38,31 m. și 39.18 m. 
în 1921)i R. Uitz (40,86 m. în 1921; 
42,28 m. și 44,38 m. în 1922); Ion 
David (45,06 m., 45,54 m. și 46,46 m. 
în 1925); P. Havateț (47,17 m. în 
1932); Mihail Ralca (48,48 m. în 1949;

Baba Safia din Păuni
Baba Sofia din Păuni 
strigă de un timp mereu:
— Nu-i a bună, oameni buni, 
nțju a bună, vă spun eu! 
^^foedeți ce-i azi In sat? 
Asta-ntrece orice măsură!
Fete mari, de măritat, 
doamne, mințde-și pierdură.

SpectatorH te întresbi

...ijnii fotbaliști — și încă de cate
goria A — fac „zid" (la loviturile 
lil>ere), nerespectînd distanța regula
mentară de 9,15 m., de obicei la mai 
puțin de 5 m, obligînd pe arbitri să 
măsoare și — asta-i asta 1 — să-i 
cheme de repetate ori la distanța cu
venită ?

ț^fe.inai sînt jucători care — sanc- 
Tronați pentru o infracțiune sau alta, 
cu o lovitură liberă — în loc să dea 
mingea adversarului care urmează să 
execute lovitura sau, în cel mai rău 
caz, să lase mingea pe loc, o înde
părtează intenționat de locul infrac
țiunii, trimițînd-o exact în direcția o- 
pusă, adesea prin șuturi puternice?

...se mai întîmplă, ca unii jucători 
să se grăbească să arunce de la tușă, 
deși știu că ei înșiși au dat mingea 
afară ?

...colectivele și antrenorii unor ast
fel de jucători nu-i îndrumează o dată 
pentru totdeauna pe aceștia spre o 
conduită corectă și sportivă, tovără
șească, pe terenuri ?

tabe- 
1941, 
avea 
încă 

euro-' 
încă

Cum e zi de sărbătoare 
pun in cui străvechiul port 
și pornesc spre lunca mare — 
Zic că fac... dintr-ăsta... sport!
Păi se poale, draga mumii?
Ție-ți place-așa cum e ? 
Fete mari, in văzul lumii, 
in ,Jricău" și-n... te miri ce f?
...Baba Safia din Păuni 
strigă de un timp mereu:
— Nu-i a bună, oameni buni, 
nu-i a bună, vă
Strigă baba. Nu 
Las să-și strige 
...Felele, zimbind 
trec spre luncă, trec ciniind.

AL. STANCA

^Discobolul" lui Mijon

spun eu!

se lase!, 
negrul gind ! 
voioase.

49,11 m. în 1952; 49,43 m. în 1956) 
și Virgil Manolescu (49,86 m. în 
1957; 50.21 m. în 1958). La timpul 
lor, performanțele lui David și Hava- 
leț au figurat pe lista celor mai bune 
rezultate europene. Actualul record
man, tînârul inginer Virgil Manolescu, 
care a oferit nu de miilt iubitorilor 
noștri de atletism satisfacția de a ve
dea aruneîndu-se și la noi discul 
peste 50 de metri, poate obține noi 
performanțe de valoare.

ENE CRAI. BUCUREȘTI. — Iată 
care au fost campionii mondiali de 
box (profesionist) la toate categoriile, 
începînd di.i anul 1889, cînd a înce
put să se boxeze cu mănuși: 1889: 
J. L. Sulivan, 1892: J. Corbett, 1897: 
B. Fitzimons, 1899: J. Jeffries, 1905: 
M. Hart, 1906: T. Burns, 1908. J. 
Johnson 1915: J. Willard, 1919: J. 
Dempsey, 1926: G. Tunney, 1929: J. 
Sharkey, 1930: M. Schmelling, 1932: 

' _ _ 1934:
1937: 
1951:

Marciano,

J. Sarkey, 1933: P. Carnera, 
Max Baer, 1935: J. Braddock, 
Joe Louis, 1949: E. Charles, 
Joe Walcott, 1952: R. 
1956: Floyd Paterson.

GHEORGHE STEFANOV, ARAD. 
— 1. Ahtaev (2,32 m.) joacă în forma
ția de baschet a R.S.S. Cazahă, iar 
Krumins (2,18 m.) în echipa R.S.S. 
Estone. 2) Ghețu 
pion al 
în 1954, 
actualul 
grea. 3) 
o mare

fost cam-Velicu a
categoria semigrea, 
învins în finală pe 
european Gh. Ne- 
arcul se bucură de 

j în Cehoslovacia, 
Anglia, Staîele Unite. Polonia și Fin
landa. La probele feminine, polone
zele sînt, la ora actuală, cele mai

țării la 
cînd l-a 
campion 
Tirul cu 
răspîndire

bune din lume. Și la noi a fost in
trodus în ultiimi doi ani acest sport 
și se pare că va „prinde" foarte cu- 
rînd.

P. RADULESCU, BUCUREȘTI. — 
1) Iuliu Baratki a jucat Ia noi numai 
ia două cluburi: Crișana Oradea și 
Rapid București 2) Enumerarea me
ciurilor internaționale susținute de 
C.C.A. și Dinamo cere prea mult 
spațiu. Veți primi răspuns prin postă.

N. GIOBOTARU, CONSTANTA. — 
Smărăndescu, interul dreapta ai echi
pei Progresul București, și-a început 
cariera sporSvă ca... baschetbalist. 
A fost jucător de categoria I la 
această disciplină sportivă. Ca fot
balist a mai acEivat la C.C.A. La 
U.T.A. și acum la Corvinul Hunedoa
ra joacă fratele lui.

E. DAN, BUCUREȘTI. — 1) Con
stat că sînteți bine informat: Bozsik, 
Borszei și Bodola au jucat în echipa 
Ferar din Cluj. 2) Dintre foștii juni
ori ai Unirei Tricolor, toți de aceeași 
vîrstâ cu Ozon (30 ani), Cernea a 
jucat într-o vreme la G.C.A., Mircea 
Popescu a fost antrenor la Dinamo 
Bacău, iar Petculescu, de asemenea, 
a devenit antrenor.

Tovarășa 
rectoarea 
profesionale 
construcții metalice din Pitești s-a 
bucurat cînd a auzit că venisem 
să stăm de vorbă despre activitatea 
sportivă a școlii. Intr-adevăr, spor
tul reprezintă un bun prieten pentru 
viitorii muncitori feroviari din Pi
tești și de acest lucru ne-au convins 
cele cîteva date furnizate de tovarășa 
Dumitrescu : toți cei 148 elevi sînt 
înscriși în UCFS, există un mare 
interes pentru orele de educație fizică 
predate de prof. Cornel Gbeție ca și 
pentru cele de colectiv, la reușita 
cărora contribuie și educatorul An
drei Anatolic. Se practică fotbalul și 
voleiul, șahul și gimnastica, atletis
mul și boxul (ultima dintre disci
pline în cadrul școlii sportive de ti
neret) iar rezultatele obținute sînt 
dintre cele mai bune. Școala se mîn- 
drește cu performanțele atletilor și 
gimnaștilor săi în Ceferiada de anul 
trecut, cu ale șahiștilor și gimnaști
lor în actuala ediție a Spartacniadei 
de iarnă... Astfel am ailat apoi des
pre influențele pozitive ale spor- 
tuiui, nu numai în călirea fizică 
a viitorilor muncitori calificați pe 
care-i pregătește școala, dar și în 
cultivarea unor frumoase calități 
morale și de voință. în întărirea dis
ciplinei și crearea unui colectiv pu
ternic, sănătos. Iar exemplele citate 
ni se par concludente. Elevul Ion 
Dușa, de pilda, din a-ui III A ma
nifesta serioase deficiențe de ordin 
disciplinar, iar metodele pedagogice 
folosite păreau ineficace. S-a ținut 
seama atunci de. pasiunea sa pentru 
fotbal. El a fost admis în echipa școlii, 
unde a 1 
cini care 
colectivului, 
levul Dușa 
cut, iar astăzi 
mai un exemplu 
colegii săi, dar 
corpul didactic. __________
îl reprezenta Nicolae Ruse din anul 
III B; dar de cînd a fost primit să 
activeze în secția de box a școlii 
sportive de tineret, comportarea sa 
este radical îmbunătățită.

„Este greu, în primele momente, 
să creezi un colectiv unitar, bine 
închegat, atunci cînd elevii școlii 
provin din diferite crase și sate din 
regiune, nu se cunosc între ei, iar în 
educația lor anterioară există dife
rențe destul de mari“ ne suunea în 
continuare tovarășa Silvia Dumi
trescu, vorbind despre ajutorul 
prețios pe care-1 constituie sportul 
în apropierea acestor tineri. în crea
rea unor legături de prietenie între 
ei și în întărirea atașamentului față 
de școală. „De aceea — spunea tov. 
directoare de studii — noi ne-am 
străduit să creăm și să dezvoltăm o 
tradiție sportivă a școlii?.

Iar azi această tradiție există și 
elevii fac totul pentru a reprezenta 
cu cinste culorile școlii în întrece
rile sportive. Hie Ivan, un tînăr 
atlet, a mers atît de departe îneît.

Silvia Dumitrescu, di- 
de studii a Școlii 

de ucenici 6.F.R. -

deși își luxase glezna în timpul în
călzirii la ceferiada de anul trecut, 
n-a spus nimănui nimic și în ciuda 
durerilor, a concurat. Contribuind ca 
echipa școlii să se claseze pe locul 
II pe regională. Personal am avut 
ocazia să-i vedem pe cîțiva elevi —, 
Petre Radu, Titu Rădoi și N. Ere- 
mia — sustinînd o demonstrație de 
box în fata țăranilor muncitori din 
Vedea și le-am admirat nu numai 
buna 'pregătire tehnică, dar și dîr- 
zenia, puterea de luptă.

Azi, elevii școlii — și printre ei 
numeroși fruntași la învățătură ca 
gimnastul Florea Baicu, atletii Ion 
Andrei și Dobre Ionescu. boxerul 
Aurel Ciocănău etc. — au îndrăgit 
sportul cu pasiunea specifică tine
reții. Mîine, ca muncitori calificați, 
ei vor culege roadele acestei activi
tăți care-i ajută în călirea trupului și 
a voinții.

•'M

ca...

(XXII) SUIȘ ȘL.. COBORÎȘ

primit și 
dovedeau 
După

1 era 
el 

de

4
unele sar- 

încrederea 
timp, e- 
nerecunos- 

nu nu-

un 
de 
este

disciplină pentru
și un ajutor pentru 
Un caz asemănător

0 obligație 
a echipelor fruntașe 

de rughi...
Duminică, activitatea rugbistică 

va fi dominată de etapa de "Cupă.
„Cupa R.P.R." — cea de a

doua mare competiție a rugbiuluiS 
nostru — capătă cu fiecare any 
tot mai mare importanță. Partide-y 
le sînt tot mai dîrz disputate, iar/, 
nelipsitele surprize își fac apari- \ 
ția pretutindeni. Anul trecut aCi 
ajtms în finala acestei mari între-' 
ceri o echipă de categorie secun
dă — Energia M.T.D. — și puțin a 
lipsit ca ea să-și vadă eforturi! 
încununate prin marea satisfacți 
a cuceririi trofeului.

Mîine vor intra în întrecere 
echipele de primă categorie. Noî 
recomandăm celor zece formaiții d 
categoria A (Geotehnica, Dinamo, 
C.C.A., C.F.R., C.S.U. Buc., Știin
ța Timișoara, Progresul, C.S.A. 
Ploești, P.T.T. și Știința Iași) 
să aibă în vedere, alături de re
zultatul final, și latura spectacu
lară. Echipele noastre fruntașe 
au mâine și o sarcină propagan
distică cu atît mai însemnată cu 
cit ele vor juca toate în orașe 
provinciale — Geotehnica la Tîr- 
năvenj, Progresul și C.F.R. la 
Bîrlad, Dinamo la Timișoara, 
C.C.A. la Petroșani etc. Iată de 
ce noi așteptăm de la această e- 
tapă, care înseamnă reluarea ac-s’ 
tivității competiționale interne, 
partide frumoase, care să demon
streze maselor de sportivi din 
provincie spectaculozitatea sportu
lui cu balonul oval.

(Citiți programul complet al e- 
bapei la rubrica „Unde mergem?").

încep meciurile hotărîtoare 
in campionatul feminin de handbal

De mîine, campionatul feminin de 
handbal intră într-o fază decisivă. Pri
mele trei clasate își încep „turneul" 
în cadrul căruia partidele directe din
tre ele vor putea să producă schimbări 
în ordinea existentă în prezent și, fi
rește, să determine echipa ale cărei 
jucătoarte vor îmbrăca Ia 8 iunie tri
courile de campioane.

Acest pasionant turneu se inaugu
rează mîine la ora 11 pe terenul II 
al stadionului „23 August" cu întîlni- 
rea dintre formațiile STEAGUL ROȘU 
BUCUREȘTI și FLAMURA ROȘIE 
SIBIU. Meciul se anunță demn de vi-10N POȘTAȘUL

zionat nu numai pentru importanta Iul 
miză, ci și pentru că cele două echipe 
se află de Ta o etapă la alta în pro
gres, vădind intenția precisă de a da 
un asalt decisiv pentru cucerirea titlu
lui.

La capătul celălalt al clasamentului 
disputa pentru evitarea ultimelor locuri 
este Fa fel de îndîrjită. Vom semnala 
cititorilor că la Mediaș și la Reșița 
au loc mîine meciuri „cheie": Record 
Mediaș—Metalul 2 Ploești și Metalul 
Reșița—Măgura Ccdlei.

ie Matty



loc

1

în primul rind) decit un 
într-o alergare în care ,,/re-

După turneul echipei Swansea

1 nou s-a putut constata contri
buția considerabilă a acestei 
mari întreceri sportive la cimen

tarea legăturilor de prietenie între ti
neretul din numeroase țări. Uralele și 
aplauzele maselor de spectatori au fost 
■acordate cu aceeași dărnicie, atît în
vingătorilor de etape, primilor clasați, 
•cît și celorlalți concurenți; indiferent 
de tricoul pe care-1 purtau, indiferent 
de limba pe care o vorbeau. Timp de 
două săptămîni, în între'aga caravană 
(cifrată la . aproape 400 membri) a 
domnit o atmosferă de amiciție care a 
ilustrat puternic caracterul acestei gran
dioase competiții intitul'ată sugestiv 
„Cursa Păcii".

Din punct de vedere tehnic, competi
ția înregistrează, de la an la an, pro- 
•grese evidente, tot mai numeroși 
reînt cicliștii de primă valoare 
idin multe țări care participă la 
••acest concurs. Ediția din acest 
:an a fost extrem de dificilă. La 
îaceasta au contribuit numărul mai 
nnare de echipe cu justificate aspirații 
la locuri fruntașei, o serie d'e valoroși 

«cicliști din categoria.independenți (peri- 
itru prima oară fa startul probei) cît 
rși vîntul puternic care a bătut din 
’față în 7 din cele 12 etape. Și, totuși, 
«pent 
mzat 

itru cei 2.210 km ai cursei, s-a rea- 
.1 o medie orară generală de certă 

-valoare: peste 37 km.

