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Hotărîri de importanță istorică 
privind propășirea țărilor socialiste 

si viitorul pașnic al omenirii
de la Varșovia.

Recomandările adoptate la consfătuirea reprezentanților partidelor 
frățești din țările membre ale C.A.E.R. reprezintă un mare pas înainte 
pe drumul dezvoltării și perfecționării continue a formelor de colaborare 
economică dintre acesie țări, pentru adincirea specializării și cooperării 
în producție, în ramurile interdependente ale economiei naționale a 
țărilor socialiste. In confruntarea dintre cele două sisteme economice — 
sistemul socialist și cet capitalist — diviziunea socialistă a muncii în 
cadrul sistemului socialist mondial, avînd ca scop ridicarea țărilor socia
liste la nivelul țărilor înaintate, reprezintă o chezășie a victoriei în în
trecerea economică pașnică cu capitalismul.

O dovadă în plus a politicii consecvente de pace și prietenie între 
[ popoare, dusă de țările lagărului socialist, o constituie noile măsuri co- 
i mune adoptate în cadrul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia. In cei doi ani care au 
trecut de la precedenta ședință de la Praga a Comitetului, lumea iubi
toare de pace a salutat nenumărate inițiative ale țărilor lagărului socia
list în scopul slăbirii încordării internaționale. Din păcate însă, guver
nele statelor occidentale n-au dat răspunsul așteptat de iubitorii păcii 
din întreaga lume, și perseverează în cursa înarmărilor și în acțiuni 
provocatoare.

Cu toate acestea, Consfătuirea de la Moscova a hotărît luarea unor 
noi măsuri în stare să urnească din loc cauza micșorări; încordării in
ternaționale. Astfel, guvernele reprezentate la Consfătuire au hotărît 
să efectueze în 1958 o nouă reducere a forțelor k>r armate cu 419.000 
oameni — care se adaugă la reducerile anterioare însumînd 2.47AOOO 
oameni. Se reduc în mod corespunzător armamentul și cheltuielile pentru 
apărare. In cadrul acestei măsuri, țara noastră va efectua o nouă redu
cere a efectivelor militare cu 55.000 oameni. In același scop, Comitetul 
Politic Consultativ a aprobat retragerea în viitorul apropiat a trupeior 
sovietice staționate pe teritoriul țării noastre în conformitate cu Tratatul 
de la Varșovia, precum și reducerea în 1953 a trupeior sovietice aflate 
în Ungaria cu încă o divizie, ce va fi retrasă de pe teritoriul R. P. 
Ungare. Proiectul Pactului de neagresiune între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O., elaborat în cadrul 
Consfătuirii, reprezintă o nouă inițiativă de importanță istorică, menită 
să ducă la înlăturarea primejdiei unui nou război mondial, o contribuție 
deosebită la înseninarea atmosferei politice pe tărîm internațional. Aceste 
măsuri — primite cu vie satisfacție de opinia publică mondială — dove
desc în modul cel mai concludent intențiile pașnice ale țărilor socialiste, 

parterul de pavăză a păcii pe câre-1 are Tratatul de la Varșovia.
1 nostru aprobă cu însuflețire hotărârile celor două consfă

tuiri de ia Moscova și se angajează să facă totul pentru transpunerea 
lor în viață, cu convingerea fermă că astfel va aduce o contribuție esen
țială la întărirea unității puternicului lagăr socialist, la lupta pentru 
pace în Europa și în întreaga hime.
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IN INTIMPINAREA ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI

POPAS ESTIVAL LA PALATUL PIONIERILOR

Pruna lecție de înot se face pe— ascut. Dar pionierii pe care-i vedeți In 
clișeirl nostru se vor oc ini a curind In " - — v-

racteru] de
Poporul 

| Tuiri de ia .Mi

I
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apa limpede a frumosului lor bazin.
(Foto: L M1HAICA)

Sabrerii romîni au dominat concursul 
individual de -a Saratov 

Primul loc a revenit lui Dumitru Mustață;
11 "Bartoș, III"Istrate, V"Pelmuș

SARATOV, 28 (prin telefon). — O 
mică modificare în ritmul de desfă
șurare al concursului internațional de 
scrimă de la Saratov, a determinat 
ca întrecerea individuală de sabie, ul
tima din programul acestei confrun
tări, să se consume într-o jumătate 
d^_ zi (m'arți dimineața). Cu această 
^^ke, reprezentanții noștri au reali- 

frumos succes, ocupînd pri
mele trei locuri ale clasamentului. Cel 
de-al patrulea trăgător romîn s-a cla
sat al V-lea.

Bure- i

Lupta pentru titlu a fost purtata 
numai de cei patru trăgători romîni. 
Dumitru Mustață, confirmînd forma 
sportivă excelentă dovedită în meciul 
pe echipe, cînd a cîștigat toate asal
turile, a reușit să-și apropie victo
ria, învingind pe toți colegii săi de 
lot și pe trei dintre sabrerii din 
R.S.F.S.R. In aceiași timp, Tiberiu 
Bartoș a întrecut pe patru dintre fi. 
naiiștii din R.S.F.S.R., dar a obținut 
o singură victorie în fața reprezentan
ților noștri, iar Ion Istrate din tota
lul de 4 asalturi cîștigate in finală, 

® trei le-a realizat în fața gazdelor și
ji numai unul (cel cu 

față de colegii săi.
La sfîrșitul finalei 

următorul clasament:
Mustață 6 o., 2. Tiberiu Bartoș 5 v.,
3. Ion Istrate 4 v., 4. N'ovojilov 4v.,

Tiberiu

a lost
1.

Bartoș)

întocmit 
Dumitru

o Echipele de baschet 
vestnik Tbilisi joacă în 
fală

Dinei curs invitației clubului
tiv Rapid, in luna iunie vor juca in ) 
țara noastră echipele masculină șl \ 

feminină Burevestnik din Tbilisi. Deo-l 
camdată sînt stabilite două meciuri ș 

" in Capitală, în nocturnă pe stadionul'i
Giulești, in zilele de 14 și 15 iunie,\ 
între Burevestnik și Rapid și încă oi 
formație rominească încă nedesemnată.J

Capi- 'si b
spor.1

(Continuare in pag. 4)

Gimnastica de

• Cicliștii din Republica Arabă 
Unită vor evolua în R.P.R.

La federația tomînă de ciclism s-a 
primit o adresă prin care se anunță 
că formația Republicii Arabe Unite 
care va participa la „Turul Bulgariei" 
(18—28 iunie) dorește să concureze 
la cîteva întreceri în R.P.R., la 
ceputul lunii iulie.

Forul de specialitate a răspuns 
vorabil.

e> A fost alcătuit lotul 
clism ai R.P.R. pentru 
Bulgariei"

In vederea participării ta 
Bulgariei", a fost alcătuit lotul repu
blican în componența căruia intră ur
mătorii alergători: Dumitru MUN- 
TEANU, Gheorghe CALCISCA, Ion 
BRAHARU, Nicolae PELCARU, Pe
tre GARF. Matei KAMMER si Cons-'.

„Turul

Doi băieți de-o șchioapă au fost cei 
mai matinali. Apoi au mai venit trei. 
Au venit și cîteva fete. Qnd profesorii 
dc educație fizică Daniel Tărtăsescu, 
Mircea Mihăilescu și N. Visulescu și-au 
făcut apariția pe poarta Palatului Pi
onierilor, se strânseseră zeci de copii. 
Care era rostul acestei mobilizări 
foarte reușite ? Ne-a explicat chiar ți
nui dintre micii sportivi:

—- Duminică e Ziua Internațională 
a Copilului. Vor fi multe întreceri spor
tive la noi în parc. Și după cum vedeți, 
am venit la antrenament Ne pregătim 
cu toții pentru concurs.

Să nu credeți însă, care-cumva, că 
numai apropierea unei zile festive a- 
duce pe prim plan activitatea sportivă 
la Palatul Pionierilor I Aci există o 
puternică secție sportivă, condusă cu 
pricepere de prof. GA. Diaconii, care or- 
ganizează activitatea la atletism și 
tenis de masă, la fotbal și baschet, 
la tir și gimnastică, la înot și tu
rism. Pionierii sînt împărțiți tn cercuri, 
potrivit aptitudinilor și — bineîn
țeles — preferințelor ier. Toată ziua, 
cei șase profesori de educație fizică 
au de furcă cu un mare număr de mici 
sportivi. Intr-adevăr, frumoasele baze 
sportive ale parcului nu cunosc... odih
na decît noaptea. Dar să vă spunem 
ce baze stau la dispoziția pionierilor 
bucureșteni : o spațioasă sală de gim
nastică, o sală de șah (cercul de spe-

cialitate este condus de maestrul Tra
ian Ichim), un poligon cu 15 paturi, 
un bazin de înot de 33,33 m. (avînd 
alături un bazin redus eu tobogan

bun pentru începători), o pistă de at
letism în lungime de 150 m. cu 3 
culoare, un teren de volei, un teren 
de baschet șl — se putea să lipsească? 
— un teren de fotbal (chiar dacă este 
de proporții... liliputane). Mii de pio
nieri (și chiar școlari ceva mai mă
rișori) vii săptămînal să se întreacă 
sau pur și simplu să se antreneze la 
aceste baze special destinate copiilor 
bucureșteni.