«CICLIȘTII SOVIETICI AU DOMI
NAT CATEGORIC ÎNTRECEREA

upă cum se știe, individual, vic
toria a revenit olandezului Piet 
Damen, iar pe echipe sportivilor 

-sovietici. Excelent pregătiți, de o rară 
^combativitate, cicliștii sovietici s-au a- 
iflat permanent pe avanposturi și au do- 
-minat categoric întrecere'a, pe care au 
controlat-o cu autoritate tot timpul. Cu 
această a doua victorie pe echipe (pri
ma a avut-o în 1956, pe același tra- 

;Seu), ciclismul sovietic s-a impus c'ate- 
Țgoric pe plan internațional. Individual, 
-sovieticii au terminat cu trei oameni

MIINE LA CÎMPINA 

Primul start 
3i camuniui moioctciisi 

de viteză pe Mii
Mîine dimineață (ora 8) se va da 

3a Cîmpina primul start în cadrul 
■campionatului republican motociclist de 
viteză pe circuit. Alergători din Bucu
rești, Oradea, Sibiu, Orașul Stalin, 
Ploești și din alte orașe ale țării 
.vor începe lupta pentru cucerirea 
-titlurilor de campioni republicani pe 
•acest an. Noile condiții de desfășurare 
— sînt admise în concurs numai ma
șinile de categoria sport — au adus 
im serios echilibru în ceea ce privește 
imaterialul de concurs, lăsînd ca — 
Ia mașini egale — cuvîntul hotărîtor 

«ă-1 aibă pregătirea concurentului. 
Noua orientare dă, astfel, posibilitate 
;(și o primă confirmare am avut-o în 
concursul desfășurat la Orașul Stalin) 
(tinerilor din diferite colective sporti
ve să-și dispute, cu șanse, întîietatea 
.alături de maeștrii sportului și de 
-alți alergători experimentați.

Un rol hotărîtor în succesul acestei 
<&>mpetiții îl are traseul. De profilul 
•și conformația acestuia depinde în 
.-mare măsură calitatea performanțelor, 
la Cîmpina — spre surprinderea spe
cialiștilor! — se găsesc cîteva trasee 
Excepționale, corespunzătoare ’’ 
■ceea ce privește lungimea și 
mles — din punct de vedere 
țVirajele și liniile drepte se 
iarmonios cerînd alergătorilor

și în 
— mai 
tehnic, 
îmbină 
o teh- 

Țiică superioară la nivelul unei finale 
•de campionat. Sperăm că alergătorii 
rvor face față acestor cerințe...

Spectatorilor le-am păstrat pentru 
final o surpriză: în afara întrecerilor 
pentru campionat se mai desfășoară 
două curse (pînă la 250 cmc și 
pînă la 500 cmc) rezervate mașinilor 
ioeciale! Firește, alături de întrecerile 
«din cadrul campionatului, disoutele 
.■•mașinilor speciale, vor oferi iubitori- 
ilor sportului cu motor un spectacol de 
(calitate.

.Cursei Păcii". Din 
a avut unele fru- 
Adler a lost în as- 
pe a doua parte a 

R.D.G. i-a lipsit

pe primele 7 locuri: Bebenin (II), 
Vostriakov (VI.) și Kapitonov (VII), 
cei mai valoroși oameni ai omogenei 
formații sovietice. Fără unele mici 
erori tactice, desigur, ei ar fi putut 
obține foarte bine și victoria indivi
duală.

Reprezentativa R.D.G. a ocupat locul 
II: cel mai bun de pînă acum pe ruta 
Varșovia—Praga. A terminat Insă la 
o distanță mult preia mare de prima 
clasată (54 minute) în raport cu ceea 
ce se aștepta din partea cîștigătoarei 
de anul trecut a „< 
păcate, deși Schur 
rr.o'ase realizări, iar 
censiune de formă j 
întrecerii, echipei 
deseori acel al treilea om în etape, 
care să susțină efortul celor amintiți 
mai sus.

Prezenta interes anul acesta evo
luția echipelor aptțsenfe. Acestea se 
prezentau mult mai bine pregătite 
și, mai cu seamă, întărite cu o serie 
de valoroși cicliști din categoria in
dependenți (anticamera profesio
nismului). Este drept, pe prima parte 
a cursei aceste formații s-au numărat 
printre protagoniste, dar, apoi, efectivul 
lor a slăbit evident și au început să 
dea mult înapoi.

CICLIȘTII APUSENI NU AU FĂ
CUT IMPRESIE

Anglia. Belgia, Franța și Italia, cu 
valori disparate, și departe de 
a putea face față, în întregime, 

iureșului infernal al disputei, s-au con
solat cu cîte o victorie de etapă : ceea 
ce, desigur, este o realizare firește, 
importantă. Faimoasele spcr'anțc ale ci
clismului francez, în frunte cu inde
pendentul Mastroto, nu au corespuns 
decît parțial renumelui: iar italienii, 
în frunte cu Zuconelli (care a partici
pat de cîteva ori la „Turul Italiei" cla- 
sîndu-se pe primele locuri) au fost, 
în genere, o deziluzie.

După una din etape, Mastroto ne-a 
declarat că nu se aștepta — deși fusese 
informat de către cei care m,ai parti
cipaseră în „Cursa Păcii" — că aceas
tă întrecere poate fi într-adevăr atît 
dc dificilă. Italianul Venturelli. deși se 
afla pe locul VII, la cîteva minute de 
lider, a renunțat din senin (și grăbit, 
am spune) ia alergare, întrucît patro
nul fabricii de biciclete pentru care 
aleargă îl chemase telefonic în țară să 
participe Ta o cursă, pe care a și cîș- 
tigat-o de altfel. Firește, potrivit men
talității multor cicliști din apus (și mai 
ales că li se făcuseră de către patroni 
destule șicane independenților pînă ii 
s-a aprobat participarea la „Cursla Pă
cii") a fost preferată o victorie locală 
ușoară ; victorie de reclamă (as'ta in-

Actualități din natatie
• locurile etapei a lll-a în campionatul de polo • Concurs de veri
ficare la înot • Sîmbătă deschiderea oficială a sezonului de vară • 

Săritorii caută... scîndură
încă puțin și sportivii din ramura 

natației vor lăsa în urmă o etapă 
întreagă de acomodare cu activita
tea desfășurată în bazine descoperite. 
Fără îndoială că dintre sportivii a- 
cestui sector de activitate, cei mai 
avantajați ca pregătire sînt jucă
torii de polo, aflați în preziua etapei 
a treia a campionatului republican; 
ceva mai în urmă se găsesc înotă
torii care nu și-au trecut pînă acum 
la activul lor decît un singur con
curs de verificare și abia la urmă 
de tot săritorii, care în mod normal, 
ar fi trebuit să se prezinte la... înăl
țime.

Jucătorii de polo, spuneam mai 
sus, se întîlnesc mîine în cele trei 
partide programate de etapa a treia 
a campionatului categoriei A, după 
următorul program: CSU Buc. —
OCA (ștrandul D. Gherman, ora 11), 
Dinamo Buc. — Start Buc. (ștrand 
D. Gherman ora 11,45) și la Cluj:

teresează 
de frunte _
buie să te chinui prea mult, ca să ie 
menții pe o poziție onorabilă", după 
cum observa, oarecum dezamăgit, ita
lianul Buși, coleg al Iui Venturelli.

Belgienii au concurat destul de bine 
și nu au capotat decît către sfîrșit In
dividual 'au avut doi oameni valoroși: 
Hermans, clasat pe locul III, și șoferul 
din Marcinelle, Vanderveken (21 ani), 
singurul concurent care a cîștigat o 
etapă cu avans. De asemenea olandezii, 
irfai puternici ca oricînd, au avut la 
început, doi „pioni" valoroși: Van Vliet 
și Van Egmond. Cel mai bun a tost, 
indiscutabil, Piet Damen, mecanic" în-’ 
tr-un, orășel din Glanda. Piet (23 ani), 
de talie aproiape măruntă, tăcut, mo
dest calm, S fost fo'arte prudent în 
plutoiri și "a știut să se orienteze, mani- 
festfnd o vădită experiență a marilor 
curse^ El a cucerit o victorie cu atît 
maumeritată cu cît, pe ultima parte, 
a fost ne voit să se descurce singur (și 
încă.foarte bine), întrucît echipierii lui 
slăbiseră mult.

O mențiune specială pentru echipa 
Poloniei (în care s-au remarcat Glo- 
waty și Kowalski) protagonistă pe 
două treimi din cursă. Ne-am fi aștep
tat la mai m.ult din partea formațiilor 
R. P. Bulgaria și R. Cehoslovace.

EMIL IENCEC

Concluzii la o frumoasă întrecere
de handbal

cu 
un 
in 

buna pregătire tehnică 
majorității formațiilor 

Faptul acesta a făcut 
să fie dinamice, echi- 
se încheie cu rezultate 
păcate, în ce privește 

privită în an-

Cel mai buni handibaliști juniori 
s-au întilnit saptămma trecută la 
Sighișoara pentru a se întrece în 
cadrul cupei „NEUER WEG". De 
fapt a fost un veritabil campionat 
de juniori. Spunem acest lucru pen
tru că in componența celor 8 re
prezentative de orașe au intrat cele 
mai valoroase elemente tinere pe 
care le are la ora actuală handbalul 
de cimp din țara noastră.

In general, partidele disputate 
această ocazie s-au ridicat la 
nivel superior, remarcîndu-se 
mod special 
și fizică a 
participante, 
ca întîlnirite 
literate și să 
strinse. Din 
pregătirea tactică, 
samtelu, ea a lăsat de dorit, ceea ce 
înseamnă (și e una dintre cele mai 
importante concluzii pe care le pu
tem trage după această frumoasă 
competiție), ca pe viitor instruirea 
tehnică să se facă împreună cu in
struirea tactică, în așa ‘ '
la vîrsta junioratului 
noștri să practice un 
bine orientat tactic.

formațiile care 
prilej am remarcat repre- 
orașului București cîștl- 
competiției, care alături 
Sibiului au fost singurele 

pregătire tactică.

fel incit, de 
handbal iștii 
joc gîndit.

au evoluatDintre : 
cu acest 
zentativa 
gătoarea 
de cea a 
cu o oarecare 
Echipa orașului Timișoara alcătuită 
din jucători masivi a impresionat 
prin forța de șut a înaintașilor săi,

ca săptă- 
desfășura 
a sezo- 
noștri să

pentru trambulină
Știința — llefor Tg. Mureș. La Cluj 
se desfășoară prima partidă progra
mată pînă acum în provincie.

Astăzi și mîine înotătorii se vor 
afla în fața celui de al doilea con
curs de verificare în bazin descope
rit. Confcrm indicațiilor date de co
legiul central al antrenorilor, de la 
probele de distanțe lungi, desfășura
te săptămîna trecută, se trece trep
tat la probe pe distanțe mijlocii 
(astăzi și mîine) pentru 
mîna viitoare, cînd se va 
competiția de deschidere 
nului de vară, înotătorii 
poată concura în plenitudinea forțelor 
lor la probele*  clasice. „In con
dițiile noi ds lucru la bazin descope
rit — ne spunea prof. N. Dumitres
cu, președintele colegiului central — 
o adaptare fiziologică a organismu
lui Ia înotători se impune. Proce-

Trei valoroase victorii rominești la rugbi
Orice echipă de rugbi care se respectă, tind întreprinde un 

turneu în Anglia trebuie să treacă și pe la. Swansea. Și aceasta pentru 
simplul fapt că portul din Țara Galilor are o veche tradiție. în acest sport 
și una din acele formații redutabile care au făcut, in decursul anilor, faima 
rugbiului insular.
Swansea este 'astăzi — lucru unanim 

recunoscut — un nume în lumea spor-, 
tuluî cu balonul oval. Pe aici au tre
cut și reprezentativele Australiei și cele 
ale Noii Zeelande, sau ale Africii de 
Sud. De aceea, a învinge o asemenea 
formație experimentată este o perfor
manță cu care, pe drept cuvînt, se 
mîndrește orice echipă de rugbi din 
lume. Iată deci, că văzute prin prizma 
acestor considerente, succesele echipe
lor romînești — C.C.A, (12—6), Di
namo (9—5) și Geotehnica (5—3) a- 
supra lui Swansea — adevărate exa
mene de maturitate 
nificație deosebită,
cu cît în rîndurile XV-lui g’alez au 
voluat internaționali autentici ca 
Whitson, — linia a treia — (de 
Newport), care a reprezentat țara 
în Turneul celor cinci națiuni, T. Wil
liams, rapida aripă dreaptă sau B. 
Richards, inegalabilul fantezist care 
ne-a delectat cu tehnica sa desăvîrșită.

— capătă o sem- 
Cu atît mai mult

e- 
G. 
la 
sa

de 
a

h mu are. 
atac cj

a juniorilor
fiind însă deficitară în jocul 
apărare, Revelația competiției
fost echipa orașului Pitești, un cen
tru în care handbalul nu este atît 
de dezvoltat. Cu toate acestea, ju
niorii din Pitești s-au prezentat în 
progres de la meci la meci șl nu 
mult a lipsit ca in ultima partidă, 
cu formația din Orașul Stalin, sa 
obțină o surprinzătoare victorie.

Dintre tinerii handibaliști care au 
evoluat cu acest prilej o mențiune 

Costache, Coman,
Bogolea (Sighi- 
Koch (Titnișoa- 
(Sibiu), Dobriță, 
Sebestyen (O-

specială merită : 
Oțelea (București), 
șoara), Mairschang, 
ra), Messe, Kostent 
Paraschtv (Ploești), 
dorhei) și Pelescu (Pitești).

Ca o concluzie generală putem 
afirma că această întrecere s-a 
bucurat de un frumos succes și că, 
in linii generate, ea și-a atins sco
pul.

EUGEN TROFIN
antrenor

Al Popescu conduce balonul urmărit de C. Chirvăsuță (fază din meciul 
Dinamo Buc. —• C.S.U. Buc., tistigai de dinamovisti cu scorul de 4—1\.

(Foto: GH. DUMITRU) '

dînd astfel vom respecta principiile 
ștințifice".

CONCURSUL DE DESCHIDERE 
A SEZONULUI DE VARA — 

O MARE COMPETIȚIE DE MASA

Pentru a stimula interesul față de 
natație, Federația romînă de specia
litate organizează sîmbătă 31 mai 
un mare concurs prin corespondență. 
La întreceri participă secțiile de 
natație ale cluburilor și colectivelor 
din localitățile unde există o cît de 
mică preocupare pentru acest sport. 
In afară de probele de înot, în pro
gram mai sînt prevăzute întreceri 
de sărituri, polo pe apă (fără echipe 

Cum a fost posibil succesul echipe- I 
lor romîne asupra unei asemenea for- I 
mâții? In primul rind, datorită jocului 
superior al înaintărilor noastre care, 
au dominat pe alocuri chiar copios, I 
pachetul de înaintași galezi. Un joc 
grupat organizat, numeroasele grămezi 
spontane concepute ,,ad-hoc“ la mar
gine — au fost factori de permanenta i 
pericol pentru buturile jucătorilor ga-’*"]  
Iezi, adesea surprinși în ofsaid, de spon- . 
taneitatea și impetuozitatea înaintași- . 
lor romîni. Repliajul înaintașilor noș
tri, mult îmbunătățit, a permis aco
perirea terenului, iar prinderea în mar-' 
gine, realizată prin jucătorii înalță 
(Ciobanu, Blăgescu, Paloșanu, Graur, 
Mehedinți, Posmoșanu) a fost eficace 
A corespuns de asemenea jocul talo- 
nerilor (Căpușan, lordăchescu. Mano- 
lache). Toate aceste calități întrunite 
au dus la o superioritate a înaintări
lor noastre.