Nu v-am spus însă ce se va în- 
tîmpla duminică 1 iunie I Ei bine, 
pionierii sportivi bucureșteni vor avea 
o adevărată dimineață sportivă. Mai 
tatii va fi un concurs de volei, cu 
participarea uhor reprezentative de 
școli, apoi micii spectatori vor asista 
la o demonstrație de baschet efec
tuată de Iodul feminin al R.P.R. E-! 
chipele cercurilor de automecanică, na- 
vomodele, căi ferate și fotbal se vor, 
întrece într-o competiție fotbalistică.

(Continuare in pag. 2)

Intre 9 și 16 iunie la București

Camilmtele inimaposâ ds tenis ale Wl
Anul acesta campionatele intern»- 

ționale de tenis de cîmp ale R. P. 
Romîne se vor desfășura între 
16 iunie pe terenurile clubului 
greșul dîn Capitală. La această 
ție, campionatele vor cunoaște o 
ploare deosebită, pînă în prezent 
firmîndu-și participarea tenismani din 
11 țări: U.R.S.S., _Grecia, Franța, R.D. 
Germană, R. P. Bulgaria, R. P. Unga
ră, Italia, Suedia, Iugoslavia, R. P. 
Polonă și Chile. Pe lista participanți- 
lor figurează numele unor jucători a-

9 și 
Pro- 
e<u- 
am- 
con-

preciați ta arena Internațională ca 
Stockemberg, Rozberg (Suedia), Iaco
bini (Italia), Molinari (Franța), Sta- 
lios (Grecia), Piontek, Jedrejowska 
(R, P. Polonă), Adam (R. P. Unga
ră} și alții.

Lotul R. P. R. pentru această com
petiție cuprinde 30 de jucători și jucă
toare în frunte cu frații Gh. și M. Vii 
ziru. Al. Bardan, G. Bosch, C. Cara-i 
lulls, G. Cobzuc, Julieta Namian, Irk 
na Ponova și alții.

Dinamo Moscova întîlnește astăzi 
pe Dinamo București

Dinamo Moscova îți încheie astăzi 
turneul în tara noastră: la ora 17,30 
pe stadionul Dinamo din Capitală, 
fotbaliștii sovietici întîlnesc pe Dina
mo București. In duda înfrîngerilor 
suferite la Orașul Stalin și Arad de 
echipa din Moscova, partida de as-

producție la fabrica „Partizanul**
din Bacău

Tinărul miutcitor Gh. Baciu este cel 
ne u?uv/:. zi-kjict :\ și < <. care conduce acum exercițiile de gim-
tantin BACIU. Lotul se pregătește subCnastică in producție la fabrica „Par- 
indrumarea antrenorului Gh. L'egoescu.p tizanul".

La 15 martie 1958 s-a introdus gim
nastica de producție la secția de croit 
a fabricii de pielărie „Partizanul" din 
Bacău. Munca pregătitoare a început 
cu studierea posibilităților de desfă
șurare într-o anumită secție, ținîndu- 
se seama și de găsirea unui spațiu 
potrivit. Din acest punct de vedere, s-a 
constatat că cea mai adecvată ar fi 
secția de croit. A intervenit apoi me
dicul întreprinderii, care a examinat 
minuțios pe muncitorii din această 
secție. Paralel cu aceste acțiuni a în
ceput o intensă muncă de agitație în 
legătură cu utilitatea gimnasticii de 
producție, folosindu-se în acest seop 
panouri, anunțuri la stația de radiofi- 
care a fabricii și mai cu seamă mun
ca agitatorică de la om la om, des
fășurată sub îndrumarea organizației 
ie partid. Totodată, antrenorul secției 
Ie atletism a colectivului sportiv al 
fabricii, tov. I. Iiutnam, a fost instruit 
pentru a preda exercițiile corespun
zătoare.

Un aport serios au adus doi acti-

viști ai consiliului regional U.G.F.S., 
tovarășii M. Grigoraș și Al. Andrici. 
Primul este absolvent al Institutului 
de Cultură Fizică. EI s-a preocupat 
de organizarea gimnasticii de produc
ție iar tov. Andrici răspunde în cadrul 
consiliului regional de munca de agi
tație și propagandă.

Pregătirile preliminare fiind termi
nate în cele mai bune condiții, la 15 
martie s-a introdus gimnastica de pro
ducție în secția de croit. De atunci 
au trecut peste două luni. Acum exer 
cițiile nu mai sînt coordonate de tov. 
Butn,aru, deoarece el a instruit un 
muncitor din secție, iar acesta plecînd 
în concediu de odihnă, locul său a 
fost preluat de tînărul Gh. Baciu.

Muncitorii afirmă că după efectuarea 
exercițiilor se simt mai bine, mai În
viorați.

Colectivul sportiv în frunte cu pre
ședintele T. Pîrloagă (contabilul șef al 
fabricii), se străduiește ca gimnastica 
în producție, introdusă deocamdată 
la secția de croit, să fie răsiMndită ta 
întreaga întreprindere. •

tăzi se anunță interesantă și echili
brată.

La antrenamentul efectuat marți 
după-amiază pe stadionul Dinamo fot
baliștii sovietici au insistat mult asupra 
acțiunilor de atac. Au tras foarte mult 
la poartă și au executat zeci de cor- 
nere. Antrenorul Blinkov are intenția 
să păstreze echipa din meciul cu 
UTA.

Dinamo București și-a regăsit ca
dența. Primul meci pe care l-a dis
putat fără teama celor două puncte 
și... a locului din clasament, cel cu 
Newcastle, ne-a arătat potențialul 
veritabil al echipei, care — pe lingă 
faptul că a luptat neobosit pentru 
victorie — a realizat și faze de fot
bal bun, clar, rapid. Așteptăm ca 
dinamoviștii bucureșteni să confirme 
în meciul de astăzi impresia bună din 
întîlnirea cu fotbaliștii englezi, care 
le-a adus o nouă performanță valo
roasă în palmares. Baratki este pus 
în dilemă asupra unsprezecelui cu 
care să înceapă, fiindcă, în general, 
toți oamenii folosiți în întîlnirea cu 
Newcastle au dat satisfacție.

Echipele vor începe jocul, probabil 
în următoarele formații:

DINAMO MOSCOVA: Salinov— 
Mudrik, Baikov, Jurcenko—Zabrov, 
Sokolov—Urin, Sapovalov, Korșunov, 
Cislenko, Rîjkin.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu— 
Popa, I. Lazăr, Motroc—AI. Vasile, 
Nunweiler—V. Anghel, Nicușor, Ene, 
Babone, Suru.

★
In deschidere, la ora 15,45 o par

tidă restantă din categoria B : Com
binatul poligrafic „Casa Scînteii" —: 
Forcșta Fălticeni.



hi Tnlimpinarea 
Conferinței naționale 
a lupiel pentru pace __ _ * —

Reușite competiții 
sportive la Cluj

Numeroși sportivi clujeni participă La 
competițiile sportive organizate în în- 
tîmpinarea Conferinței naționale a lup
tei pentru pace. La sfîrșitul săptămînii 
trecute au avut loc primele concursuri 
sportive organizate în cinstea acestui 
important eveniment. 45 de tineri și 
tinere au participat Ia primul concurs 
de natație în aer liber, desfășurat 
duminică In bazinul „lanoș Herbak". 
S-au disputat trei probe: 100 m. 
bras, 100 m. spate și 100 m. 
fluture, băieți și fete. Cupa oferită de 
comisia orășenească de natație a fost 
dștigată de colectivul sportiv C.F.R., 
cu 56 puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat colectivele: Rapid — 25 
p.. Progresul — 19 p_. Voința — 12 
p.. Libertatea — 7 p. și Me
talul — 5 p. O altă competiție
reușită a fost gala de box organizată 
sîmbătă după-amiază în sala Filimon 
Sirbu; cei mai buni s-au dovedit a fi 
boxerii colectivelor Locomotiva, Con
structorul și Voința.

tineretul clujean așteaptă cu mult 
interes întilnirea de natație care se va 
desîâșura la sfîrșitul acestei săptămîni, 
în cadrul concursului prin corespon
dență.

R. Fisch — corespondent

A ctna natație
k Deschiderea oficială a sezonului în aer liber Pentru o mai 

gustă orientare în manta de pregătire a copiilor
Peste două zile la București, Plo- 

ești, Cluj, Timișoara, Arad, Oradea, 
Lugoj, Reșița, Tg. Mureș șl Turda 
Va avea loc 'deschiderea oficială a 
tezonului de natație în aer liber. Din 
-Scrisorile primite de Federația Ro- 
mînă de Natație (organizatoarea con
cursului prin corespondență), scrisori 
prin care comisiile respective din loca
litățile de mai sus confirmă par
ticiparea, reiese că acest concurs 
inaugural va fi o adevărată sărbătoare 
a natației noastre.

Intr-adevăr, acțiunea federației ro- 
mîne de specialitate e fără precedent. 
Niciodată, pînă acum, o competiție 
inaugurală a stagiunii de vară n-a îm
binat atît de fericit caracterul ei orga
nizatoric cu cel mobilizatoric. Nu este 
gțreu să descifrezi — la o simplă citire 
a regulamentului — intenția forului 
superior al natației de a cunoaște, 
din vreme, potențialul real al princi
palelor centre de natație din țară. 
In afară de pregătirea tehnică a îno
tătorilor, în sarcina comisiilor ra
ionale și regionale (prin resoartele 
lor) cade și aceea a bazei materiale, 
în așa fel încît bazinele în care se va 
desfășura, anul acesta, activitatea de 

dnstruire-antrenament și competițională 
'să corespundă din toate punctele de 
vedere.

Organizatorilor nu le-a scăpat nici 
rolul educativ al concursului. In toate 
localitățile de desfășurare a concursu
lui întrecerile sportive vor fi urmate 
de reuniuni tovărășești, prilej de strîn-

ale țării 'deschiderea oficială a 
in aer liber.

Simbăiă va aoeâ loc ~ ln "10 orașe 
sezonului

se legături între activiști, aparținînd 
tuturor domeniilor de activitate, șl spor
tivi. Și, în sfîrșit, aceste întrecefi con
stituie o frumoasă propagandă și pen
tru școlari, deoarece nu trebuie uitat 
că, luni — 2 iunie, bazinele își vor 
deschide larg porțile și pentru ei.

★
Duminică dimineața la ștrandul 

„Dante Gherman", după consumarea 
concursului rezervat înotătorilor frun
tași au fost programate și probe pen
tru copii. Rind pe rînd a fost parcursă 
distanța de 50 m. în diferite procedee

Tată șî fiu...

Concurs de orientare 
turistică la Petrila

O acțiune deosebit de interesantă 
este aceea organizată de colectivul 
Minerul Petrila. In cinstea „Săptămînii 
Luptei p.nru Pace", în jurul Petrilei 
se va desîâșura un concurs de orien
tare turistică dotat cu „CUPA PĂCII", 
la care s-au înscris pînă în prezent 
echipe turistice de orientare din Ora
dea, Cluj, Sibiu, Baia Mare, Orașul 
Stalin și raionul Petroșani.

Comisia de organizare a concursu
lui a asigurat un traseu pe cît de in
teresant pe atît de greu, cerînd pentru 
străbaterea lui o zi de încordată între
cere. Echipa cîștigătoare va primi ca 
premiu „Cupa păcii", cinstind din 
statueta în bronz a unui miner. Fie
care participant va primi ca premii 
miniaturi reprezentînd plastic aspecte 
specifice muncii și vie-țti minerilor din 
Valea Jiului.

St. Băloiu — corespondent

lntîmplarea a făcut ca la ultimul 
concurs de atletism să ne așezăm 
lingă un grup de spectatori printre 
care se afla și un „atotcunoscător", 
unul din acele personaje pe care le 
poți întîlni în tribune la fotbal ca și 
la atletism, la box ca și la baschet. 
Crainicul tocmai anunțase rezultatul 
probei de înălțime bărbați, încheiată 
după cum se știe cu o mare surpriză : 
juniorul Grigore Marinescu îi întrecu- 
se pe toți specialiștii noștri (Knaller, 
Dumitrescu, Merică, Boboc) cînd ci
neva a întrebat: dar cîți ani are, de 
fapt, Grigore Marinescu ?

— 16 ani și jumătate, răspunse fă
ră ezitare cel care știa... totul. 
Atunci, un cetățean care se afla pe 
banca din fața noastră preciza:

— Are 17 ani și 3 luni.
— Nu mă contrazice. Sînt absolut 

sigur. 11 cunosc de mic copil I
— Dă-mi te rog voie totuși să știu 

cînd mi-am făcut copilul. Sînt tatăl 
lui Grigore Marinescu...

Așa l-am cunoscut pe părintele ce
lei mai autentice speranțe a săriturii 
în înălțime de la noi. Am aflat că Ion 
Marinescu, funcționar la O.C.L. Ali
mentara, a fost și el sportiv, ajungînd 
la 17 ani în lotul unei echipe de fot-

M. TOMESCU, BUCUREȘTI. — 
1) Echipele mixte de șah care vor lua 
parte la ediția 1958 a campionatu
lui republican vor fi alcătuite din cîte 
6 jucători și 2 jucătoare. 2) Iată 
programul internațional din anul a- 
cesta al șahiștilor noștri: 8 iunie : 
R.P R.-R.P. Polonă (masculin), 15 
iunie : R.P.R.-R.P.F. Iugoslavia (fe
minini. 5 iu!ie-20 iulie: campionatul 
universitar pe echipe (Varna, Bulga
ria), septembrie-octombrie: Olimpia
da de sa!1 (Munc.hen. R.E. Germană).

FRANTZ GOTLIEB, GALATI. — 
Nu există o... măsurătoare exactă 
în această direcție, astfel că nu vă

Mîine Ia Arad

Primul concurs al Cupei R.P.R. 
la tenis de masă

O nouă competiție de tenis de masă, 
„CUPA R.P.R." va începe mîine. Tre
buie să felicităm forul de specialitate 
ca și comisia de competiții, pentru or
ganizarea acestei competiții de care 
se simțea atîta nevoie, în cadrul ac
tivității competiționale interne, destul 
de săracă pînă acum.

întrecerile încep mîine dimineață la 
Arad și ele vor continua sîmbătă și 
'duminică. Iau parte fruntașii tenisului 
de masă romînesc precum și alți eon- 
curenți și concurente, competiția fiind 
'deschisă oricărui jucător legitimat in- 
difcrerit de categoria de clasificare.

putem răspunde care a fost cea mai 
bună performanță obținută de echipa 
noastră de fotbal de-a lungul anilor. 
Dacă e vorba însă să ne dăm părerea 
asupra cîtorva dintre cele mai bune 
rezultate, atunci... notați: 5—0 cu 
Iugoslavia și 7—0 cu Bulgaria Ia 
Balcaniada din 1933, 6—3 cu Franța 
în 1932 Ia București, 2—2 cu Elveția 
în 1933 la Berna, 1—1 cu Ungaria 
în 1939 la București. După 19*14, cele 
mai bune performanțe pot fi socotite 
victoria cu 1—0 asupra Iugoslaviei la 
Belgrad și rezultatul de egalitate, 
1—1, obținut anul trecut la Moscova, 
în fața puternicei echipe a Uniunii 
Sovietice.

ROMEO DUMITRESCU, R. V1L- 
CEA. — „Tizul" dv. Dumitrescu de 
la Petrolul a jucat în echipa de ju
niori a R.P.R. Incontestabil, are ca
lități pentru a deveni un bun centru 
înaintaș : are calități fizice, e pătrun
zător și șutează puternic. E prea lent 
însă și nu ni se pare suficient de per
severent în acțiuni. E prematur, 
deci, să facem... pronosticuri asupra 
perspectivelor sale, atîta vreme cît 
nu-și lichidează aceste lipsuri (dacă 
n-or mai fi și altele despre care ar 
putea vorbi, eventual, antrenorul llie 
Qană 1).

PETRE BULEARCA, CÎMPJNA. — 
La ora actuală, cea mai bună echipă 
reprezentativă de rugbi pare a fi a- 
ceea a Africii de Sud — „Spring- 
bocks". Ultimul rezultat obținut în 
fața selecționatei Marii Britanii (18— 
16) este elocvent, nu ?

ION POȘTAȘUL

bal de primă categorie. Un accident 
l-a obligat însă să renunțe la sport 
chiar la acea vîrstă fragedă. Pe Gri
gore — care s-a născut doi ani mai 
tîrziu — tatăl a vrut să-l facă fotba
list, și acum vreo 6 ani i-a cumpărat 
chiar’ un echipament complet. Dar 
Grigore descoperise o joacă mai pa
sionantă : prindea o sfoară de burla
nul casei, ruga pe un copil s-o tină 
de celălalt capăt, și sărea peste ea 
într-una.

Intr-o bună zi — asta se întîmpla 
acum 4 ani — tatăl și-a luat co
pilul și l-a dus la stadionul Progre 
sul, la antrenorii Niculae Gurău și 
Dorel Ionescu, sub îndrumarea căro
ra pionierul de atunci a devenit co-re- 
cordmanul de juniori de azi, cu 1,88 
m. Tatăl, impresionat de ascensiunea 
băiatului, nu s-a lăsat pînă nu i-a 
amenajat chiar în curtea casei lor din 
str. Epicol un mic amplasament cu 
tot ce trebuie săriturii în înălțime. Ion 
Marinescu a urmărit îndeaproape și 
activitatea școlară a lui Grigore (aces
ta absolvă acum, cu succes, ci. a X-a) 
pentru că dorește să-și vadă fiul pe băn
cile facultății pe care el, în tinerețe, 
n-a putut s-o urmeze: medicina. Cît 
despre perspectivele fiului său ca atlet, 
tatăl este convins că Grigore va rea
liza performanțe din ce în ce mai 
bune. Pentru aceasta tînărul atlet va 
trebui ca, în ciuda staturii care-1 deza
vantajează (1,72 m), să mai smulgă 
noi centimetri performanței sale ma
xime. Nelipsit pînă mai acum cîțiva 
ani de la meciurile de fotbal, Mari
nescu-tatăl e acum spectatorul cel 
mai conștiincios al concursurilor de 
atletism la care ia parte țiul său. Fos
tul fotbalist și-a abandonat astfel prima 
pasiune. Dar merita, nu credeți ?