Și se poate afirma — fără a se 
greși — că înaintările noastre au fosi 
factorii determinant în obținerea celor 
trei victorii. Aceasta pentru că trei- 
sferturile noastre au evoluat din nou 
ia un nivel modest, nesatisfăcător, fiind 
dominate de o linie de atac în career 
Richards a excelat. De altfel, englez ii * 
au înscris num'ai prin linia de trei

nsferturi (două încercări în mccuAfc 
C.C.A. — Lewis și Williams, 
Dinamo — Price și una cu Geotehnica, 
același Price), în timp ce pentru ro
mîni au realizat în special înaintașii — 
St. Constantin, — două lovituri de 
picior căzute, Antimoianu — o încer
care, fundașul Penciu (o încercare șj 
o lovitură de pedeapsă) și mijlocașii 
Ionescu (două lovituri de pedeapsă și 
o încercare). Deci, în 
atenția către limite 
știu încă a se descurda spre a găsi 
cel mai scurt drum către terenul de 
țintă advers.

Victoriile fornțațiilor noastre sînt cu 
atît mai valoroase, cu cît Swansea și-a 
apărat cu multă ardoare ș'ansele, jii 
cînd „Ia rezultat", cu o tactică adec
vată — nespectaculară — dar mtenită 
a împiedica primirea de puncte: cu 
șuturi lungi și multe în margine, 
numerotase grămezi, cu mai puține 
țiuni Ia mină. Oricum, am obținut trei'' 
victorii de prestigiu care ne' îndreptă
țesc să privim cu încredere în viitor.

D. CALLIMACH1

de cat. A sau B) și, în Capitală, $ 
demonstrații de înot artistic.

★
Am rămas datori cu explicații re

feritoare la... inactivitatea săritorilor 
noștri. Nu o singură dată ziarul nos
tru a luat atitudine față de modtțl 
nesatisfăcător în care-și duc activi-, 
tatea săritorii. Zilele trecute am ce
rut din nou să ni se explice de ce 
comisia orășenească de natație n-a 
programat, în ultimul timp, măcar 
un singur concurs cu caracter de 
verificare. Iată răspunsul: „Nu putem 
programa concursuri, deoarece Ijb 
ștrandul „Dante Gherman" nu este 
încă amenajată trambulina".

G. NlCOLAEȘCU.



Progresul București a terminat la egalitate cu Newcastte: î-l(fl-1) începe „CUPA DUNĂRII" la fotbal !
Â®tă,z59 un cuplaj de mare atracție pe stadionul „23 August4’ (urmare din pag. I)

Dinamo-Newcastle și Petrolul-Steagul roșu (Cupă)
A'l doilea meci al echipei Newcastle are loc astăzi după-amiază pe 

stadionul „23 August" în compania formației Dinamo București. Intîlnirea 
va începe la ora 17.30. Formații probabile:

NEWCAS TLE: Șițnpson — Keith, Stokoe, Mc. Michael — Scoular, 
Franks — Hughes, Davies, White, Eastham, Mittchell.

DINAMO: Uțu —• Fi. Anghel, I. Lazar, Mbtroc — Al. Vasile, Nunweiller 
— V. Anghel, Nicușor, Babone, Neagu, Suru.

In deschidere, la ora 15,30, un pasionant meci de Cupă: Petrolul 
Ploești — Steagul roșu Orașul Stalin.

PROGRESUL — NEWCASTLE 
UNITED 1-1 <«-l)

PROGRESUL: MÎNDRU — Do-
brescu, CARICAȘ, Cojocarii — 
Clocea, Mihăilescu — Ofcldă, Smă- 
răndescu, Ozon, Mateianu (BAN- 
CIU), Dinutescu (P. MoMoveanu).

NEWCASTLE: SSnpsom — Keith, 
STOKOE, Mc. Michael — SCOU
LAR, Franks — Hughes (Bottson), 
Davies, WHITE, Eastham, MIT- 
TCHELL

AU MARCAT: Mittchell (mtn. 33) 
șl Bandu (mln. 81).

ARBTFRU : M. Crnțeseu. bun.

In continuarea bine venitelor 
tîtniri internaționale organizate 
tru fotbaliștii noștri, spectatorii 
cureșteni au avut ca oaspeți joi 
amiază pe vechea și cunoscuta echipă 
engleză de prima ligă NEWCASTLE 
UNITED, care a început turneul ce-1 

efectuează la noi, în compania PRO
GRESULUI BUCUREȘTI. - 
bește cu adevărat 
și vrea să-l vadă 
fază, nu se poate să 
tilitatea partidei de

fn- 
pen- 
bu- 

dypă

să nu

acesta:

Cine iu- 
îotbalul romînesc 
depășind actuala 
nu recunoască u- 

______ r________ alaltăieri, _ 
dorească sincer ca federația și ceilalți 
factori de resort să continue curajos 
acțiunea începută intens anul 
cît mai multe schimburi de experien
ță cu echipe valoroase străine.

•Pe această linie, disputa cu echipa 
Iwcastle United a constituit nu nu
mai pentru jucătorii și antrenorii 

Progresului, ci pentru toți tehnicienii 
prezenți la ea un prilej de a asimila 
noi cunoștințe. Cele mai importante 
aspecte desprinse din meciul echipei 
engleze se referă în primul rînd la 
tehnica individuală. La acest capitoL 
driblingul, pasa și fenta au fost pre; 
zcntate ca model de execuție, ritm și 
oportunitate. S-a văzut din nou joi că 
dacă nu ajungi să controlezi așa de 
bine balonul încît în clipa cÎQsjjj, 

la picior execuțiile să nu-ți răpească 
nimic din atenție și concentrare, nu 
poți gîndi faza, nu poți ajunge la 
ceea ce constituie de acum partea 
constructivă, de ansamblu a fotbalu
lui. Tactic, Newcastle a arătat în 
atac că acțiunile trebuiesc concepute 
cît mai larg, că este necesar să lași 
coechipierului care are balonul cît 
mai mult spațiu de a acționa, crein- 
du-se astfel și momentele de lansare 
spre poarta adversă. Mijlocașul Sco- 

a fost pe tot terenul. Apărarea 
q^Hjucat aproape „om la om", inter- 

Țppțiile complctînd marcajul sever dar 
' corect care scoate din sărite pe ata

cant.
In general însă fotbaliștii englezi 

n-au atacat cu convingere după ce 
au marcat, au tras destul de rar și 
neprecis la poartă, lăsînd impresia în

• Ultimele două concursuri Prono
sport au dat ctștig de cauză pârtiei-- 
panților bucureșteni care s-au instalat 
din nou în fruntea listei marilor pre- 
mlați. Intr-adevăr, la concursul nr. 19 
Stanciu Nlculae a obținut (de unul 
singur!) premiul I în valoare de 221.333 
lei, iar la concursul nr. 20 Homoroaon 
Eroftel și Dănciulescu Maria și-au îm
părțit cel 295.788 lei cuveniți buletine
lor cu 12 rezultate exacte, revenind 
fiecăruia cîte 102.894 lei. Ce se va în- 
timpla la concursul nr. 21 din 25 mai?

Fără îndoială, răspunsul exact nu 
ni-1 va putea da decît omologarea! 
Pînă atunci însă, dacă ați întîrziat cu 
depunerea buletinelor, nu uitați că ul
timul termen pentru Capitala este du
minică la ora 12. Iar la completarea 
buletinelor trebuie să aveți grijă la 
meciurHe III și IV la care — în urna 
hotărîrii de ultim moment a federa
ției de fotbal a R. P. Bulgaria — or
dinea echipelor a fost schimbată ast
fel:

III. LEVSKI SOFIA — VOJVODINA 
NOVl SAD („Cupa Dunării-1).

IV. TATABANYA — LOKOMOTIV 
SOFIA („Cupa Dunării1»).

Vă reamintim cu această ocazie că 
datorită faptului că meciul Levskl So
fia — Vojvodlna Novi Sad se dispută 
marți 27 mal, trierea buletinelor de la 
concursul nr. 21 se va face marți 
seara.
• Iată premiile care sînt acordate 

variantelor cu „O1- rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 21 din 25 mai: 
pentru cele mal multe variante cu 
rezultate pe același formular, în ordi
ne: o motocicletă de 350 cmc., un ceas 
Schaffhausen și un frigider; prin tra
gere din urnă o motocicletă de 350 
cmc., 2 aragazuri cu 3 ochiuri și bu
telie, 2 aparate de radfo, s ceasuri de 
mină „Pobeda11 și 4 biciclete bărbă
tești,

A Premiile în obiecte acordate prin 
ti agere din urnă variantelor cu „0" 
rezultate de la concursul Pronosport 
nr. 19 din 11 mai au revenit următo
rilor participanți: Premiile acordate 
pentru cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular : o mo
tocicletă de 350 cmc.: buletinul Agen
ției nr. I din București calea Victoriei 
nr. 9, care a avut 32 variante cu „0“

susținerea jocului că îndeplinesc mai 
mult o formalitate.

Progresul a făcut o partidă sub aș; tîlnire, 
teptări, unii jucători fiind de nere- 1 
cunoscut (Ozon, Mateianu): rezultatul 
de egalitate este însă valoros și con
tează pentru ceea ce rămîne peste 
ani: palmaresul. Fotbaliștii noștri au 
fost surprinși, în prima repriză mai 
ales, de apărarea fermă a oaspeților, 

au devenit nesiguri, s-au demarcat pu
țin și tîrziu și — în asemenea condi
ții — au pierdut foarte multe baloane. 
Abia spre sfîrșitul jocului am 
văzut De teren adevărata echipă

In ultimele 30 de minute ale meciului, Progresul a atacat in repetate rinduri 
poarta apărată de Simpson. In fotografie una dintre marile ocazii raiale 
de echipa noastră: Ozon a șutat, portarul Simpson nu va mai ajunge bato

nul dar.- Keith va degaja chiar de pe linia porții, 
(Foto: 1. WELBER)

0 consfătuire
Cele trei campionate de fotbal 

(A, B și C) sînt în toiul desfășu
rării lor și pîna acum nu se poate 
spune cu certitudine cine va fi cam
pion și cine va retrograda. Meciu
rile sînt din ce în ce mai dîrz dis
putate și uneori dau ocazie la ati
tudini riecorespunzătoare din partea 
Jucătorilor. De aceea, consfătuirea 
inițiată de Federația Rontînă de Fot
bal cu conducătorii secțiilor si an
trenorii echipelor din aceste trei 
campionate, privind problema disci
plinei pe teren a jucătorilor, se si
tuează pe linia măsurilor — bine 
venite — luate în această direcție de 
forul nostru de specialitate.

Referatul susținut de tov. D. Fo. 
dor a arătat că în retur, numărul 
infracțiunilor disciplinare ale jucă-

Oronospori>
rezultate; un ceas Schaffhausen: Mar- 
cu Dumitra din Ploești str. Praga nr. 
26 care a avut 10 variante cu „0“ re
zultate (14 total jucate); un frigider: 
Schiopu Marin din București str. Sa- 
moilă Dumitru nr. 48 care a avut 10 
variante cu „6“ rezultate (10 total ju
cate). Ultimii doi participanți fiind ]a 
egalitate ca număr de variante cu „0“ 
rezultate pe același formular; conform 
regulamentului atribuirea premiilor s-a 
făcut în ordinea numărului de variante 
total jucate pe formularelp respective. 
Premiile acordate prin " tragere din, 
urnă: o motocicletă de 350 cmc.: 
Zredojonovski Mihai din Oradea etr. 
M. Gorki nr. 12; Cite un aragaz cu 3 
ochiuri și butelie:- Baromde Policroni 
din Tîrgoviște str. H. Rădulescu nr. 5 
și Polmolea Mircea din Qr. Stalin str. 
Lenin Bloc 18 ap. 6; Cite un aparat 
de radio „Opereta"; Gniglea Ion din 
București Aleea Socec nr. 11 și Pavel 
Florin din Bicaz Fabrica de Ciment 7; 
Cite un ceas de mină „Pobeda"; Mois 
Tuliu din Timișoara str. Gh. Barițiu 
nr. 4, Liszca Carol din Tg. Mureș str- 
Vlahuță nr. 16, Enescu Aurelian din 
București str. Avrig nr. 11. Novac 
Laurențiu din Cfluj str. 30 Decembrie 
nr. io, Dimancea Ion din Petroșani str. 
M. Eminescu nr. 17 și Popescu Du
mitru din Oțelul Roșu baraca 12; Cite 
o bicicletă băirbătească: Durleașteanu 
Const. Gara Bălteni-Vaslul, Vegner 
Renata din Reșița str. I. Herbac nr. 
31, Demaci Vasîle din Deda-Toplița — 
R.A.M. și Agavriloaie Gh. din Timi
șoara str. Bogdane^ ti Tor nr. ®3. In 
urnă: 419 variante cu ,,0“ rezultate.

S Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 22 din 1 iunie 1958:

I. R. P. POLONA — SCOTIA; TI. 
STIJNTA TIMISOARA — DINAMO 
PRAGA (Cupa Dunării): TIT. TATRAN 
PF4ESOV — PARTTZAN BELGRAD 
fCuna Dunării): IV. LOKOWOTTV
SOFIA — TATABANYA (Cupa Dunării); 
V. DUKLA PARDUBICE — STEAUA 
ROȘIE BFluGRAD (Cuoa Dunării): VI. 
VO.TVODTNA NOVT SAD — LWSKT 
SOFIA (Cupa Dunării): VTT C.F.R.
ARAD — ȘTIINȚA CLUJ (Cat. B);

cît 
în- 
ai 
e- 

pri-

Progresul. Jucînd mult mai decis, mai 
relaxat, mai rapid ea a reușit să pu
nă în dificultate apărarea echipei en
gleze, terminînd partida într-o puî 
ternică revenire. Cel măi bun om al 
echipei a fost portarul Mîndru care a 
contribuit efectiv la depășirea unor 
momente foarte grele. Alături de ce
lelalte . concluzii jucătorii de la Pro
gresul trebuie să învețe că față de a- 
semenea adversari trebuie să ții 
mai puțin bălaiul, să pasezi la

, demarcîndu-te imediat ce 
pasat. Am vrea să constatăm că 
chipele noastre de club — ele în 
mul rînd — VOR APLICA IN ME
CIURILE URMĂTOARE CEEA CE 
AU VĂZUT FOLOSITOR IN IN 
TILNIRILE CU FOTBALIȘTII STRĂ
INI.

De asemenea este cazul să se imprime 
formațiilor mal multă disciplină, evi- 
tînd pe viitor atitudini nesportive ca 
aceea a lui Oaidă.

EFTIMIE 1ONESCU

ale cărei roade
torilor a scăzut în comparație cu 
perioadele anterioare, totuși el tre- 
btye să atragă atenția secțiilor și 
antrenorilor de fotbal. Tuturor aces
tor lipsuri trebuie să li se pună ca
păt în mod neîntîrziat și de aceea 
federația a intervenit căutînd să a- 
ducă lucrurile pe făgașul cel bun. 
Nu numai în categoria A s-au pro
dus abateri de la disciplina sportivă. 
In cele două serii ale categoriei B, 
comisia centrală de disciplină a dic
tat nu mai puțin de 52 suspendări 
de jucători, în afară de măsurile 
luate împotriva echipelor din Ba
cău, Moreni, Suceava etc. care au 
avut sau mai au încă terenul sus
pendat. In categoria' C au fost apli
cate 163 de sancțiuni.