1AC1NT MANOL1U

tehnice. Cei prezenți au fost plăcut 
impresionați de unele rezultate, dar 
mai ales de numărul mare de copii 
prezenți la startul probelor. Un singur 
reproș — și nu fără însemnătate — 
aducem prin rîndurile de față antre
norilor care se ocupă de pregătirea 
„schimbului de mîine" al natației noas
tre. Și anume: proba de 50 m. craul 
fetițe n-a reușit să adune la start de- 
cît cinci înotătoare, în timp ce pentru 
celelalte procedee tehnice au fost nece
sare cîte 3—4 serii. Considerăm că în 
felul acesta nu se poate asigura nata
ției noastre o dezvoltare armonioasă. 
Trebuie să se știe că în țările cu o 
natație dezvoltată accentul se pune pe 
procedeul tehnic craul, ca fiind cel 
mai rapid și deci cel mai apropiat de... 
aspirațiile natației de performanță. In 
concluzie, dorim o mai justă orientare 
în munca de pregătire a micuților îno
tători.

CLASAMENTUL LA POLO

După trei etape, clasamentul cate
goriei A de polo pe apă se prezintă 
astfel:
1. Dinamo Buc. j 3 0 0 27: 2 6
2. C.C.A. 3 3 0 0 23: 6 6
3. ILEFOR Tg. Mureș 3 2 0 1 5:11 4
4. C.S.U. București 3102 6:10 2
5. Știința Cluj 3 • 0 3 5:17 •
6. Start București 3 € 0 3 5:25 0

Popas estival 
la Palatul Pionierilor

(urmare din pag. I)

în care cercul de... specialitate nu 
este, cum ați fi dispuși să credeți, fa
vorit indiscutabil. Vor mai fi în pro
gram : un concurs de tir, un concurs 
de înot și — marea atracție a zilei — 
concursul de jocuri distractive: aler
gări în saci, curse pe catalige, aler
garea cu oul și lingura. Nu va lipsi 
nici tradiționala „ștafetă cu plăcintă", 
în care fiecare dintre cei patru înotă
tori trebuie să dovedească viteză nu 
numai în parcurgerea a două lungimi 
de bazin, dar și în... mîncatul plă
cintelor. Vă închipuiți lesne că astfel 
de întreceri sînt așteptate cu un le
gitim interes de micuții frecventatori 
ai Palatului Pionierilor...

Iată de ce, în. liecare dimineață și 
după-amiază, fără să perturbeze însă 
bunul mers al învățăturii, copiii bucu- 
reșteni vin să se antreneze Ia Palatul 
Pionierilor. M. G.

O INTERESANTA COMPETIȚIE 
DE BASCHET PENTRU ELEVI
Direcția educației tineretului școlar 

din Ministerul Invățămîntului și Cul
turii organizează o competiție de bas
chet denumită „Cupa de baschet a 
școlilor sportive de elevă4*. La întrece
rile care vor avea loc în zilele de 30, 
31 mai și 1 iunie 1958 la Km. Vîicea 
vor participa reprezentativele școlilor 
sportive de elevi din următoarele lo
calități : Timișoara (b+f), București 
(b+f), Orașul Stalin (b-j-f), Tg. Mureș 
(b-F-f), Arad (b-j-f), Rm. Vîl'cea (b-rf), 
Craiova (b) și Orad.ea (b). La compe
tiție nu au dreptul de participare de- 
cît elevii legitimați la școlile respec
tive. Pentru stimulare au fost donate 
două cupe transmisibile, una pentru 
băieți iar alta pentru fete.

„CUPA DE VARA” LA BASCHET 
SE DISPUTA IN NOCTURNA LA 

C.S.U.
Competiția de baschet organizată de 

colectivul sportiv Olimpia cu sprijinul 
iF. R. Baschet începe sîmbătă la C.S.U., 
unde se va desfășura de altfel întreg 
turneul. La această întrecere participă 
cîte opt echipe masculine și feminine 
(de categoria A, din campionatul de 
calificare și o selecționată), împărțite 
în două serii, astfel: MASCULIN, SE
RIA I : Dinamo, Metalul, F. B., Pro
iectantul; SERIA A Il-a: Rapid, Olim
pia, I.C.F., I.P.G.G.; FEMININ, SE
RIA I: Constructorul, Rapid, I.C.F., 
Start; SERIA A Il-a : Olimpia, F.B., 
C.C.A., Selecționata de tineret.

întrecerile se vor desfășura sistem 
turneu, numai tur, iar primele clasate 
în serii își vor disputa ,,Cupa de vară“ 
oferită de colectivul Olimpia. Compe
tiția începe sîmbătă 31 mai și se în
cheie la 16 iunie.

MIINE ÎNCEPE „CUPA REGIUNII 
BUCUREȘTI" LA CICLISM

Mîine începe cea de a ILa ediție 
a competiției pe etape „Cupa regiu
nii București", organizată de c^^ 
U.C.F.8. regional, la care parii^M 
numeroase echipe alcătuite din rei 
mai valoroși fondiști.

Prima etapă se va alerga pe dis
tanța București—Gi’urgiu—București 
(112 km). Plecarea festivă la ora 
15,30 de la Sfatul popular al regiu
nii București (str. Ilfov), iar startul 
efectiv se va da la ora 16 de la 
km 8, pe șoseaua Giurgiului, unde 
va avea loc și sosirea. Etapa a Il-a 
se va alerga sîmbătă pe șoseaua 
Lehliu (plecarea la ora 15/10 de la 
km 10), iar etapa a treia duminică 
(pe șoseaua Pitești) cu plecarea la 
ora 9, de la km 8, și sosirea pe ve
lodromul Dinamo în cadrul reuniunii 
pentru „Cupa Federației Rotnîne de 
Ciclism".

CURSA DE MARȘ 
BUCUREȘTI—GIURGIU

Comisia -centrală de marș din F.R.A. 
organizează duminică dimineața, de la 
ora 7.39, o ștafetă de marș de la Bucu
rești (km. 6 piața Belu) la Giurgiu 
(centrul orașului, Monument). 
se desfășoară în 5 schimburi: I—15 
II—10 km, HI—12 km, IV—8 km 
acest schimb pot participa și juniofli 
născuți în anul 1940), V—12 km. Ju
niorii născuți în anul 1939 pot parti
cipa în orice schimb cu excepția celui 
de 15 km. In timpul întrecerii se vor. 
face două regrupări: la km 25 (schim
bul II) și km 45 (schimbul IV). Echipei 
■cîștigătoare i se va decerna cupa Fe
derației Romîne de Atletism.

GLORIA BUCUREȘTI ÎNVINGĂ?
TOARE IN „CUPA R.P.R." LA 

RUGBI
Lipsită de aportul a numeroși titu

lari (aflați în examene), C.S.U. Bucu
rești a cedat în fața impetuozității ju
cătorilor de la Gloria — într-un joc 
contînd pentru „Cupa R.P.R. “ — cu
scorul de 3-13 (3-0). Rugbiștîi metalur? 
giști realizează astfel o plăcută sur* 
priză. Am remarcat din formația în
vingătoare pe T-arhon, scarlat, Crișau, 
Cristea și Chirvase, iar de la învinși 

‘ pe Cochia. (V. Hossu, corespondent)

Ce așteptăm Je

Ne-am revăzut, deunăzi, notațiile 
făcute pe marginea activității 
sportive competiționale a ele

vilor bucureșteni și ne a surprins că 
printre cei mai buni nu figurează și 
reprezentanții școlii medii nr. 15, 
școală în care funcționează un colec
tiv de profesoare de educație fizică 
conștiincios și bine pregătit. De ce 
atunci rezultatele înregistrate de ele
vii și elevele școlii medii nr. 15 nu 
sînt pe măsura celor care îi pregă
tesc ? In căutarea unei explicații, 
ne-am propus să vizităm școala...

Cît de curios ne-a privit profe
soara de educație' fizică, Euge
nia Măgură, văzînd că trecem 

prea repede peste realizările colectivu
lui sportiv al școlii — 300 de membri In 
U.C.F.S., înscrieri masive în vederea 
participării la campionatele școlare și 
Ia întrecerile Spartachiadei de vară 
— și că ne interesăm mai mult de 
condițiile pe care Ie au elevii în pre
gătirea lor sportivă... întrebare cu

la conducerea
tîlc ?... Oricum însă a adoptat o ati
tudine foarte rezervată. Ce-ar fi pu
tut, de fapt, să amintească la capito
lul „condiții", cînd elevii școlii n-au 
la dispoziție decît un teren pentru 
volei și baschet — în paranteză fie 
zis, într-o stare de neinvidiat — și o 
groapă pentru sărituri!? In plus, o 
sală de gimnastică — cîndva sală de 
cursuri — dar care este folosită în 
alt scop: ca loc de desfășurare a 
examenelor pentru elevii de la secția 
fără frecvență...

— In cazul acesta, elevii unde fac 
orele de educație fizică cînd vremea 
nu le îngăduie să lucreze afară ?

_  ???...

O vizită scurtă, care ne-a lămu
rit pe deplin. Ne-a lămurit că 
grija conducerii acestei școli 

pentru activitatea sportivă a elevilor, 
de fapt, nu există. Directoarea — tov. 
Gherghina Ionescu ne-a vorbit, în 
schimb, de proiecte: în 1959, școala 
va dispune de o sală de sport cu

o capacitate corespunzătoare și ele. 
vii vor putea face orele de educație 
fizică în condiții excelente! Firește, 
așa va fi în 1959, dar pînă atunci?./ 
Pînă atunci, ne-am îngădui să pro
punem conducerii acestei școli cîteva 
sugestii: ce-ar fi dacă terenurile din 
curtea școlii ar fi complet reame- 
najate, dacă sa a de sport — aș^ 
cum este ea — ar fi folosită numaj 
pentru scopul în care a fost creată, 
dacă — iniervenindu-se cu mai multă 
fermitate pe lîngă cei în drept — ele
vii școlii ar beneficia, în comun cq 
școala maghiară, de sa’a de sporț 
a fostei școli comerciale aflată în 
apropiere. De asemenea, dacă — 
pentru perioada de vară — s-ar sta
bili o înțelegere cu conducerea co
lectivului Dinamo Obor, pentru ca 
elevii să poată folosi in anumite 
zile baza sportivă a acestui colec
tiv ? Iată ce așteptăm de la conrțu-' 
cerea școlii medii nr 15.

T1BER1U STAMA
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Âfost foarte binevenită măsura fe
derației noastre de fotbal de a 

intensifica legăturile internaționale și, 
mai ales, de a invita în țara noastră 
o serie de echipe de certă valoare, ca 
Voivodina Novi Sad, M.T.K. Budapes
ta, Canto do Rio, Dinamo Moscova 
și Newcastle United. Asemenea par
tide ajută efectiv ca echipele noastre 
să câștige experiența internațională 
care — cum s-a văzut — le lipsește, 
și — îndeosebi — să vadă mai bine 
deficientele care stăruie încă în pre
gătirea jucătorilor lor.

U Credem însă că atenția federației 
trebuie îndreptată în egală măsură 
spre o și mai judicioasă alcătuire a 
programului întîlnirilor internaționale, 
în așa fel îneît un număr cit mai mare 
de meciuri să aibă loc și în provincie. 
Pe lîngă faptul că stîrnește un viu 
interes în centre ca Timișoara, Cluj, 
Arad, Oradea, Tg. Mureș, Petroșani, 
Constanța, Orașul Stalin etc., un astfel 
de program constituie un puternic 
stimulent în pregătirea jucătorilor, în
demnul du-i să se antreneze cât mai 
intens și 
tinge un 
mod se 
uniformă,

1 lultii nostru. Și, în sfârșit, se evită o 
aglomerare excesivă a programului 
fotbalistic din Capitală, așa cum s-a 
întâmplat în ultimele 15 zile cînd au 
avut loc nu mai puțin de 6 cuplaje 1 
Poate 

iV jocuri 
cauză 
tatori.

a fost accidentat (din 
că pentru tratament a 
de vreme îndelungată; 
bine în preajma turneu- 
de Petrolul în Orientul

oricecînd la 
a răspuns cu

mai conștiincios pentru a a- 
nivel tehnic înalt. In acest 
poate realiza și e ridicare 
pe plan general, a fotba-

că în această abunden'ă de 
în București se găsește o altă 
a scăderii numărului de spec-

(el. I.)
★

Frații Anton și Dumitru Munteanu, 
sînt doi fotbaliști talentați în ca

re mulți vedeau adevărate speranțe nu 
numai ale Petrolului Pioești, ci chiar 
ale loturilor naționale. în care — de 
altfel — au și fost selecționați. De a- 
proape trei luni însă, numele lui An
ton a dispărut din formația p'oește- 
nilor, iar pe aî lui Dumitru l-am pu
tut citi abia în uliimele jocuri de cam
pionat și de cupă. Absența lui A. 
Munteanu a atras, în mod firesc, aten
ția multora dintre spectatori și în pri
mul rînd a ploeșteniior care se în
treabă pe bună dreptate, de ce nu 
joacă. La fel ne-am întrebat și
și adresîndu-ne colectivului Pelrolul, 
am aflat cîteva amănunte semnificați-

ve. Ni s-a spus, de pildă, că un timp, 
A. Munteanu 
toamnă) și 
avut nevoie 
că s-a făcut 
lui întreprins
mijlociu (unde a și plecat jucînd în
să foarte puțin), dar la înapoiere a 
acuzat din nou o lovitură, redevenind 
indisponibil în ajunul începerii retu
rului categoriei A; că și mai tîrziu a 
pretextat diferite contuzii și n-a par
ticipat la jocuri și chiar la antrena
mente ; că — mai mult —a ajuns să 
pună condiții cu totul neobișnuite în 
sportul nostru și în raporturile dintre 
un colectiv și 
dacă nu mi se dă dezlegarea înainte I 
Și n-a jucat...

Fără discuție că așa cum se pre
zintă lucrurile, jucătorul A. Munteanu 
se face vinovat de o atitudine ne
demnă de un sportiv de tip nou. Lipsa 
de atașament față de colectiv, înfu
murarea, vedetismul, constituie mani
festări care-1 fac pe A. Munteanu ne
corespunzător pentru orice colectiv și 
care-1 pot împinge în afara mișcării 
sportive. De aceea credem că el își va 
revizui total atitudinea și va redeveni 
un jucător disciplinat, conștiincios în 
pregătire, atașat de echipa sa și co
rect în raporturile cu colectivul său, 
reocupîndu-și locul printre fotbaliștii 
fruntași, printre care talentul și posi
bilitățile sale sportive ii fixaseră un 
loc meritat.

In același timp însă, este de con
damnat și atitudinea conducerii colec
tivului și secției de fotbal Petrolul, 
care au permis ca lucrurile să ajun
gă pînă aici, neluînd din timp măsu
rile educative care se impuneau. Iată 
un nou exemplu care dovedește că 
echipele nu se preocupă în suficientă 
măsură de educarea jucătorilor lor și 
că printr-o îngăduință 
le înlesnesc alunecarea 
periculos.

membrii săi: „nu joc
!«

noi

rău înțeleasă 
pe un drum

(P- g)

sau Bodo, pen- 
Copil și pen- 

Macri, jocul a- 
atac neregula-

★
ț® eniru Dinulescu 

tru Ciocea sau 
tru Oaidă sau 

tletic înseamnă încă
men tar, iar terenul de fotbal se trans
formă de multe ori în arenă pentru 
rezolvarea vechilor „polițe" persona
le. (Răbufniri asemănătoare a avut

ȘTIRI DE FOTBAL
• NEWCASTLE UNITED va sus

ține sîmbătă la Pioești în compania 
echipei Petrolul ultimul joc al tur
neului său, în țara noastră.

• INTILN1REA de categorie B Di
namo Bacău-Prahova Pioești se va 
disputa la Piatra Neamț.

DOLTA întîlniri de categorie C 
avea Ioc sîmbătă 31 mai: Ști- 
Galați-Textila Buhuși și Gloria 
Gaiați-Carpați Sinai'a,
IOT sîmbătă â rost programată

DEOARECE echipa maghiară 
|d Budapesta a anunțat că nu 

juca la 1 iunie, ci numai între 
18 iunie (cînd la noi se desfă- 
partide de campionat)

HM
poaTe
6 și 
șoară 
nunțat la proiectatul meci 
Honved

• IN CURSUL discuțiilor 
de conducătorii echipelor Rapid Bucu
rești și M.T.K. Budapesta, s-a căzut 
de acord în principiu ca revanșa din
tre aceste două echipe să aibă loc în 
septembrie.

s-a re-
Rapid-

purtate

A APĂRUT

Nr. 5

vor
ința 
CIR

•
și partida de categorie B, Progresul 
Sibiu-Partizan Reghin.

• JOCUL de azi Dinamo București- 
Dinamo MoscoVa va fi condus de 
S. SEGAL, ajutat la tușă de /. Ne
gul și T. Firan.

DIN CUPRINS :
* * * : In întîmpinarea alegerilor

comisiilor raionale și orășe
nești de fotbal.

Virgil Mazilu : Discuții — Conținu
tul. numărul, durata și inten
sitatea lecțiilor în cadrul 
olului de antrenament.

Traian ionescu: Juniorii noștri 
trecut cu succes mi examen 
ficil.

* • *: Probleme ale fotbalului
din categoriile inferioare.

Octav Luchide : Figuri de jucători 
din trecut — luliu Baratki.

pentru

ci-

au 
di-

Coloman Braun: Exerciții 
conducerea mingii.

Ion Marica: Fotbalul școlar 
giunea Iași.

Emil Gologan : Contribuție 
terpretarea jocului atletic.