Care au fost cauzele care au dus 
la un număr atît de mare de sanc-

VIU. UNIREA FOCȘANI — FLACARA 
MORENI (Cat. B); IX. FARUL CON
STANȚA — DINAMO OBOR (cat. B); 
X. C.F.R. CLUJ — GAZ METAN ME
DIAȘ (Cat. B); XI. ȘTIINȚA IAȘI — 
POIANA CIMPINA (Cat. B); XII. ME
TALUL REȘIȚA — MINERUL BAIA 
MARE (cat. B).
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 20 și concursul Prono
expres nr. 18 se face în Capitală astăzi 
după-aiî*iază  începînd de la ora 17 nu
mai ia Agenția Loto-Pronosport din 
calea Victoriei 22—24 (pasajul Bijute
ria).
• PRONOEXPRES, In urma omolo

gării concursului pronoexpres nr. 18, 
s-a stabilit că nici o variantă nu a în
trunit 6 rezultate exacte. Conform re
gulamentului, pentru categoria I de 
la concursul Pronoexpres nr. 19 cu tra
gerea din urnă miercuri 28 mai s-au 
reportat 250.C00 lei iar 34.520 lei au fost 
adăugați global fondului de Ia cate
goriile II și III ale concursului Pro
noexpres nr. 18. Premiul II: 14 va
riante cu 5 rezultate exacte revenind 
fiecăreia cîte 8.219 lei. Premiul III: 531 
variante cu 4 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 433 lei. Fond, de 
premii: 595.206 lei.

*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Premiile în obiecte acordate prin 
tragere din urnă participanțiio-r la 
concursul -Pronoexpres nr. 18 au re
venit următoarelor buletine: o moto
cicletă de 350 cmc. * bul. nr. 3.132.140 
ag. 78 reg. 3 ; o motocicletă de 125 
cmc. : bul. nr. 2.5(26.250 ag. 31 reg. 1 ; 
cîte un aragaz cu 3 ochiuri și butelie : 
Verdes Ștefan — Seini — Reg. Baia 
Mare ; bul. nr. 1.685.238 ag. 97 reg. 3 
și bul. nr. 3.422.106 ag. 202 rog. 3 ; 
oîte un aparat de radio „Victoria* 4 : 
bul. nr. 1.211.948, ag. 13 reg. 3 ; 
bul. nr. 1.2114.6412 ag. 80 reg. 3 ; bul. 
nr. 1.049.476 ag. 20 reg. 5; bul. nr. 
0.988.655 ag. 3-143 Teg. 17 ; bul. nr. 
1.345.345 ag. 40 reg. 12. Au mai fost 
acordate 10 ceasuri de mînă, 20 mape 
de piele și 50 ceasuri deșteptătoare. 
Lista completă a numerelor buletine
lor cîștigătoare o găsiți în nr. 215 al 
revistei „Programul Pronosport".
• NU UIT ATI! INCEPIND CU CON

CURSUL PRONOEXPRES NR. 19 SE 
EXTRAG DTN URNA 8 NUMERE C1Ș- 
TTGATOARE SI SE ACORDA 6 CATE
GORII DE PREMII IN LOC DE 3! 
DEPUNEȚI r»FCl SI DUMNEAVOAS
TRĂ CTT MAT MULTE BULETINE 
PRONOEXPRES! 

goluri (și a înscris vreo 6—7, totuși) 
și mai mult realizarea unui cît mai 
bun joc de ansamblu.
_ „Jucătorii noștri se mobilizează sin

guri în preajma întilnirilor internațio
nale — ne spunea unul din antrenorii 
echipei C.G.A., ANGELO NICULEȘCU 
—, iar rezultatul de 3—1 obținut de 
M.T.K. în meciul cu Wiener Â.C, i-a 
ambiționat mai mult. Părerea mea 
este că jucînd la valoarea ei reală, e- 
chipa noastră poate cîștiga la o di
ferență cu care să reziste în retur la 
Budapesta". In ce privește formația 
C.C.A. urmează să alinieze pe' aceea 

de mai sus, cu linia de halfi Jenei- 
Bone.

Palotaș stoper!

Oaspeții maghiari sosesc azi în Ca
pitală cu un avion special și cu... o 
surpriză în formație: înaintașul Pa
lotaș va înlocui pe Borzsei în postul 
de stoper. Cel ptrțirj așa indică ulti
mele vești primite de la Budapesta, 
in acest caz, echipa va fi următoa
rea : Bartfai — Szkncsak 11, Palo
taș, Lantos — Kovacs I, Kovacs III 
— Karasz, Bukovi, Bodor, Molnar, 
Szwncsak I

Ultimul antrenament la Timișoara

Joi, Știința a făcut ultimele pregă
tiri, iar ieri a plecat la Praga cu Io-’ 
tul de jucători anunțat. Studențu au 
susținut un meci de antrenament în 
(compania formației Tehnometal de 
care au dispus cu 7—3 (4—1). Cio- 
sescu nu a jucat, dar a făcut deplat 
sarea la Praga. >

Vești de la Praga

PRAGA 23 (Prin telefon). — Di
namo Praga și-a terminat turneul 
fn R. F. G. susținînd ultimul meci 
la Frankfurt. Praghezii au învins pe 
S. V. Frankfurt cu 3—1. VineTi, ei 
au făcut ultimul antrenament la 
Praga, după care și-au alcătuit ur-

le așteptăm...
tiuni? Raportorul a arătat că princi
pala cauză este aceea că la meci se 
pornește cu gîndul de a se cîștiga 
cele două puncte puse,în joc, între- 
buințîndu-se orice mijloace. Printre 
factorii de seamă care au contribuit 
la existenta acestui număr rraare de 
infracțiuni se numără și lipsurile de 
care au dat dovadă conducătorii co
lectivelor sportive și secțiile de fot
bal, instructorii și educatorii în ceea 
ce privește munca de educație a 
sportivilor.

Numeroși vorbitori care au luat 
apoi cuvîntul au scos în evidentă 
rolul de pedagog pe care trebuie 
să-1 aibă antrenorul unei echipe de 
fotbal. In plus, au fost arătate ca- 
zuri în care unii jucători și-au corec
tat comportarea datorită preocupării 
colegilor lor de echipă (Sîrbu t- Cor- 
vinul Hunedoara).

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii, a luat cuvîntul tov. Stelian 
Staicu. vicepreședinte al F.R.F.. care 
a arătat poziția fermă pe care se 
situează conducerea federației pri
vind păstrarea unei discipline de
pline pe terenurile de fotbal. Acea
sta însă nu se va putea realiza, dacă 
antrenorii și conducătorii secțiilor de 
fotbal nu vor sprijini această acțiu
ne prin intensificarea muncii de 
educație în rîndul jucătorilor, dacă 
nu se va lămuri diferența de prin
cipiu care există între „joc atletic" 
și „joc periculos", dacă nu se va 
pune capăt goanei după rezultate 
imediate și dacă nu se va îmbună
tăți autoritatea antrenorilor fată de 
jucători.

Știri de fotbal
FARUL DIN NOU LIDER

Echipa Combinatului Poligrafic a 
avut joi o comportare mult mai 
bună decît în partida cu Dinamo 
Bacău și a reușit să termine la e- 
galitate, 1—1 (0—0), cu Farul Con
stanța, după un meci în care a avut 
inițiativa majoritatea timpului. Con- 
stănțenii ne-au lăsat impresia că 
sînt obosiți. Golul marcat de Matei 
în min. 55 (printr-un splendid șut 
prin surprindere și din întoarcere 
care l-a găsit neatent pe Stafie, por
tarul oaspeților), nu a mirat pe ni
meni pentru că venea după o perioa
dă de dominare a bucureștenilor și 
după mai multe ocazii ratate. Zece 
minute mai tîrziu, Sever (Farul) a 
ratat un 11 m. acordat de arbitrul 
M. Marinciu-Ploești la un hends co
mis de Petca. Conștănțenii au egalat 

mâțoarea formație pentru partida cțț 
Știința: Jonak — Hildebrand, Kol- 
man, Andrejkovici ■— Vlasak, Trnka 
— Urban, Hercig, Hemele, Svoboda^ 
Peșek. Rezerve: Kubeș, Moravec și 
Nedvi-dek. Deși echipa este lipsită 
de doi titulari, portarul Dolcjsi și 
interul Hovorka (reținuți în lotul na
țional pentru Suedia), antrenorul 
Rygr speră într-o victorie a echipei 
sale și în calificarea pentru turul ur
mător.

De fapt, Cupa începe azi

Primul joc al primei etape are Ioc 
azi la Belgrad, iar ultimul marți la 
Sofia. De altfel, iată programul a- 
cestei prime etape (cu returul la 31 
mai — 1 iunfe):

MIINE LA „23 AUGUST"

Ora 15.45: Combinatul Poligra
fic — CFR București (6at. B).

Ora 17.30; C.G.A. — M.T.K., 
arb.: Rumianțev, Gh. Hristov, Tr. 
Hristov (Bulgaria).

SÎMBATA 24 MAI. Belgrad: 
S1EAUA ROȘIE (4) DtJKLA PAR
DUBICE (7).

DUMINICA: 25 MAI, Bdgpad: 
PAR TIZAN (2) — TATRAN PRESOV 
(8); București: G.0.A. (3) — M.T.K.
(2) ; Budapesta: FERENCVAROS
(1) — RADNIGKI BELGRAD (3); 
Praga: DINAMO (5) — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (2); Tatataiiya: TATA
BANYA (3) — LOKOMOTIV SOFIA
(3) : Bmo: RUDA HVEZDA f6) — 
SALGOTARJAN (6).

MARȚI 27 MAI, Sofia: LEVSKI
(2) — VOIVOD1NA NOVI SAD (5).

In paranteze, locurile ocupate de 
echipe în campionatele naționale res
pective.

Azi și miine 
Două „sferturi” pasionante 
in Cupa R.P. R. la fotbal
De fapt, ziua de 25 mai era re

zervată sferturilor de finală ale Cu- 
P61 R.P.R. Cum însă, la aceeași 
data începe și „Cupa Dunării" — î0 
5are„noastră este reprezentată 
de Știința și C.C.A. ambele califi
cate și în Cupa R.P.R. — aceasta 
a cedat ziua importantei competiții 
internaționale. Și pentru a nu stîn- 
jeni^ activitatea reprezentanților noș
tri în Cupa Dunării, două din jocuri 
au fost amînate pentru luna iunie: 
Știința—Dinamo Cluj și CC A - 
C. S. Oradea.

Astfel încît, din cele patru „sfer
turi nu au loc decît două: astăzi 
Ia București, în deschidere la par
tida Dinamo—Newcastle, se întif- 
nesc Petrolul Ploești și Steagul roșu 
Orașul Stalin, iar mîine — la Con
stanța — Rapid. București și Pro
gresul București. Două întîlniri. ex
trem de interesante, mai ales în lu
mina ultimelor lor rezultate: Petro
lul, învins de Rapid, înfruntă pe 
ploriosul învingător al lui Dinamo 
Moscova cu 8—2 iar învingătorul 
liderului întîlnește pe cîștigătorul da 
la Cluj într-un meci care se anunță 
drept avanpremieră la partida de 
campionat de la 8 iunie.

Iată cum s-au calificat ele pînă 
acum : PROGRESUL 5—4 cu Ti. 
tanii București și 5—1 cu Farul 
Constanta; PETROLUL_ 11—0 cu 
Dinamo Brăila și 3—2 cu CFR Iași; 
RAPID 1—0 cu Dinamo Bacău și 
2—1 cu Dinamo Obor: STEAGUL 
ROȘU 3—2 cu Corvinul Hunedoara 
și 2—0 cu Jiul Petroșani.

cu 7 minute înainte de sffrșît pririi 
Moroianu.

In urma acestui rezultat. Farul: 
Constanța a preluat conducerea în. 
clasamentul seriei a 11-a a catego
riei B. (m. t).

• Meciul de categorie O Sp. Mun
citoresc Rădăuți — Gloria Dorohoi 
a fost omologat de federație cu re
zultatul de 3—0 în favoarea GlorieF 
deoarece Sp. Muncitoresc a utilizat 
un jucător fără drept de joc (trans
ferat prin inducerea în eroare a ser
viciului de legitimări al federației).

• Arbitrii de fotbal delegați Ia jocu
rile de campionat sînt obligați să 
semnaleze în rapoartele lor pe toți 
juniorii născuți în anii 1940. 1941, 
care activează în primele echipe.



Au fost omologate

Primele 2 recorduri romînești la molonauticâ
Pe cînd următoarele?

George Isopescu a cîștigai'!’ 
probii de floreiâ. dîsi concursul; 

de la Timișoara
La sfîrșitul primăverii anului tre

cut cea dintîi promoție de piloți 
termina cursurile teoretice

mo
tonautici
ale școlii conduse de ing. A. Devasal 
și Viorel Păunescu (doi inimoși pio
nieri ai acestui sport) în cadrul 
A.V.S.A.P. Apoi, au fost importate 
șase motoare Kotfig de 350 cmc și 
harnicul colectiv al atelierelor de 
ambarcații de la Reghin în frunte 
cu maestrul Varga, a proiectat și rea
lizat prompt primele sase coci (bărci) 
pentru glisoare. Așa, Htrăstrăul a în
ceput să fie brăzdat din ce în ce mai 
des de bărcile cu motor și „papucii 
cu motor" au produs firește un in
teres crescînd în masa sportivilor 
noștri care așteptau cu multă nerăb
dare să piloteze. Sportul rotnîaesc se 
îmbogățea cu încă un vlăstar: mnln- 
nlmtic».

Koadele primului sezon nu s-att 
lăsat așteptate. După demonstrația 
experimentalilor sportivi polonezi, ve- 
niti. în schimb, de experiență la noi., a 
urmat mult apreciata demonstrație de 
Ziua Marinei la 4 august, primul 
concurs oficial ținut după toate regu 
Iile internaționale în octombrie și alte 
competiții de verificare. Intre timp, 
pe lacul Snagov, cei • mai buni absol 
venți, ai școlii A.V.S.A.P. stabileau 
primele două recorduri romînești pe 
km lansat: Ia cat. sport, clasa 350 
cmc (BU) tîriărul mecanic Andrei 
Dandescu realiza un timp mediu do 
48,60 șec„ respectiv 74,974 km oră, 
iar la categ. curse,.clasa 350 cmc (B), 
Ion Petrosuci realiza un timp mediu 
de 43,45 sec. respectiv 82,853 km oră. 
Cifre mai mult decît promițătoare, va
loroase.

Ne-îuj adus aminte de activitatea 
acestui nou sport numai citind o

fost 
mai 
pen 
eon

scurtă notă din ultimul număr al re
vistei „Caiete de natație și sporturi 
nautice", cu referire la recordurile de 
mai sus. Pentru că pe Herăstrău satt 
pe Snagov nu mai e nici o mișcare.
De ce? Maturitatea precoce la care a 

ajuns în sezonul său inaugural moto- 
nautica, entuziasmul cu care a 
primită în rîndurile sportivilor și 
eu seamă aplicația lor deosebită 
tru acest gen de întreceri cer o
tinuare și dezvoltare pe măsura înee 
puțului. In plus, sînt speranțe că pro 

blema dificilă și costisitoare a im
portului de materiale se va rezolva 
complet, prin posibilități autohtone 
Reghinul ă mai furnizat 8 glisoare — 
cu calități incontestabile — iar un 
colectiv de proiectanți în frunte cu ing 
E. Bărbosu lucrează la realizarea unui 
prototip de motor de 350 cmc. Ră- 
mine doar ca cele mai 
cluburi să dea dovadă da 
inițiativă, înjghebîndu-șî 
secții de specialitate, a- 
filiate la federație, ca 
parcul actual de glisoare 
să devină activ, la dispo
ziția acestor secții nou în
ființate, ca planul de 
muncă al comisiei moto 
nautice să prindă viață. 
Numai așa . entuziasmul 
inițial pus în slujba aces
tui util, atrăgător, dar 
temerar sport, se va 
transforma într-o activi
tate rodnică și noile suc
cese și recorduri nu se 
vot lăsa așteptate.

N MARDAN

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). Joi 
a început campionatul republican de 
scrimă individual categoria a II-a. Din 
prima zi. care a programat întrecerea 
la floretă bărbați, am înregistrat În
treceri de o deosebită valoare tehnică 
și cîteva surprize. Astfel, cunoscutul 
trăgător bucureștean Nicolae nu a 
reușit să se califice in finală, ca și 
clujeanul Tapalagă de altfel. Turneul 
de floretă bărbați, care a reunit 35 
de trăgători din 10 orașe (este regre
tabilă absența centrelor Tg. Mureș, 
Arad și Craiova), a revenit pe merit 
dinamovistului George Isopescu. care 
s-a dovedit cel mai bine pregătit din 
punct de vedere fizic și tehnic-tactic. 
O bună comportare au avut, de ase
menea, Șerbănescti, Drîmbă și Falb 
(dacă ar fi fost mai puțin nervos, 
acest tînăr de 15 ani putea obține 
un rezultat superior). Clasamentul 
probei de floretă băieți se prezintă 
astfel:/. Isopescu (Dinamo Buc.) 6

importanta

Unul dinire cei mai tineri și mai temerari piloți 
motonautici Andrei Dandescu, bl plină cursă.

», 2. Șerbinesca (Petrolul Ploești) 5j 
o., 3. Drîmbă (Stăruința S. Mare) 4 
o. 21 t.p., 4. Falb (Stăruința S. Mare) 
4 o. 27 t.p., 5. Paisie (C.O.A.) 3 o., 
6. Stefan Csipler (S. Mare) 3 o., 7. 
Erdogh (Voința Cărei) 2 v., 8. Schna
bel (Sibiu) 1 v.

Vineri a avut loc proba de floretă 
fete cu participarea a 27 trăgătoare. 
Lupta a fost deosebit de echilibrată, 
pentru promovarea din eliminatorii în 
semifinale fiind, necesare cîteva asal
turi de baraj. La ora cînd telefonez 
finala este în curs de desfășurare. 
S-au calificat pentru turneul final: 
Oprita Dragalina (Șc. sp. tin. Buc.), 
Denise Uray (Dinamo Cluj), Paras- 
chi'ja Kiss (Voința Cărei), Silvia Lam- 
brino (Energia Buc.), Magda Cora 
(Petrolul Ploești), Use Rill (Sibiu), 
Lidia Grib (C.C A.), Doina Alexan- 
drescu (Progresul Buc.). Pînă în pre
zent. singurele trăgătoare neînvinse In 
finală au rămas Lidia Grib și Doina 
Alexandrescu.

Sîmbătă are loc proba de spadă, 
iar duminică ultima probă, cea de 
sabie.

Primai experiment 
pentru întrecerea gimnasticii 

de producție la Brăila
BRA1LA 23 (prin telefon). Un 

colectiv de profesori de educație 
fizică' din orașul nostru a Început 
experimentarea gimnasticii de pro
ducție ta Fabrica de Confecții. Cu 
sprijinul organizației de partid, 
al organizației U.T.M., al directo
rului fabricii, N. Anghel, și al al
tor tovarăși cu munci de răspun
dere în întreprindere, experimen
tul a fost început. In secția „prod" 
au fost angrenați în gimnastica 
de producție 66 de muncitori.

De acest experiment se ocupă 
profesorii de educație fizică 
Nicola e Vîlcea și Iza Vîlcea.

EMIL MIRZA
președintele consiliului orășenesc 

UCFS Brăila

Al. Gross — corespondent

Joi seara, la Giulești

La 30 mai se închide a doua perioadă de depunere 
a buletinelor la concursurile speciale Pronosport

Participanții la concursurile speciale 
de pronosticuri sportive organizate de 
I. S. Loto-Pronosport în colaborare cu 
ziarul „Sportul popular" se găsesc în 
febra celei de a doua perioade de de
punere a buletinelor.

Cei care depun buletine de concurs 
pînă la 3D mai (indiferent la care con
curs c.M.l, C.M.2 sau C.M.3) primesc 
cucoane de culoare albastră care le dau 
dreptul să participe gratuit la doua 
trageri pentru obiecte: 1 automobil, 
motociclete, ceasuri de aur, ș.a.

PRONOSTICURI PENTRU C.M.l, 
C.M.2 ȘI C.M.3.

Pentru a veni în ajutorul participan- 
ților care depun buletine de concurs 
la c.M.l, C.M.2 șl C.M.3 ne-am adresat 
la doi foști jucători de fotbal care ac
tivează actualmente în cadrul federa
ției romîne de fotbal: tov. Nanciu Vi
sile — fost jucător al echipei C.C.A., 
actualmente secretar general adjunct 
al federației romîne de fotbal și Traian 
Ionescu, antrenor federal. Iată care

sînt pronosticurile lor (ordinea meciu
rilor este cea trecută în program, pe 
fluturași și în prospecte).

Pronosticurile tov. Nanciu vaslle:

c.M.l: i. 1; li. a; IH. 2: IV. 2s v.
1—2; VL 2; VII. 2; VTH. 2; IX. 1; X. 2; 
Jtl. 2; XII. X—2.

C.M.2.: I. 1—X; II. 21 III. 1—X; IV.
1—X; V. 21 VI. X—2; VII. 2; VIU. X—21
IX. 1—2; X. 2; XI. 2; xn. 2;

C.M.3.: I. 15—13—M—11; II. 15—13— 
14—11—7; ITI. 2—1—7; IV. 3—10—11 C. 
8—12.

Pronosticurile tov. Traian Ionescu:

CdW.1.: I. 1; II. 2; IU. 2; IV. 2; V.
1— X; VI. 2; VII. 21 VIII. 2; IX. X—2;
X. 2; XI. X—2; XU. 2;

C.M.2.: I. 1—x; ii. 2; iu. 2: rv. x—2; 
V. 2; VI. 2; VH. X—2; V1H. 1—2; IX. 
X—2; X. 2; XI. 2; XII. X—2;

C.M.3.: I. M—15—2—13—7; M. 14—15—
2— 13—7—11; TU. 2—11—1»; IV. 3—1—1»; 
C. ».

După cum se poate vedea șansve 
de cucerirea titlului de campioană 
mondială înclină de partea formațiilor 
Braziliei. Argentinei, U.R.S.S., Angliei, 
șl R.P.F. Iugoslavia, iar pronosticurile 
referitor la echipele care vor marca 
cele mal puține goluri în Suedia ple
dează pentru Scoția, Țara Galilor și 
Mexic.

In încheiere, precizăm celor oare 
participă și la concursul special nr. 3 
(C.M.3) că la acest concurs pronosticu
rile se indică prin numere. Echipele 
participante au următoarea numero
tare: 1. R. F. Germană, 2. Argentina, 
3. R, Cehoslovacă, 4. Irlanda de Nord, 
5. Franța, 6. Paragual, 7. R.P.F. Iugo
slavia, 8. Scoția, 9. Mexic, 10. Suedia, 
11. R. P. Ungară, 12. Tara Galilor, 13. 
Anglia, 14. U.R.S.S., 15. Brazilia, 115.
Austria.

La C.M.3. participarea constă In a 
Indica cinci pronosticuri și anume: 
primele patru echipe din clasamentul 
final (în ordinea respectivă) șl echipa 
care va marca cele mai puține goluri.

0 reuniune pugilistică 
de calitate

Cea de a doua gală de verificare 
a boxerilor feroviari a atras joi 
seara în „potcoava" de la Giulești 
un număr mare de spectatori. O in
teresantă dispută au furnizat-o Aurii 
Morăruș (Buc.) și C. Calen-cruc (Iași). 
Iri special, bucureșteanul a manifes
tat o poftă de luptă deosebită. In 
repriza a doua, el a utilizat cu. mult 
succes directa de stingă și și-a tri
mis de două ori adversarul la podea. 
Calenciuc a revenit tardiv iar în 
general a manifestat o teamă inex
plicabilă și, în consecință, a părăsit 
ringul învins. Cel mai frumos meci 
al serii l-au furnizat semimijlociii 
O. Silberman (Buc.) si Neagu Ctema 
(Cța), care au * terminat la 
egalitate. Alte rezultate: M.
Marinescu (Craiova) b.p. Amet'n 
Nuri (C-ța), I. Boceanu (Buc) meci 
nul cu Gh. Vieru (lași), Vențel Sto- 
ianovki (Reșița) meci nul cu V. 
Ionescu (Buc), M. Spătaru (Giurgiu) 
b.p. I. Moșescu (Brăila). P. Pîr- 
lea (Bacău) meci nul cu I. 
Frunză (Brăila), O. Stănescu (Buc) 
meci nul cu N. Dudtt (Craio
va), P. Zaharia (Buc) b.p. Gh. 
Roșsler (Buc). De semnalat arbitra
jele corecte ale lui I. Firu, A. Radu
lescu, A. Andreopol și P. Malițchi. 
A treia reuniune are loc astă-seară, 
la ora 19,30, pe stadionul Giulești.

C. R.

l

In Capitală
Azi

Finalele campionatelor 
republicane de juniori 

ia gimnastică
Astăzi încep la Constanța și Arad 

finalele campionatului republican de 
gimnastică pentru juniori. La Con
stanța își vor disputa întîietatea cele 
rr.ai bune junioare (50 la număr) 
din orașele Arad, Sibiu, Baia Mare, 
Oradea, Ploești, Craiova, Lugoj, Li- 
pova, Tg. Mureș, Satu Mare, Cluj, 
lași, Constanța, Orașul Stalin, Timi
șoara, Bacău și București. In același 
timp la Arad se vor întrece cei 50 
de juniori selecționați din orașele 
Sibiu, Baia Mare, Oradea, Arad^ 
Ploești, Craiova, Constanța, 
Tg. Mureș, Lipova, Satu Mare, CnțP 
Iași, Orașul Stalin, Timișoara, Ba
cău, Rm. Vîlcea și București.

Campionatele se vor disputa con
form normelor de clasificare din pro
gramul în curs. In plus, toți concu- 
renții vor participa și la cîteva pro
be atletice (alergare, săritura în 
înălțime, aruncarea greutății cu am
bele mîini).
ta. alături

Notele obținute vor con- 
de cele din probele de 
la stabilirea mediilor în 
generaL

ELEVI ȘI ELEVE!

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
ora 19 — etapa a II-a a campionatu
lui republican de atletism pe echipe.

BASCHET. Teren CSU, de la ora 
17,30: Rapid — CSU (£.), Rapid — 
„Panaiot Volov“ (b.), Olimpia — 
„Panaiot Volov" (f).

BOX. Stadion Giulești, ora 19,30: 
reuniune de selecție a lotului fero
viar.

HOCHEI pe IARBA. — Stadionul 
Tineretului, ora 16; Acvila — GS 6; 
ora 17,30: I.P.C.H. — Metaloglobus.

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 15,30: Petrolul Ploești — Steagul 
roșu Orașul Stalin (Cupa R.P.R.); 
ora 17,30: Dinamo București — New
castle United.

NATAȚIE. Ștrandul „D. Gherman", 
ora 19: concurs de verificare.

VOLEI. Stadionul Tineretului, ora 
18: finala campionatului feminin șco
lar al orașului București.

Mîine

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
ora 8,30, campionatele școlare ale o- 
rașului București; Stadionul Repu
blicii, ora 19; etapa a II-a a cam
pionatului republican pe echipe

BASCHET. Teren C.S.U., de la 
ora 17,30: Olimpia — C.S.U. (f). Ra
pid — „Panaiot Volov" (f). Olimpia— 
„Panaiot Volov" (b).

HANDBAL. Ștadion ,,23 August"

teren II, ora 11: Steagul roșu Bucu
rești — FI. roșie Sibiu (câmp. f»m. 
cat. A).

HOCHEI PE IARBA. Stadionul Ti
neretului, ora 17,30: C.S.U. Bucu
rești — Voința Ploești.

FOTBAL. Stadion „23 August" ora 
15,45: Combinatul Poligrafic — CFR 
București (cat. B); ora 1^,30: CCA— 
MTK (Cupa Dunării); teren Dinamo 
Obor, ora 10: Dinamo Obor — Știirj- 
ța București (cat. B); teren C.A.M. 
Belvedere, ora 10: Confecția — Glo
ria CFR Galați (cat. G); teren Du
dești, ora 10: Metalul M.I.G. — Rat. 
4 Cîmpina (cat. C).

NATAȚIE. Ștrandul „D. Gherman", 
ora 9: concurs verificare; ora 11; 
C.S.U. Buc. — C.G.A.; ora 11,45: 
Dinamo Buc. — Start Buc. (meciuri 
în campionatul de polo).

VOLEI. Teren Sănătatea, ora 10: 
C.S. Snagov — Aurul Negru P1q- 
ești (cat. B).

RUGBI. Teren Gloria, ora 9: Glo
ria București — C.S.U. București; 
Stadion Tineretului teren III. ora 
17,30; S.PC. București — P.T.T. : te

ren IV, ora 18: Minerul București — 
C.S.A. Ploești (jocuri în Cupa 
R.P.R.); teren II, ora 18: Știința A- 
gronomia — Aeronautica București 
(cat. B).

In țară
Azi

FOTBAL. Arad: U.V.A. — Parti-l 
zanul Reghin (cat. B); Birlad: Rul

mentul — Victoria Tecuci (cat. C); 
Baia Mare: Dinamo — Gloria Bis
trița (cat. C).

Mline

HANDBAL. Timișoara: Știința — 
Olimpia București; Orașul Stalin: 
Progresul — C.S.U. București; Sighi
șoara: Gloria — Uefor Tg. Mureș; 
Mediaș: Record — Metalul II Ploești; 
Reșița: Metalul — Măgura Codlei 
(jocuri în cadrul camp. fem. cat. A.).

HOCHEI PE IARBA. Craiova: Di
namo — Fulgerul Oltenița; Oradea: 
Electrica — Meteor Timișoara; Sighi
șoara: Victoria — Recolta Marghita; 
Cluj: Constructorul — Dinamo Ora
dea; Gheorgliieni: Progresul — Pro
gresul M. Ciuc; Odorhei: Tîrnava — 
Penicilina Iași.

FOTBAL. Arad: U.T.A. — Dinamo 
Moscova (meci amical); Constanța: 
Rapid București — Progresul Bucu
rești (Cupa R.P.R.).

Categoria B.: seria I: C.F.R. Ti
mișoara — Industria Sîrmei C. Turzii, 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad; 
Gaz Metan Mediaș — Știința Cluj; 
CFR Cluj — Progresul Sibiu; Mine
rul Lupeni — Corvinul Hunedoara; 
Tractorul Or. Stalin — Metalul Re
șița; Seria a Il-a: Prahova Ploești — 
I'oreșta Fălticeni; ’ Unirea Focșani — 
Știința Iași; Dinamo Bîrlad — Farul 
Constanța; Poiana Cîmpina — PrcT 
gresul Suceava; Flacăra Moreni — 
Dinamo Bacău.