Fotbal peste hotare — Prezentarea 
echipelor finaliste la campio
natul mondial (U.R.S.S., R.F. 
Germană, Anglia, Argentina, 
Suedia). Cupa campionilor eu
ropeni.

în

ia

re

in-

® Pronosticul exact la meciul HI : 
Levski Sofia — Vojvodina Novi Sad 
din programul concursului Pronosport 
nr. 21 din 25 mai este : ,,1“ (scor: 1-0).

® In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 21 din 25 mai au fost 
stabilite următoarele premii: Premiul I: 
2 variante cu 12 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 95.710 lei; Premiul 
II: 21 variante cu 11 rezultate exacte 
revenind fiecăreia cîte 10.938 lei; Pre
miul III: 202 variante cu 10 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 1705 
lei.

Fond dc premii: 765.680 lei.

• După Stanciu Nlculae (221.333 lei 
la concursul nr. 19), Homorozon Erofte 
și Dănclulescu Marla (cîte 102.894 lei 
fiecare la concursul nr. 20) noi parti- 
ciDanți și-au înscris numele pe lista 
marilor premiați al concursurilor Prono
sport. Cele două variante cu 12 rezultate 
exacte aparțin una lui Frangu Traian 
iar cealaltă lui Barbu Florea și Coman 
I. Coman, toți din Rîmnicu Sărat. Ceea 
ce este mai interesant e faptul că 
rele două buletine sînt foarte asemă
nătoare : 11 pronosticuri Identice (de la 
meciul II la meciul XII) și unul sin
gur puțin Schimbat 
C.C.A. — M.T.K. : 1,
X. 2). Și acum cîteva 
lotinele sînt de indice 
cînd deci respectivilor ... ___ , .
lîngă premiul I și cîte 4 premii II și 
6 premii III revenindu-le deci în total 
circa 150.000 lei ! Iată deci „performan
te" demne de invidiat și 
de... imitat (sperăm de cît 
dintre dumneavoastră).

Concursul Pronosport nr. 
ceasta săptămînă vă oferă

(la meciul I :
2 și respectiv 
amănunte : bu- 
0-4-8-32 lei adu- 
participanți pe

mai ales 
mai mulți

22 din a- 
de altfel

PUNCTE DE VEDERE»
< V" Ak Mai multe întîlniri internaționale în provincie L. De ce nu joacă 

A« Munteanu la Petrolul? k Rivalitate sportivă rău înțeleasă
și portarul Ghiță de la Steagul roșu, 
în meciul cu Petrolul, 
atac corect asupra lui, 
lovituri de picior).

Calitatea slabă a jocului Rapid- 
Progresul este explicată tocmai prin 
atmosfera nefavorabilă care domnește 
de multă vreme în jurul acestei în
tîlniri. Jucătorii celor două echipe, 
angrenați de mulți ani înfr-o riva
litate rău ' 
cuviință nici 
terenului de 
de exemplu, 
la București 
apropie, • să-și dea titîna prietenește. 
Și totuși, mai devreme sau mai tîr
ziu Oaidă și Macri sau Bodo și Di- 
nulescu vor fi poate chemați să facă 
parte din aceeași reprezentativă, să 
lupte toți, cum e firesc, pentru același 
țel, pentru succesul culorilor patriei.

De aceea, în acestie colective ca 
și în celelalte, trebuie să fie cultivat 
prin toate mijloacele spiritul de 
prietenie, de apropiere sufletească în
tre jucători indiferent de miza jocu
rilor care urmează. Ducînd o temei
nică muncă de educație, meciurile de 
campionat și de Cupă se vor desfă
șura în limitele sportivității, vor 
contribui la întronarea unei atmosfere 
corespunzătoare pe teren și în tribune.

Să nu uite nici o clipă jucătorii 
noștri că indiferent de echipa din care 
fac parte, ei slujesc aceeași cauză, 
aceea a progresului permanent al 
fotbalului nostru, al mișcării noastre 
sportive.

înțeleasă, nu găsesc de 
i atunci cînd sînt în afara 

joc (cum a fost cazul, 
în timpul călătoriei de 
la Constanța) să se

cert că problema tineretului 
stea în centrul atenției 

început too. Popescu. Poli-

pare deci lipsa 
la mobilizarea 
de regiune — 
către comisiile

de interes 
tineretului 
fază de 

locale și

Tineretul se afirmă în sportul luptelor
— Convorbire cu antrenorul C. Popescu —

Cu antrenorul (3. Popescu, din co
misia de tineret ă federației de lupte, 
ăm avut de curtnd d interesantă dis
cuție asupra problemei juniorilor. Cu 
atit mai utilă a fost discuția ci di 
antrenorul Popescu a asistat la fina
lele campionatului de juniori la lupte 
clasice.

— Este 
trebuie să 
noastre, a
tica de promovare a tineretului (pe 
care a dus-o și continuă să o ducă fe
derația) este cea mai justă și roadele 
ei sînt vizibile. Cu atît mai surprinză
toare mi se 
manifestată 
pentru faza 
masă — de
antrenorii din regiunea Baia Mare și 
Regiunea Autonomă Maghiară, dare în. 
tr-un trecut nu prea îndepărtat au obți
nut totuși rezultate remarcabile în aceas
tă direcție. Se pare că unii antrenori au 
pus accent ta special pe activitatea 
divizionară, neglijînd creșterea elemen
telor tinere, sarcină trasată de federa
ție cu privire la dezvoltarea bazei de 
masă a acestei discipline.

’ O mențiune merită comisia regională 
Timișoara și cea a orașului București, 
care realizînd și o bună mobilizare au 
reușit să participe cu un număr sporit 
de tineri la finale.

— S-au înregistrat progrese în pre
gătirea juniorilor?

— Ca specialist pot afirma că fina
lele din acest an au prezentat un plus(i. r.)

Colectivui sportiv Motorul — Centrul mecanic Arad a orga
nizat în ziua de 24 mai la Arad o gală de box inter-orașe : Arad- 
Timișoara.

In loc ca gala să fie organizată în aer liber, pe unul din 
stadioane, competiția a avut loc în sala „Spartac", o sală impro
prie desfășurării linei competiții de box. Lipsa de lumină, instalații 
de aerisire etc. au influențat chiar asupra rezultatelor unor meciuri.

față de edițiile anterioare. Vreau să 
relev în mod special un anumit aspect, 
deosebit de important pentru 'dezvol
tarea acestui sport: majoritatea concur 
cenților au pus accent pe lupta din 
picioare. Am subliniat acest lucru de-1 
oarece lupta din picioare constituie 
pentru foarte mulți dintre sportivii de 
frunte (și pentru alții) un capitol 
deficitar. De altfel, tactica modernă 
de luptă pune accent pe lupta 
picioare, iar regulamentul 
creează noi perspective.

Am văzut executîndu-se 
dee tehnice, ca aruncări 
și peste piept (tur de cap, salt, dublu 
salt, centura din față) și treceri la 
spate. De asemenea la parter au fost 
utilizate procedee variate: centura la
terală, simplu și dubiu nelson, centura 
inversată — rebur — și luarea bra
țului.

Și din punct de vedere fizic, con- 
curenții s-au prezentat destul de bine 
pregătiți. Avînd rezistență specifică, ei 
au reușit să facă față 
întîlniri.

Trebuie să arăt însă 
evidență și o serie de 
din acestea sînt inerente vîrstei, dar 
asupra lor trebuie 
viitorii sportivi 
persevereze în 
deri greșite, 
punct de vedere 
joritatea luptătorilor nu a folosit su
ficient combinațiile tehnice și de ase
menea nu a știut să aleagă momentul 
cel mai favorabil pentru executarea a- 
numitor procedee. Foarte mulți dintre 
juniori nu au o pregătire fizică multi
laterală. Ei au slab dezvoltate anumite 
segmente ale corpului, ca de pildă 
mușchii cefei, membrele superioare sau 
mușchii spatelui. Din această cauză 
suferă și anumite procedee tehnice.

— In concluzie...
— ...antrenorii trebuie să ducă 6 

permanentă luptă pentru descoperirea, 
promovarea și pregătirea atăntă a ele-; 
mentelor tinere și cii perspective.