Categoria C.: seria 1: Știința

I.M.F. Iași — Steaua roșie Bacău; 
Dinamo Brăila — Oltuzul Tg. Ocna; 
Textila Buhuși —- Petrolul Moinești; 
Gloria Dorohoi ■— Știința Galați; Lo
comotiva Pașcani — CFR Iași: me
ciul Sportul Muncitoresc Rădăuți — 
Textila Botoșani nu se dispută pentru 
că echipa din Rădăuți a fost suspen- 
dată o etap4 Seria a II-a: Metalul 
Tîrgoviște — Carpați Sinaia; Olimpia 
Giurgiu — Torpedo; Ancora Galați —
— I.M.U.M. Medgidia; Șantierul Na
val Constanța — Dinamo Pitești; 
Sinteza Victoria — Petrolul Pi 
iești ; Seria a IIl-a: Feroviarul Cra
iova — U.M. Cugir; Metalul Oțelul 
Roșu — Dunărea Corabia; Flacăra 
Orăștie —CFR Tr. Severin; Aurul 
Brad — Olimpia Reșița; Unirea Rm. 
Vîlcea — Rovine Grivița Craiova; 
Flacăra Tg. Jiu — Indagrara Arad; 
Seria a lV-a: Rapid Cluj — Recolta 
Cărei; Textila Sf. Gheorghe, — Stă
ruința Salonta; Mureșul Toplița — 
Arieșul Turda; Stăruința Oradea — 
Voința Tg. Mureș; Someșul S. Mare.
— FI. roșie Oradea, Tisa Sighet - 
Chimica Tîrnăveni.

POLO PE APA. Cluj: Știința — 
llefor Tg. Mureș.

VOLEI. Știința lași — Voința Su
ceava, Voința Bacău — Feroviarul 
Constanța; Știința Galați — Politeh
nica Or. Stalin; Utilajul Petroșani.- 
Stejarul Rm. Vîlcea; Dinamo Oradea
— Casa Ofițerilor Timișoara; Știința 
Timișoara — Voința București'; Di
namo Tg. Mureș — Dinamo B. Mare.

RUGBI. Tîrnăveni: Chimica — 
Geotehnica București; Bîrlad: Con
structorul — Progresul București și 
C.S.U. Iași — C.F.R. București; Ti
mișoara: G.S.U. — Dinamo Bucu
rești : Petroșani: Știința — CCA 
București.

h Participați în număr cit
/ mare Ja cursurile de inițiere 

scrimă organizate de către Dire -
( ția Educației Tineretului Școlar în 
)) colaborare cu federația de specU- 
( Mtate.

}))) înscrierile pentru aceste cursuri 
«(( se fac zilnic la centrul de natație 
Xw ,.Dante Gherman" — luni, miercurii 

și vineri între orele 8—10 Și marți, 
jw? jod și sîmbătă între orele 14—16.

CONCURS DE PENTATLON 
MODERN

Federația Română de Călărie și Pen- 
tatkxn Modern organizează în cinstea 
Conferinței naționale de îuip-tă pentru 
pace din țara noastră un concurs re
publican individual de pentatlon. Con
cursul se va desfășura în zilele de 25— 
29 mai, cu participarea celor mai buni 
pentatlonîști, în frunte CU campionul 
țării D. Țintea, V. Manclu, v. Teodc- 
rescu, D. ionescu și alții. Prima probă 
— călăria — va avea loc mîine, pe 
traseul din vecinătatea G.A.s. Roșia 
Tunari (la capătul tramvaiului 5), cu 
începere de Ia ora 17;30. Cea de a doua 
probă, scrima, este programată Tuni in 
sala Floreasca, de la ora 10, iar poba 
următoare, tirul, se va desfășura marți, 
la ora 11, la Tunari.
ÎNTRECERILE CELOR MAI BUNI 
ATLEȚI DIN ȘCOLILE CAPITALEI

Un eveniment important în atletis
mul școlar: mîine dimineață, cu înce=r 
pere de la ora 8.30, se va desfășura pe 
Stadionul Tineretului etapa orășenească 
din cadrul campionatelor republicane 
școlare de atletism.
FINALELE DE GIMNASTICA ALE 
COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

In zilele de 24—25 mai au ioc la Cluj 
finalele campionatului de gimnastică 
ale cooperației meșteșugărești pe anul 
1958, masculin și feminin, pe echipe și 
individual. La aceste campionate par
ticipă 110 gimnaști și gimnaste din co
lectivele sportive Voința din orașele 
Fălticeni, Gheorghieni, Iași, Sighișoa
ra, Cluj. Aiud, Oradea, Cîmpulung 
Moldovenesc, Focșani. Timișoara, pre
cum și din colectivele Stăruința Baia 
Mare și Start București.
REUNIUNE PUGIMSTICA PE ARENA 

DUDEȘTI
Aseară a avut loc pe arena Dudești 

o interesantă reuniune pugilistică ami
cală la care au participat boxeri de Ia 
colectivele Titanii, Semănătoarea și 
Timpuri Noi. O comportare frumoasă, 
care a satisfăcut pe cei aproape lOTo 
spectatori, au avut tinerii A. Gabriel 
(23 August), Matei Vasile (Semănătoa
rea), D. Cheșnoiu (Semănătoarea), D. 
Tema (23 August), D. Tîrcă (Semănă
toarea) și Ioniță Constantin (23 August).

V. Dumitrescu — corespondent



halterofilii in
in plin

1 1 germană
progres

Ce reprezintă peste 8000 de puncte la decatlon ?
Decatlonul este socotit pe bună dreptate un 

încercări a
D. Ger-Intre halterofilii din R. 

mană și cei din țara noastră există 
o veche „rivalitate". Cu șase ani în 
urmă, la București, a avut loc prima 
întîlnire a halterofililor romîrn și 
germani. De atunci, anual, se orga-- 
nizează meciuri între selecționatele 
celor două țări.

Statistica întîlnirilor ne dezavan
tajează. 
4—2 în 
care au 
o serie 
Față de

Scorul este deocamdată 
favoarea prietenilor noștri, 

înregistrat în ultima vreme 
de remarcabile progrese. 

. .... acum patru ani, media per
formanțelor a crescut cu 25—40 kg. 
la categoriile mici și cu 50—70 kg. 
la categoriile mari. La campionatele 
europene și mondiale, în meciurile 
interțări (cu Ungaria, Uehostovacia) 
și alte competiții reprezentanții R.D. 
Germane au obținut frumoase suc
cese. Doi dintre ei dețin recordurile 
pe întreaga Germanie : Georg Mîske

In campionatele 1

internaționale
de tenis ale Franței

PARIS 23 (Agerpres).
întrecerile au continuat joi cu des

fășurarea întîlnirilor din cadrul probei 
de dublu bărbați. In turul doi al a- 
cestei probe perechea Contreras. Lla
mas (Mexic) a dispus cu 3—0 (6—3; 

V 6—1; 6—1) de Al. Bardan, Gh. Vi- 
ziru (Romînia).

cu 325 kg. și 
categoriile 
400 kg. și

mij- 
res-

ob-

la categoria pană 
Gunther Siebert la 
locie și semigrea cu 
pectiv 395 kg.

Nu de mult echipa R.D.G. a
ținut la Meissen un strălucit succes, 
dispunînd cu 4—3 de valoroasa for
mație a Franței. Această victorie 
constituie o bună carte de vizită, cu 
atît mai mult cu cit formația învin
gătoare a fost lipsită de doi titulari. 
Rezultatele gazdelor, în ordinea ca
tegoriilor, sînt următoarele: Schuhort 
280 kg., Miske 315 kg., Dietrich 327,5 
kg., Hahnefeld 340 kg., Gohring 385 
kg., Niesmer 227,5 kg., și Arnold 
407,5 kg. Firește, cu Siebert (cat. 
semigrea), Schulltze (cat. cocoș), 
Helbig (cat. ușoară) rezultatul ge
neral ar fi consemnat 
mai categorică a echipei R.D. Ger
mane.

Peste două săptămini, la Muckeln 
(regiunea Halle — R.D.G.) repre
zentativa țării noastre va întîlni pu
ternica selecționată a R.D. Germane. 
Față de rezultatele viitorilor noștri 
adversari titularii echipei romîne 
vor trebui să se pregătească temei
nic pentru a avea o comportare o- 
norabilă. După cum ffl se anunță din 
Berlin, este foarte probabil ca în 
meciul cu R.P.R., formația echipei 
«razde să fie mai puternică 
folosită împotriva Franței.

(cat. cocoș),

o victorie și

ft. P. Chineză

pe stadion. Iar învingătorului grelei 
atribuie titlul de atlet complet.

Și dacă sprinterul simbolizează 
viteza iar săritorul agilitatea, daca 
semifondistul întruchipează rezistența, 
iar discobolul puterea, decatlonistul 

toate aceste calități 
atletism unul din cele 
sporturi.
sa modernă, decatlonul

înmănuchează 
care fac din 
mai populare

Sub forma 
a fost de la început o probă stăpînită 
de atleții americani. învingători a- 
proape la toate olimpiadele, deținători 
pemanenți ai recordului mondial, 
decatloniștii americani n-au întilnit 
ani de-a rîndul adversari în stare imediata 
să le opună o rezistență serioasă. 
Incepînd cu acea faimoasă „piele ro
șie" Jim Thorpe, cu den Moris, 
eroul jocurilor olimpice din 1936, 
încheind cu neînvinsul Mathias sau 
negrii Campbel și Johnson, decatlo
nul american a dat atletismului onul american a dat atletismului 
întreagă suită de mari campioni.

Dar iată că în anii din urmă 
apărut în răsăritul Europei, 
U.R.S.S., nume noi, tineri atleți care 
au urcat repede spre treptele cele 
mai de sus ale măiestriei. O dată cu 
progresul general al atletismului so
vietic, decatlonul, chintesența atletis
mului, a făcut un pas uriaș înainte. 
Heino Lipp, Denisenko, Serghei Kuz- 
nețpv, Volkov, au fost; primii care au 
făcut să se vorbească, ilespue o eclii- 
IfbrSre a năfanței valorilor. Experien
ța acumulată de aceștia a stat la 
temelia creării actualei i generații de 
decatloniști din rîndul tîteîa s-a 
desprins cu autoritate, manifestînd o 
superioritate clară, studentul Vasilii 
Kuznețov. Admirabil dotat pentru toa
te cele trei categorii de probe care

au
In

o nouă forță în arena mondială
a tenisului de masă
—

Timp de o lună, cei maj buni jucători de tenis de masă din Un
garia au întreprins un lung turneu in R. P. Chineză. Am publicat in 
coloanele ziarului rezultatele înregi strate. Ele au surprins, fără îndo
ială, pe toți cunoscătorii acestui sp ort.

Cea mai puternică reprezentativă 
a Europei — echipa masculină a 
Ungariei — a fost de două ori în
vinsă cu un scor , concludent: 5—2 ! 
Berczik a fost întrecut de Van Citlan- 

care s-a dovedit un iucător de

cu burete, dar tineretul învață de pe 
acum și utilizarea paletei obișnuite. 
Aceasta pentru ca în căzut cînd se 
va interzice paleta cu burete, să 
știe să joace la fel de bine și cu pa
letele cu cauciuc. ' .....................
folosesc priza 
fără exagerare 
este schimbat, 
foarte mult jucătorul.

R. P. Chineză dispune de un nu
măr uriaș de jucători iar populari
tatea tenisului de masă depășește 
orice închipuire. Jocurile echipei noa
stre au fost urmărite de 70.000 de 
spectatori și nici unul nu s-a clintit 
de pe scaun pînă la ultima minge.." 

In R. P. Chineză tenisul de 
masă este unul dintre cele mai popu-

Jucătorii chinezi 
,toc“ și pot spune 
că fiecare serviciu 
ceea ce derutează

lare sporturi. Nomai la Sanhai sînt 
120.000 de jucători legitimați I Con
dițiile de antrenament sînt admira
bile. Sălii*  sint mari, luminoase, 
mesele excelente, iar antrenorii co 
mult simț pedagogic se ocupă îndea
proape de tinerii lor elevi. Din rîn
dul acestor elemente tinere au a- 
părut și continuă să apară viitorii 
campioni. De aceea, rui trebuie să 
ne mire faptul că valoarea tenisului 
de masă în China populară crește 
neîncetat. Modestia, sîrguința, munca 
entuziastă, iată caracteristicile chinezi
lor. Conducătorii tenisului de masă din 
R. P. Chineză declară că jucătorii 
lor vor să preia supremația în acest 
sport de la japonezi și maghiari. La 
aceasta, jucătorii maghiari nu au 
decît de adăugat: chinezii au și. 
ajuns în vîrfnl piramidei 1 Afirmarea 
tor oficială se va întîmpla în cel mai 
scurt timp: la viitoarea ediție a 
campionatului lumii.

cumul al
celor zece

decatlonul

întrecerii de 
probe i se

(sprint, arun-alcătuiesc
cări, sărituri) cu o uimitoare constantă 
în rezultate, excelent pregătit fizic, 
Kuznețov a triumfat întîia caTă la 
campionatele europene de 
la Berna din 1954. A- 
poi, performanțele

. 8.014 puncte ! Și totuși, consultînd 
lista recordurilor personale ale lui 
Kuznețov, vedem oă el mai are o re
zervă de cîteva sute de puncte. Ex
celentul atlet sovietic a alergat 100 
m. în 10,6; a aruncat greutatea a- 
proape de 15 m; discul peste 50 m.; 
sulița peste 74 m. El mai poate scade

de
peste 7000 puncte i-au
...................................... La

sa

șica

jucători de
R.P.

Ciuan-iao este unul din cei 
tenis de masă 

Chineză.

devenit „obișnuite". 
Melbourne evoluția 
este o primă mănușă a- 
rancată amerjeanifar. 
Kuznețov se clasează în 
___ 1__ i apropiere a 
lui Campbel și Johnson, 
după ce arătase că poa
te lupta de la egal cu 
ei. Anul acesta îl înce
pe cu un record la pen
tatlon, „anticamera deca
tlonului", prilej cu care 
realizează și trei valo
roase recorduri personale: 
21,9 sec. pe 200 m.; 
50,35 m. la disc; 4:46,2 
pe 1.500 m.

Antrenorul lui Kuzne- 
fov, Volkov, declară pu
blic că elevul său este 
ga ta-să asalteze nu numai 
recordul U-R.S.S. (7733 
p.) ci și pe cel al lu
mii: 7985 pi Ceea c? da 
altfel s-a și întîmplat 
la 18-șf 19 mai pe sta
dionul din Krasnodar. 
Kuznețov a fost primul 
atlet al lumii care de
pășește 8.000 puncte, du
pă noua tabelă.