(i. ș.)

din
modificat îi

multe proce- 
peste spate

zilnic la 2—3

că au ieșit în 
lipsuri. Unele

insistat pentru ca 
fruntași să nu 
anumite deprin- 

De pildă din 
tehnic-tactic ma-

Carnet atletic
?S$Ș3*

gongul ?— Ai vizit
— Nul
— Atunci probabil că sînt încă in pauză 1

»)
onospori

mari șanse de a fi premiați nu numai 
datorită programului interesant (ase
mănător ca alcătuire celui de la con
cursul trecut, ci și aplicării noilor pre
vederi regulamentare care vă permite 
în. cazul cînd nu se găsesc variante 
cu 12 rezultate exacte (11 etc.) să fiți 
premiați șl cu numai 9 rezultate (8 
etc.). Pe lingă aceasta, în cazul anu
lării unei întîlniri din program, toate 
buletinele vor primi la meciul respec
tiv pronostic exact gratuit. Un avan
taj foarte mare îl au în această si
tuație buletinele colective care'în cazul 
că au la meciul anulat duble sau tri
ple primesc și premii duble sau res
pectiv triple. Iată deci un motiv în 
plus pentru a participa pe buletine co
lective !
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 21 din 25 mai se va 
face în Capitală vineri ți sîmbătă, în- 
cepînd de la ora 17 la Agenția Loto- 
Pronosport din Calea 
22—24 (pasajul Bijuteria) la care func
ționează și un centru special de ini
țiere a participantelor începători.
• Premiile In obiecte pentru varian

tele cu „0" rezultate acordate la con
cursul Pronosport nr. 20 din 18 mai 
au revenit următorilor participanți : 
premiile acordate participanților cu 
cele mai multe variante cu rezul
tate pe același formular : o motocicletă
de 350 cmc.: Leonte G. din București

Victoriei nr.

bd. Gh. Dimitrov 134 cu 128 variante 
cu „0“ ; un ceas Schaffhausen : Maior 
Dominic din Craiova str. Matei Basarab 
21 cu 66 variante cu ,,0“; un frigider : 
Iosif Ion din Craiova str. SeverinuTul 
20 cu 16 variante cu „0“ ; Premiile a- 
cordate prin tragere din urnă : o mo
tocicletă de 350 cmc. : Voicilă Emilia 
din Orașul Stalin str. Războienl 24; 
cîte un aragaz cu 3 ochiuri și butelie: 
Ardeleanu Marla din Orașul Stalin str. 
Dumbrava Roșie 36 și Tătaru C-tln din 
București bd. Tolbuhin 33 ; cîte un a- 
parat de radio „Opereta1' : Bodi Ana- 
toiie din București intr. Ana Ipătescu 
7 șl Sandor Iosif din Tg. Mureș str. 
Primăverii 37; cîte un ceas de mină 
„Pobeda" : Ardeleanu Marla din Orașul 
Stalin str. Dumbrava Roșie 36; Szabo 
Iosif din Jimbolla ; Briny Franclsc din 
Ozun-Sft. Gheorghe ; Teleuță Rodlca 
din București str. Mirlnescu 1; Voicilă 
Emilia din Orașul ___ 
boieni 24 șt dr. Negulescu C-tln din 
Vălenii de Munte str. ~ ~
cîte o 
C-tin din Craiova str.
Mocanu Leonida din 
Roșiori 7 ;
str Soldat Simion Ștefan 47 și Arde
leanu Maria din Orașul " 
Dumbrava Roșie nr. 36. In 
fost Introduse 236 variante 
zultate.

A PRONOEXPRES
La tragerea din 

Pronoexpres nr. 19 
mătoarele numere:

40 25 30

Teleuță Rodica

Stalin str. Râz- 
___ r 211

. G. Enescu 9 ;
bicicletă bărbătească : Dobre 

Stalingrad 22 ; 
București str. 

Stark Iosif din București

• SIBIU 27 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Redacția ziarului 
Flacăra Sibiului a organizat recent, 
pe stadionul Independența, un mare 
concurs atletic dotat cu „Cupa Flacăra 
Sibiului". Concursul se află la cea de 
R Il-a ediție. El s-a desfășurat în 
două etape. La prima etapă, pe colec
tiv, au luat parte peste 850 de tineri 
și tinere, iar la etapa a Il-a au par
ticipat 470 de atleți reprezentînd 17 
colective sportive. Mai mult decît re
zultatele tehnice înregistrate cu acest 
prilej, se cuvine a fi subliniată iniția
tiva deosebit de frumoasă a redacției 
acestui ziar, de a organiza un ase
menea concurs atletic care a însemnat 
o adevărată sărbătoare pentru tineretul 
din orașul Sibiu. Totodată, acest con
curs a însemnat și o eficientă acțiune 
propagandistică făcută sportului atle
tic. Asemenea acțiuni ar fi bine să 
fie inițiate și în alte orașe.

Și acum cîteva din rezultatele înre
gistrate : BARBAȚI: 100 m.: A. Deak 
12,2; înălțime: V. Palianski 1,68; greu
tate: I. Duștință 11,90; suliță: Al. Po
pescu 55,50; FEMEI: 100 m.: Crista 
Conerth 13,5; greutate : Ana Kisswatty 
9,63.

In clasamentul genera! pe primul 
loc s-au clasat atleții colectivului Di
namo Sibiu care au totalizat 173 pune- 
te. Pe locul doi s-a clasat colectivul 
sportiv Independența cu 49 p.

Iile Ionescu

urnă a 
au fost

Stalin str. 
urnă au 

cu „0“ re-

concuirsulul 
extrase ur-

2911 5
Numere de rezervă: 22 43.
Fond de premii: 716.904 lei.

♦) Rubrică redactată de I.S. 
Pronosport.

Loto-

• Oficiul Național de Turism „Car-1 
pați“ organizează o excursie la Moscova 
cu prilejul întîlnirii internaționale de 
atletism dintre echipele masculine și fe
minine ale Uniunii Sovietice și S.U.A. 
de la 26—27 iulie. Excursia va avea 
loc între 21—31 iulie. înscrierile se 
primesc la sediul Federației Romîne de 
Atletism din București, str. Vasile 
Conta 16, pînă în ziua de 5 iunie, j



„Circuitul ciclist al regiunii Stalin" 
o competiție reușita a plecat in Franța

Prima confruntare internațională 
din acest an a parașutiștilor romîni

' ORAȘUL STALIN (prin telefon). — 
Duminică seara, o 
premiilor, a căzut 
de a Vll-a ediție 
clist al regiunii 
de ziarul „DRUM . , 
regional. Competiția s-a ridicat la ni
velul corespunzător unei întreceri in
ternaționale. Acest circuit s-a dezvol
tat de la an la an, luînd acum, pen
tru a doua oară, caracterul unui con
curs internațional prin participarea 
selecționatei R. Cehoslovace, selecțio
natei orașului Budapesta și a echipe
lor de club Botev-Varna (Bulgaria) 
și Partizan-Belgrad.

Din punct de vedere tehnic, cît și 
al dinamismului, concursul s-a situat 
la un nivel deosebit. In sensul acesta 
pledează elocvent media orară gene
rală: 37,430 km, cifră generală destul 
de rar* realizată în marile curse din 
țară.

Animatorii? Iată-i, în ordinea des
fășurării etapelor: G. Calcișcă, Ion 
Vasile, D. Munteanu, cîștigătorul pro
bei și, indiscutabil, cel mai valoros 
dintre cei 73 participant, P. Gane, 
N. Pelcaru — î<n mare vervă pe a 
doua parte a cursei — cehoslovacul 
Jan Klus, bulgarul Nicola Zlatev, I. 
Zieger (Belgrad) și mulți alții. Ală
turi de ei s-au remarcat o serie de 
tineri: M. Voi.nea (Dinamo), 
mitru (Progresul F.B.), W. 
(Tractorul Or. Stalin), G. 
(C.C.A.) —■ o mare speranță 
hai! Scherg (Partiz. Roșu Or. 
Trebuie să menționăm că și 
străine au avut o serie de elemente 
tinere de certă valoare, din rîndul că
rora reținem pe: Lajos Lato (Buda
pesta 1. M. Stehlich și Louison Wies
ner (R. Cehoslovacă).

Lupta individuală și pe echipe a 
fost deosebit de pasionantă, deoarece 
chirr și în ultima etapă diferențele 
dinbe protagoniști erau minime. Pe 
echipe, disputa pentru primul loc s-a 
dat între Dinamo II (D. Munteanu, 
G. Calcișcă, I. Ange’escn, . (3. Moi- 
ceami și P. So'tuz) — câștigătoarea 
probei — și C.C.A. (L Vasile, V. Do- 
brescu. Șt. Poreceanu, C. Baciu și 0. 
Tudnse). Au învins dinrurioviștli. întru
cît au dovedit o orientare tactică mai

dată cu împărțirea 
cortina peste cea 
a „Circuitului ci- 
Stalin", organizat 
NOU" și U.C.F.S.

C. Du-
Ziegletf 

Baciu
— Mi- 
S tal in). 
cchipeM

matură, au avut și avantajul unei 
echipe în plus (Dinamo I), iar con
ducerea tehnică — antrenor N. Voicu 
— a demonstrat că în ciclism colabo
rarea colectivă este garanția succe
sului. C.C.A. nu a putut cuceri locul I, 
nu numai pentru că nu a beneficiat 
de o a doua formație, ci și mai ales 
din cauza faptului că militarii nu au 
știut să valorifice momentele în care 
trebuiau să acționeze cu toată vi
goarea, adică atunci cînd liderii aveau 
diferite pane. O comportare demnă de 
subliniat au avut și componenții echi 
pei Progresul F.B. (clasată pe locul 
IV) care au arătat multă omogeni
tate, ocupînd locurile 10, 11 și 12 tn 
clasamentul individual. Botev-Varna, 
clasată pe locul V, a fost prima din
tre echipele străine.