O regularitate de cea
sornic a caracterizat e- 
voluția lui Kuznețov in 

concurs. Alergjnd 11,0 pe 
49,1 pe 400, sărind 1,75 m. tn înăl
țime și 7,30 în lungime, aruneînd 
greutatea la 14,49 m. el realizează 
in prima zi de concurs 4255 p., mai 
mult decît obținuse vreodată în a- 
ceste probe la decatlon. Pe aceeași 
„distanța" Jojuțson acumulase în de
catlonul său record din 1955 cu 
282 puncte mai mult. Specialiștii, 
care știau că forța lui Kuznețov stă 
în ''prbbele zilei a dona (adică’ a- 
cea parte în care majoritatea decat- 
loniștilor manifestă 6 scădere bruscă 
de punctaj cu diferențe care merg 
pînă la 1.000 puncte), își dădeau sea
ma că record’ll lumii este în pericol. 
După probele de 110 m.g. (14,5 sec.), 
disc (47,05 m.), prăjină (4,00 m.) și 
suliță (66,1-6 m.) Kuznețov acumula 
7679 p. față de 7734 cît totalizase 
la aceste 9 probe Johnson. A decis 
cursa de 1500 m. („coșmarul" decat- 
Icnistului) în care Kuznețov realizind 
4:50,0, nu numai că a egalat perfor
manța lui Johnson, dar a și întrecut-o 
cu 29 pct.

100 m. și
VASILII KUZNEFOV

cîteva secunde în cursa pe 1500, m. 
și adăuga 10—15 cm. săriturii ca 
prăjina. De unde se vede că departe 
de a fi o limită, recordul de acum 
reprezintă pentru. Kuznețov un puqct 
de plecare. '. . .

VALERI U CHIOȘE
________ :,

Recordul
lui Vasilii Kuznețov 
mai bun cu un punct, 

după recalculare
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
In urma recalculării după tabela 

internațională, recordul mondial al
atletului sovietic Vasil ii Kuznețov în 
proba de decatlon este de 8.014 
puncte și nu de 8:013 puncte cum a 
fost anunțat inițial. Reamintim că ve
chiul record mondial deținut de a- 
tletul Johnson (S.U.A.) era de 7985 
puncte.

iCOMEMTARI
St.Louis după miezul ncp):t...

Sub acest titlu, revista americană 
Sports-Illustrated" publică în numărul 

său din 21.IV.1958 un articol care 
oglindește .^narile libertăți" pe care 
le au oamenii de culoare din S.U.A. 
Reproducem în întregime acest articol: 

„Ljill Russell ar fi putut sta acasă. 
Glezna îi era încă tare umflată, după 

dini joCui împotriva puternicii echipe 
„Hawks" din St. Louis. Accidentul se 
petrecuse cu zece zile in urmă și en
torsa mai putea dura două săptămini.

Glezna îl necăjea nucii, dar colega 
săi de echipă se ailau la St. Louis 

i „Hawks" 
și echipa din localitate condu- 

, cea cu 3—2. încă o victorie a celor 
progresul uimitor al jucătorilor \ £/ pouis ?t tdlul de campion pu-

d. di. R. R. —fea f/ considered pierdut. Așa că Rus-
y sell, acasă la Boston, tinjea in ajunul

vorbind despre baschet. Dar omul din 
fața lor nu făcea nici o mișcare, 
cum nici nu i-ar băga in seamă.

clasă. Și 
victoria pe

celelalte meciuri, 
echipe a revenit

în 
re-

mare 
care 
prezentativei maghiare (în conipa- m
nia unor formații selecționate deipentru a șasea intilnire cu 
orașe) rezultatele strînse (5—3 cuT - '
Tientsin și Canton), au scos în relief i .... ......
de tenis de masă din R. P. Chi-i 
neză.

Dar să dăm mai bine ctwînMf jocului. Apoi s-<a hotărit și s-a dus la 
chiar jucătorilor maghiari. BERCZIK: / aeroport pentru a zbura spre St. Louis. 
„Jucătorii chinezi au cele mai marii A sosit la hotelul Jefferson puțin 
sanse la campionatele mondiale din ' după miezul rioptii. A intrai in hol si 
1959 de ' ~ ” ------------ ’ ’
„Secretul succeselor jucătorilor chi- / norul său stind cu doi colegi de echipă 
nezi ? O îndemînare <
Ei mînuiesc paleta cu o dexteritate« cism ae a aoua zi.
de jongleri, au siguranță in lovituri,4, — Bine, Bill, spuse antrenorul, de 
atacă continuu..." EVA KOCZIAN:*  ce ai venit? Nu tc mai doare glezna? 
Personal am ciștigat toate întîlni- j — N-am venit ca spectator, răspun- 
rite, dar nu știu dacă vom mai în-/ se Russell. Am venit să joc.
vinge și intr-un viitor apropiat..." S Antrenorul i-a examinat glezna um- 

Dec’arația conducătorului delega- * flată.
{iei maghiare, BOGNAR -SANDOR,^ — Lasă pe mîine, o să te vadă doc

torul. Pînă atunci haide odihnește-te.
— Perfect, zise Bill, dar mor de foa- 

■ș vrea să mănînc ceva....

la Dortmund". GYETVAI apoi în salon. Acolo l-a găsit pe antre-
-__ î<___  *9 ___ ...» „n_  _ti1 _

extraordinară, k și un ziarist. Discutau despre jocul de- 
o dexteritate / cisto de a doua zi.

O O O©

este și mai concludentă: „E greu b 
să redai în cuvinte măiestria jucăto-3 
rilor chinezi. Trebuie să-i vezi ju-» me 
cînd, și-ți vei da seama că au of Ei au traversat strada, au intrat în 
valoare inondială. Ei folosesc paleta4 local și s-au așezat in fața barului,

— Mi se pare că nu voi fi servit 
aici — spuse Russell.

— Intr-adevăr, răspunse omul de la 
bar, In acest local nu servim oameni 
de culoare...

S-au sculat, au ieșit pe trotuar și 
s-au oprit acolo.

— După colț este un bar, spuse an
trenorul. Hai să-ncercăm.

— Tare mi-e foame, zicea Bit!,
Ei au ocolit colțul străzii și au in

trat intr-un bar nu prea curat. Nici nu 
s-au așezat bine cînd o fată a venit la 
ei spunind:

■— Aci nu servim negri 1
Și s-au irdors la hotel. Bill Russell 

era tăcut. El a contribuit ca echipa 
universității din San Francisco să 
devină de două ori campioană a S.U.A. 
A făcut parte din formația Statelor 
Unite care a cîștigat turneul olimpic 
de la Melbourne, Tot cu această echipă 
s-a clasat pe primul loc in campionatul 
mondial. Anul trecut a ajutat echipa sa 
„Celtics" din Boston să devină cam
pioană profesionistă a S.U.A. A călă
torit zeci de mii de kilometri, demons- 
trind pretutindeni jocul strălucitor. Va 
mai face și de acum înainte acest 
lucru.

— Noapte bună, spuse Russel și se 
urcă cu glezna umflată și stomacul gol 
in camera de hotel".

Vă reamintim: ați citit un articol 
reprodus dintr-o revistă anuricană !

„Mai catolici decît Papa..."
Irlanda de nord este una dintre cele 

lt> finaliste ale campionatului, mondial 
de fotbal. In jurul participării formației 
irlandeze la turneul final din Suedia 
s-au făcut multe discuții, stirniie mai 
ales de... biserica presbiteriană. Nu de 
mult, o comisie specială a acestei bi
serici a cerut federației de fotbal din 
Irlanda să respecte „sfintul canon" 
după care echipele de fotbal din a- 
ceastă țară nu au voie să joace dumi
nica, fie că se află acasă, fie in de
plasare.

Se pare că răspunsul federației de 
fotbal nu a fost intru totul conform 
„oreceptelor biblice". Numai așa se 
explică de ce pontifii bisericii presbi- 
terienc au de gînd să arunce,., ana
tema asupra „necredincioșilor" fotba
liști. ' n

Un nume care îl - supără...

Nu-i un secret pentru nimeni că min
ciuna, calomnia și provocarea fac par
te din arsenalul curent al conducăto
rilor sportului vesî-german. Acestea 
sînt armele, puțin onorabile, cu care 
ei ataci pe sportivii din Repu
blica Democrată Germană și 
din țările socialiste. Cine nu-șl 
amintește de provocarea fascistă de la 
Obersdorf, cînd schiorului din R. D. 
Germană Helmut Recknagel — clasat 
pe primul loc la concursul de sărituri
— tui i s-a ciuleii imnul său național, 
ci imnul în numele căruia hitleriștii 
au invadat Europa „Deutschland uber 
alles"? Sau de alte nenumărate ma
nevre întreprinse împotriva sportivilor 
din țările -ocialiste ?

Acestora li s-a adăugat recent o 
nouă acțiune menită să tulbure rela
țiile dintre sportivii celor două țări.

La Bonn se desfășura îniilnirea de 
box dintre echipele B.C. Bonn și S.C. 
Motor Rarl-Marx Stadt. Afișe mari a- 
nunțau acest interesant meci. Dar pri
marul orașului Bonn a văzut probabii... 
negru in fața ochilor, auzind că în 
,,orașul de reședință' figurează pe 
străzi numele marelui dascăl al 
tariatului. Dispoziția a fost
— Lipiți imediat peste numelt 
Marx Stadt etichete cu numele 
a! orașului: Chemnitz.

O provocare în plus pe lingă 
altele.-

prole- 
dată: 
Karl- 
vechi

at it ca



Astăzi la Sofii In intîlnirea de scrimă de la Saratov

Returul meciului de baschet
C. C. A.—Akademik

R. P. ROMINA-R.S.F.S.R. a.i
Astăzi încep întrecerile individuale

In cadrul Cupei Campionilor Eu
ropeni, echipa de baschet a Casei 
Centrale a Armatei întîlnește astăzi 
la Sofia pe campioana R. P. Bulgaria, 
Akademik. Turul acestei partide ne-a 
demonstrat că Akademik este o dem
nă reprezentantă a valorosului bas
chet bulgar, că practică un joc si
gur, eficace.

In ciuda faptului că au fost învinși 
chiar la București, baschetbaliștii ro- 
mîni sînt așteptați cu mult interes 
în capitala țării prietene. Biletele pen
tru cele 6.000 de locuri de la' Sta
dionul de Jocuri Sportive au fost

Meciuri internaționale de baschet
ii nocturnă ia C. S. U.

Amatorii de baschet din Capitală au 
de ce să se bucure: de azi terenurile 
C.S.U. găzduiesc un turneu de bas
chet la care participă echipe romîne și 
bulgare. întrecerile suscită interes, mai 
ales că sînt organizate într-o perioada 
în care activitatea echipelor de baschet 
Iruntașe se reduce la antrenamente. 
De aceea așteptăm cu încredere aceste 
jocuri internaționale, care sperăm să 
tie însă doar „uvertura" unui șir de 
Întîlniri de baschet, ce trebuie să îni 
plinească golul nedorit dintre două 
campionate.

In afara echipelor bucureștene Olimpia, 
Rapid (băieți și fete) și C.S.U. (fete), 
la turneul organizat de Olimpia par
ticipă echipele masculine și feminine 
„Panaiot Volov" din Kolarovgrad. For
mațiile oaspe activează în prima ca
tegorie a campionatului de baschet din 
R. P. Bulgaria.

întrecerile se dispută sistem turneu 
azi, mîine și luni seara pe terenul 
C.S.U.—Științe Juridice, din strada 
Vasile Pîrvan. Programul jocurilor este 
publicat la rubrica „Unde mergem?"

de mult vîndute, iar sportivii bul
gari sînt nerăbdători să urmărească 
evoluția echipei G.G.A., a cărei spec
taculozitate este binecunoscută. Echi
pa romînă a sosit la Sofia în 
cursul zilei de joi, cu următorul lot: 
Folbert, Nedelf, Fodor, Niculescu, 
Nedelea, Dinescu, Pușcașu, Eordogh, 
M. Răducanu, Testiban.

Antrenor: prof. C. Herold
Arbitrii jocului vor fi : V. 

vivin (U.R.S.S.) și G. Vincze 
Ungară). Amintim scorul meciului 
din tur: 73—64 ( 37—27) pentru Aka
demik.

• Cîștigătoarea întîlnirii Akademik 
—• C.C.A. va juca cu echipa învingă
toare în meciul Honved — Simen- 
thaL al cărui retur se va desfășura 
la Budapesta la 29 mai (în tur a 
învins Simenthal cu 72—64).

• Cealaltă semi-finală a „Cupei 
Campionilor Europeni" va fi dispu
tată între învingătoarele meciurilor 
Casa Ofițerilor din Riga—Legia Varșo
via și Real Madrid — Roval IV 
Bruxelles.

Raz-
(R.P.

SARATOV, 23 (prin telefon), In- 
tîlnirea de scrimă R.S.F.S.R. — R.P. 
Romînă, desfășurată joi și vineri la 
Saratov, s-a încheiat cu victoria re
prezentanților noștri la scorul de 3—1. 
După un debut slab, în care echipa de 
floretă băieți a pierdut surprinzător în 
fața unei formații omogene și puter
nice dar cu mai puține „galoane" in
ternaționale decît reprezentativa noas
tră, următoarele trei întîlniri au fost 
cîștigate de către formațiile Romîniei. 
Am reușit să dispunem de valoroșii 
noștri adversari atît printr-o tehnică 
superioară, cît și prin combativitatea 
manifestată de trăgătorii de la sabie 
(cei care au inaugurat șirul victorii
lor), de la spadă și de

Iată filmul general 
meciuri:

FLORETA BĂIEȚI: 
R.P. Romînă 10—6 
din cauza emoției, Ollăncscu și Zilahy 
au pierdut asalt după asalt, permițînd 
echipei R.S.F.S.R. să se distanțeze. E- 
forturiie lui Tănase Mureșanu și com
portarea excelentă a Iui Tudor Ilie 
(mai ales spre sfîrșitul disputei) nu

au putut salva de la înfrîngere echipa 
noastră. Victoriile individuale au fost 
realizate de: Sarov 4, Sevelov 2, Sisi- 
kin 2 și Svesnikov 2 pentru R.S.F.S R. 
și Tudor 3, Mureșanu 2, Zilahy 1 
(OUănescu 0).

SABIE: R.P. Romînă — R.S.F.S.R. 
10—6. Spiritul de luptă — care a lipsit

Ieri a început la Kiev

la floretă fete, 
al celor patru

R.S.F.S.R. —
(1). Crispați

Conckrsttl international de atletism 
de la

SOFIA 23 (prin telefon de la cores
pondentul nostru), Cu două ore înainte 
de începerea concursului a plouat to
rențial îmbibînd cu apă pista stadio
nului Vasil Levski. In aceste condițitini 
în ciuda eforturilor deosebite ale atle- 
țiior participanți, rezultatele obținute 
nu au fost, în totalitatea lor, cele aș
teptate. Mai mult chiar, în timpul des
fășurării probelor a început să plouă 
din nou.

Primul concurs internațional 
de gimnastică
KIEV, 23 (prin telefon). Spre deo

sebire de concursurile cu care sintem 
obișnuiți, primul concurs internațio
nal de gimnastică pentru juniori se 
desfășoară la Kiev în aer liber pe sta
dionul „N.S. Hrușciov". întrecerile au 
început azi în fața unui numeros pu-

Rugbiștii feroviari 
s-au înapoiat din Polonia 

cu un frumos bilanț: 
victorii!3 meciuri—3
in CapitalăJoi seară s-a înapoiat

echipa de rugbi O.F.R. Grivița Roșie 
care, după cum se știe, a întreprins 
nn turneu în Polonia. Rugbiștii fero
viari au cîștigat toate cele trei partide 
susținute în orașele Wroclaw, Cracovia 
și Bitom, împotriva unor selecționate 
locale. Ei au realizat, în ord-ne, urmă
toarele rezultate: 28—8, 18—8 și
14-6.

pentru juniori
blic. In prima zi au avut loc întrece
rile la două aparate pentru fete (să
rituri și bîrnă) și trei aparate pentru 
băieți (sol, cal și inele), urmînd ca 
sîmbătă să continuie disputa pentru 
primele locuri pe echipe și individual.

La această confruntare participă ti
nerii gimnaști din R.S.S. Ucraineană, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia și Ro- 
mînia. Lotul nostru — atît la băieți 
cît și la fete — este cel mai tînăr, 
spre deosebire de alte formații ai că
ror componenți sînt la limita maximă 
de vîrstă a juniorilor. Diferența de 
vîrstă se resimte în compoziția exer- 
cițiilor. Adversarii noștri au In exer
ciții numeroase elemente de mare di
ficultate, cu ajutorul cărora pot ob
ține note superioare.

Lupta pentru primul loc în clasa
mentul pe echipe se va da — pro
babil — între formațiile Cehoslovaciei 
și R.S.S. Ucrainiene, care se prezintă 
cel mai bine. La fete individual, cele 
mai mari șanse sînt deținute de gim
nastă poloneză Gizela Niedurna, clasa
tă, în recentul nostru concurs inter
național pentru senioare, pe locul IX.

MARIA VICOL

floretiștilor — a permis sabrerilor să 
înregistreze 6 frumoasă victorie. în
treaga echipă și-a făcut datoria, exce- 
lînd Dumitru Mustață, care a realizat 
patru victorii. Celelalte victorii au fost 
obținute de; Bartoș 3, Pelmuș 2 și

Istrate 1 pentru R.P.R. și Novojilov 2, 
Jitni 2, Harcevnikov 2 și Vetrov 1 
pentru R.S.F.S.R.

FLORETA FETE: R.P. Romînă —. 
R.S.F.S.R. 13—31 Gazdele au prezent 
tat o echipă alcătuită din Efimova 
(componentă a echipei campioane mon
diale), Prudskova (una din revelațiile 
întrecerilor din vara trecută de ia 
Moscova), Porfenova și Zubakova, ca-! 
pabilă să înfrunte de la egal repre
zentativa -noastră. Totuși, echipa noastră 
s-a comportat excelent și a condus 
pe rînd cu 5—0 și 9—3, încheind în- 
tîlnirea la 13—3 prin victoriile reali-' 
zate de Maria Vicol 4, Eugenia Tâ- 
răngoist 4, Olga Orban 3 și Elena 
Samșudeanu 2. Pentru R.S.F.S.R.: Efi
mova 2. Porfenova 1, iar ~ 
și Zubakova 0.

SPADA : R.P. Romînă — 
9—7. Ultima întîlnire pe 
fost cea mai echilibrată și 
taculoasă. Reprezentanții noștri, 
trccîad așteptările, au învins o forma-- 
ție valoroasă, care la calculul hîrtiei 
păstra prima șansă. In obținerea vic
toriei au merite egale Baia 3 v., Do
brescu 3 v, Stelian 2 v și Gurath U 
1 v. Victoriile echipei R.S.P.S.R. au 
fost realizate de : Nikitin 3, Spiridonov 
2, Bazarevici 1 și Hodosovski 1.

Astăzi încep întrecerile individuale 
cu proba de floretă fete, in care noi 
participăm cu 5 trăgătoare iar R.S.F.S.R. 
cu îl. In continuare: duminică — 
floretă bărbați, luni — spadă și 
marți — sabie

Prudskova

R.S.F.S.R. 
echipe a 

mai spec- 
’zvc'-:, în-'

excelent, și Nicolae Răș- 
doilea la aruncarea cio-

rezultatele înregistrate:
100 m. Delecour (Franța)

■ 3

La Tourcoing (Franța) a avut loc un concurs interna- 
A ȚI FTKlM l’ogpl la care au participat atleți francezi, germani, olan- 
A ILL 11 Jiu dezi și englezi. Cele mai bune performanțe au fost realizate

în proba de 100 m. A învins germanul Germar 10,5 sec. 
Pe locul II — în același timp — s-a clasat francezul Delecour, care egalează 
astfel recordul Franței.’David a înregistrat 10,6 sec. Alte rezultate: 2000 m: 
1. Gordon (M. B.) 5:13,1, 2. Bernard (Fr.) 5:14,3 (nou record francez) ; 
5000 m.: 1. Kunnen (Ol.) 14:32,8, 2. Mtmoun (Fr.) 14:36.0; 110 m. g.: 
Dohen (Fr.) 14,7 sec.: prăjină: Sillon (Fr.) 4 m.; suliță: Macquct (Fr.) 
74,83 m

• La Le Mans : 100 m. — Caprice 10,7 sec. ; -100 m. — Degats 49.5 
sec.; 800 m. — Djian 1:56,8; ciocan — Husson 59,48 m.

• Sărind Ia Paris în proba de lungime 7,55 m., Brakchi a înregistrat

Din cei cinci atleți romîni care 
participă la concursul organizat de 
ziarul „Narodna Mladej" doar doi au 
intrat în întrecere. Este vorba de 
Iolanda Balaș care a cîștigat cu ușu
rință săritura în înălțime, din nou cu 
un rezultat 
cănescu al 
canului.

Dar iată
BARBAȚI :
10,6 (în serii alergînd 16,5 sec. a 
egalat recordul Franței); Kolev (Bul
garia) 10,8; Munib (Republica Arabă 
Unită) 10,8; Georgopoulos (Grecia) 
16,9; 800 m.: Depastas (Grecia) 1:52,4;
Necev (Bulg.) I.o3,8, Ozguden < # Sărind la Paris în proba de lungime 7,55 m., Brakchi a înregistrat
(Turcia) 1:55,0; 3.000 m.t Honieke / un nou record universitar francez. Proba de 5.000 m. a revenit lui Chiclet 
(RDG) 8:14,8; Grodozki (RDG) 8:16,6; \cu timpul de 14:31.4.
Hiotis (Grecia) 8:22,8; 110 m.g. :
Dohen (Franța) 14,5; Kabtirov (Bulg.) 
14,9; Marselos (Grecia) 15,2; Salmon 
(Belgia) 15,5; lungime: Miler (lug.) 
7,26; Iwanski (Pol.) 7,23; Slavkov 
(Bulg.) 7,22 (olandezul Visser, fiind 
bolnav n-a participat); disc: Piatkow
ski (Pol.) 52,16; Artarski (Bulg.) 
51,06; Rados'evici (Iug.) 50,29; ciocan: 
Rut (Pol.) 62,53; Rășcănescu (Rom.) 
60,25; Nikulin (URSS) 59,80; Krumov 
(Bulg.) 58,93; FEMEI: 100 m.: 
Bloemhof (Ol.) 12,0; Kerkova (Bulg.) 
12,3; Peovska (Bulg.) 12,6; 400 m.: 
Otkalenko (URSS) 56,5; Isaieva 
(Bulg.) 59,2; Jite (Dan.) 59,4; înăl
țime: Balaș (Rom.) 1,70; Zwier (Ol.) 
1,58; Ruseva (Bulg.) 1,58. Concursul 
continuă sîmbătă și duminică.

• La Pisa (Italia) atleții italieni au realizat cîteva performanțe de 
valoare : lungime — Bravi 7,40 m.ț triplusall — Cervalli 15,29 m.; suliță — 
Lievore 79,11 m. Ultimele două performanțe constituie noi recorduri ale 
Italiei.

• La Stuttgart, în cadrul unui concurs internațional, atletul german Hary 
a realizat pe 100 m timpul de 10,3 sec., l-a urmat Fiitterer cu 10,6 sec. 
Alte rezultate: 3000 m — Iharos (Ungaria) 8:04,6; 110 m garduri — Lauer 
(Germ.) t4,3 sec.

Etapa a IV-a a turului ciclist al Italiei, pe distant 
Vincent — Torino a fost cîștigată de spaniolul Bahamontes, yl 
care a acoperit 132 km. cu o medie orară de 41,941 km. Pe 
locul II, la un minut, a sosit luxemburghezul Gaul. In cla 

samentul general conduce spaniolul Botella, urmat la o secundă de Motor 
(Italia) și la 10 secunde de Baldini (Italia). Francezul I.ouison Bobet 
ocupă locul IX la 1,59 de lider.

• Etapa a V-a a Turului Italiei (Torino-Mondovi) a fost cîștigată de 
italianul Sabattini. In clasamentul general nu au survenit schimbări.

Peste două săptămîni va începe în Suedia turneul final al 
PATRA! campionatului mondial. Pregătirile se apropie și ele de sttr I
rulDAL șit. Fiecare antrenor caută acum să-și pună la punct Iota-' |

rile. Echipele susțin meciuri de antrenament cu formații de |
club sau reprezentative naționale. După jocurile din ultimele zile, majori I
tatea antrenorilor nu sînt mulțumiți de forma echipelor lor. Nici Winter- I 
botom și nici Kacialin, n-au fost satisfăcuți de factura jocului de la I 
Moscova (U.R.S.S. — Anglia), pentru că ambele echipe au ratat multe I 
ocazii de gol. Același lucru îl pot spune antrenorii echipei maghiare (Ba I
roti), austriece (Molzer) și iugoslave (Trnanici). Echipa Ungariei a jucat I 
miercuri cu Partizan Belgrad arătînd o formă foarte slabă și terminînd I 
cu greu la egalitate (1—1) după ce fusese condusă la pauză. Reprezen- I 
tativa Austriei a jucat cu selecționata orașului Salzburg. Rezultat 0—01 I 
Herberger are și el griji. Nu s-a hotărf-t încă asupra lotului definitiv, de-' J 
oarece meciul egal (l—1) al reprezentativei A cti 3 l-a cam pus pe'"w 
ginduri. Mexicanii în drum spre Europa s-au oprit pentru cîteva zile în 1 
Canada unde au terminat la egalitate (0—0) cu echipa Can-talia și au I 
fost învinși cu 3—1 de selecționata orașului Toronto! Nici argentinienii, I 
care au sosit zilele trecute în Europa nu se pot mîndri prea mult cu vic-: I 
•toria (2—0) obținută în fața echipei de club, Internazionale, din Torino. I

• Zilele acestea sînt așteptate să sosească reprezentativele Braziliei și I
Paraguayului. Paraguayenii vor juca la 27 mai la Paris cu Racing. I

e Suedezii nu au alcătuit încă lotul definitiv deoarece nu se știe pre- I 
M. Voinea îcis dacă jucătorii aflați în Italia vor ti cedați de echipele în care evo- I

I. Angelescu C luează. In meciul cu Elveția a fost descoperit jucătorul Backmann care I
G. Dumitru / a dat deplină satisfacție în postul de extremă stingă. 1
V. lonescu \ «La Paris a început turneul internațional la care participă echipele' I

Flamengo-Rio de Janeiro, Ujpest-Budapesta. Bolton Wanderers (Anglia) și I 
Racing Club-Paris. Iată primele rezultate: Racing — Ujpest 4—3 (1—2); I 
Flamengo — Bolton 1 — 1 (după prelungiri). I

• Meciuri internaționale: Zenit Leningrad — selecționata orașului I 
(2—1). Dunav Russe — Beyoglu Sport Istanbul: 1—1 (0—1). I

A fost selecționată echipa de rugbi a Franței care vș I 
pleca în luna iunie în turneu în Africa de Sud. lată primii I 
18 selecționați: Vannier (Racing), Dupuy (Tarbes), Ran- I 
coule (Lourdes), Lepate-y (Mazamet), Marquesuzaa (Ra- I 

(Beziers), Martine (Lourdes), Haget P.U.C.), Danos (Be- I 
ziers), Domec (Lourdes), Barthe (Lourdes), Mias (Mazamet), Celaya I 
(Biarritz), Mommejat (Cahors), Roques (Gahors), Domenech (Brive), I 
Quaglio (Mazamet) și Vigier (Montferrand). Nu vor face deplasarea dir. I 
cauza ocupațiunilor profesionale, M. Prat și Crauste. I

CICLISM

TOMA HRISTOV

Dinamovistul D. Munteanu și echipa C. C. A. 
conduc in „Circuitul ciclist al regiunii Stalintt

CLUJ 23 (prin telefon). Etapa a 
IV-a, Mediaș-Cluj (175 km), a însu
mat o serie de urcușuri tari, precum 
și o porțiune de 50 km de drum 
neasfaltat, foarte anevoios, ceea ce 
a cerut din partea concurenților e- 
forturi deosebite. Animatorii etapei 
au fost pe rînd Pelcaru, Munteanu, 
Dobrescu, Calcișcă, Neicev (Botev- 
Varna) I. Hora, J. Klus (R. Ceho
slovacă) ș.a. Startul s-a dat de la 
poalele faimosului urcuș Hula, în 
vîrful căruia M. Kamer, excelent că
țărător, trece primul, 
itonul înșirat pe mai 
metri.

La coborîre. spre 
produce o regrupare,
la Tîrnăveni la Teiuș, dinamovistul 
I. Hora fuge din pluton de unul sin
gur și are, la un moment dat, un

urmat de plu- 
multe sute de

un 
a-

avans de peste 2 minute, față de 
pluton de 16 dintre cei mai buni 
lergători. Dar, la 20 km de Cluj 
după o goană de aproape 60 km 
fugarul este ajuns. In acel moment, 
atacă D. Munteanu, se desprinde din 
pluton și, cu toată vînătoarea care 
se încinge apoi, dinamovistul nu mai 
este ajuns și cîștigă detașat etapa.

Tîrnăveni,
Pe șoseaua

se 
de

1.
2. 

N. 
V.

D. Mun- 
I. Hora 
Pelcaru 

Dobrescu

Clasamentul etapei: 
teanu (Din II) 5:07,22; 
(Din. 1) 5:09.03; 3.
(Comb. I) 5:09,45; 4.
(CCA), 5. G. Calcișcă (Din. II) toți
același timp. PE ECHIPE: etapa a 
fost cîștigată de Dinamo I urmată 
de Dinamo II, CCA, Progresul, Trac
torul Orașul Stalin și Botev-Varna.

Clasamentul general individual: 1. 
D. Munteanu 16:34,55; 2. I. Vasile

(■CCA) 16:35,51; 3. G. Calcișcă
(Din. II) 16:36,49 ; 4 P. Gane (Mim.

Petrol)' 16:37,54; " ”
(CCA) 16:41,06; 6.
(Progr.)
(Din. II)
(Din. II)
(Progr.)
(Voința Ploești) 16:50,52. PE ECHI
PE: 1. CCA 49:55,30; 2. Dinamo II

Dinamo I 50:20,12 ; 4.
Botev-Varna
cățărătorilor: ( Esberg. 3—2

16:46,51;
16:48,00;
16:48,18;

16:49,19;

5. V. Dobrescu 
I. Constantinescu

7.
8.
9.

10.

49:57,22: 3.
Progresul 50:26,56; 5.
50:42,18. Clasamentul
D. Munteanu 19 p., N. Pelcaru 13 p., ?
M. ‘Kamer (Partizanul roșu Or. v' 
Stalin) 10 p., G. Calcișcă 5 p., St. / RUGBI 
Poreceanu (CCA) 5 p., I. Hora 3 p. S

Astăzi se aleargă etapa a V-a, { cing), Roger 
Cluj-Sibiu (172 km) iar mîine ulti- » • -
ma etapă Sibiu-Orașul Stalin (144 
km).

AL. DiNCA