In încheiere, subliniem că organi
zatorii circuitului — ziarul „Drum 
Nou“ și U.C.F.S. regional — merită 
toate laudele pentru această frumoasă 
realizare, care s-a situat la înălțimea 
marilor întreceri pe etape, din țară

DINCA

Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
plecînd în Franța, reprezentativa de 
box a R.P. Romîne', care va întîlni Ia 
31 mai, la Mans, selecționata Fran
ței. Echipa are următoarea alcătuire: 
Puiu Nicolae, Nicolae Mîndreanu, Io
sif Mihalți, Vasile Czegeli, Constan
tin Dumitrescu, Constantin Gherasim, 
Ilie Dragnea, Șerbu Neacșu, Dumitru 
Gheorghiu și Vasile Mariuțan. După 
cum se 
nici un 
întrucît 
această
cut deplasarea doi boxeri de categorie 
ușoară. Antrenorul formației este Ion 
Popa.

vede, nti a făcut deplasarea 
boxer de categorie semigrea, 
francezii n-au reprezentant la 
categorie. In schimb, au fă-

Dumitru Munteanu (Dinamo), ciști- 
gătorut competiției.

D. Țintea (C. C. A.) conduse 
după 4 probe in concursul 

republican de pentatlon
Marti, la poligonul Tunari si ieri la 

ștrandul „Dante Gherman" au conti
nuat întrecerile de pentatlon din ca- 
drul _____ *' .
dual. Iată rezultatele :

TIR:
2. V.___
Țintea (C.C.A.) 185.800 p., 
nescu (C.C.A.; 182.740 p., I 
(C.C.A.) 179560 p., 6. * ’
176,620 p. ÎNOT: 1.
(C.C.A.) 3:59,0/1105 p.,
4:04,7/975 p.. 3. C. Țintea 4:11,0,045 p., 
4. Al. Stoeneseu 4:14,5/925 p., 5. D.
Țintea 4:15,9 92» p., 6. Gh. Mărcuță
(Rec.) 4:17,0/915 p. Clasamentul general, 
după patru probe, se prezintă astfel: 
1. D. Țintea 3522 p., 2. D. Ionescu 
3327 p., 3. V. Manciu 3294 p., 4. W. 
Roman (Rec.) 3174 p., 5. C. Ltchiardo- 
pol 3073 p., 6. C. Țintea 3049 p., 7. Al. 
Stoeneseu 2960 p., 8 . I.
9. Gh. Măreuță 2655 p., :
(Voința)

Astăzi,
dispută 
crosul.

„Dante Gherman" au

concursului republican in'divi-

”î~D.~Țintea (C.C.A.) 188/860 p.,
Manciu (Progr.) 186/820 p.. 3. C. 

--------  , 4. Al. Stoe-
5. D. Ionescu 

I. Vesa (Voința) 
C. Llchiardopol 

, 2. D. Ionescu

. Vesa 2750 p.,
10. G. Schuster

2360 p.
(ora 17,30) la 

ultima probă
Călugărenl se 

a concursului:

BULETINUL „CUPEI DUNĂRII"

Așadar, la 1 iunie amatorii spor
turilor aviatice vor avea prilejul să 
urmărească un interesant concurs In
ternațional de parașutism. Ia care au 
fost invitați, după cum se știe, spor
tivi din R.P. Bulgaria și R.P.F. Iu
goslavia. Fără îndoială că pentru pa- 
rașutiștii noștri, ca și pentru oaspeți, 
prilejul acesta este binevenit, dat fiind 
valoarea recunoscută a sportivilor din 
cele trei țări. In cele cinci zile de 
concurs se vor desfășura următoarele 
probe: salt individual cu aterizare la 
punct fix de la înălțimea de 1000 m, 
salt individual cu stil aterizare la

punct fix de la 1500 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei între 15—23 
sec., salt individual de la 2500 tn 
cu cădere liberă timp de 35—43 sec. 
și cotarea stilului, salt în grup cu 
aterizare la punct fix de la 1500 m 
cu deschiderea întîrziată a parașutei 
între 15—23 sec.

Acest important concurs va avea 
loc pe aeroportul sportiv Clinceni (șo
seaua Alexandria) și va putea fi ur
mărit de cei care iubesc sporturile 
aviatice. Transportul publicului se va 
face cu camioanele întreprinderilor, 
și cu autobuzele ITB.

Turneul final al campionatului 
mondial de fotbal

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA s-a înapoiat 
marți de la Praga și a început pre
gătirile pentru revanșa cu Dinamo 
Fraga. Stînd de vorbă cu D. Pepelea, 
care a însoțit pe timișoreni în calitate 
de delegat al federației noastre, am 
aflat că Știința a jucat foarte bine 
timp de 80 de minute, depășindu-și 
adversarul — cttm a remarcat, de 
altfel, și presa Cehoslovacă — prin 
elan, voință și joc în adîncime. Și 
totuși, Știința a pierdut cu 5-3 cînd 
spectatorii se așteptau să urce sco
rul la 4—1 I... Cum a fost posibil ? 
Jucători: nu au ascultat sfaturile

Jiul Petroșani învins 
la Kiev

(Agerpres). —
al turneului pe care 
U.R.S.S. echipa ro- 

mînă de fotbal Jiul Petroșani a jucat 
marți la Kiev cu formația Dinamo. 
Intîlnirea s-a terminat cu scorul de 
4-0 în favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

In continuarea turneului, Jiul Pe
troșani va juca la 30 mai cu Traktor 
Stalingrad, iar la 3 iunie cu T.S.K.M.O. 
Moscova.

MOSCOVA 27 
In primul meci 

îl întreprinde în

date în pauză și în special la 3-1 — 
ne-a spus D. Pepelea. Mijlocașii 
au jucat prea înainte, în loc să tată- 
relască apărarea pentru păstrarea re
zultatului. In plus, unii jucători (Că- 
dariu, Lereter, Cojereanu) s-au pre
zentat cu o slabă pregătire fizică și 
au „căzut" după pauză, iar Zbîrcea 
s-a comportat slab, pe parte'a lui des- 
fășurîndu-se acțiunile din care s-au 
marcat cele patru goluri. La 3-2 și în 
special la 3-3, toți jucătorii și-au 
pierdut hapul, înlesnind gazdelor un 
rezultat pe care nimeni nu l mai 

spera. La Timișoara însă, a încheiat 
D. Pepelea, cred că Știința poate re
face handidapul dacă se comportă ca 
la Praga în cele 80 minute.

9 RETURUL jocurilor de sîmbătă, 
duminică și marțea trecută vor avea 
loc sîmbătă 31 mai și duminică 1 iu
nie.

® JOCUL Știința Timișoara — Di
namo Pr'aga va fi condus de trei ar
bitri bulgari: Takov (la centru), Di- 
nev și Gaidarov (la tușă).

9 MARȚI Ia Sofia: Lewski — Voi- 
vodina 1-0 (1-0), prin punctul marcat 
de Iordanbv. Bun 
de trioul romîn 
Toții.

9 TREI ARBITRI 
duce jocul Salgotarjan — Ruda Hvez- 
da Brno: St. Ionescu, I. Drăghici și 
M. Cruțescu. locul are loc simbătă.

9 P. KRONER, P. Rapaport și St. 
Mataizer vor arbitra partida Radnicki- 
Ferencvaros care se dispută duminică 
la Belgrad.

9 SIMBATA la Budapesta, meciul 
M.T.K.-C.C.A. va fi condus de Dam- 
jani, ajutat de Petrosici șl; Marek, 
toti din Iugosfavia.

arbitrajul prestat
Schulder-Asztalos-

romîni vor con-

Cu zece zile înaintea începerii întrecerii
Citeva zile ne mai despart de înce

perea campionatului mondial de fot
bal.

Echipele au intrat în ultima fază a 
pregătirilor și multe dintre ele se și 
află în drum spre Suedia. Și acuth, 
citeva informații in legătură cu ma
rea întrecere care începe la 8 iunie.

9 PRIMA finalistă sosită pe pămînt 
suedez a fost echipa Franței, care a 
susținut un meci amiclat cu selecțio
nata orașului Koparborg de care a 
dispus cu 12-0 (7-0). Pentru zilele 
următoare sînt așteptate celelalte e- 
chipe care vor ocupa vilele și hote
lurile tezervate cu luni înainte cît mai 
aproape de localitățile unde vor dis
puta meciurile din serii. Iată locali
tățile unde vor locui o parte dintre 
finaliste: BJARRED (la 17 km. nord 
de Malmoe): R.F. Germană; BAS- 
TAD: Cehoslovacia: HINDAS: URSS, 
Brazilia Austria, Franța; LILLSVED: 
Suedia:' SALTSJOBADEN: Țara Gali
lor; STOCKHOLM: Ungaria; BOSON: 
Mexic; ESKILSTUNA: Scoția

O MECIURILE turneului final din 
Suedia au loc în 12 orașe: MAL
MOE (capacitatea stadionului: 35.000 
locuri — 200.000 locuitori); HALM- 
STADT (cap. stad.: 24.000 — 36.000 
Ioc.); HELSINGBORG (cap. st'ad.: 
28.000—75.000 ioc.): NORKOPPING 
(cap stad.: 35.000—90.000 !<x-.);

I VASTERAS (cap. stad.: 22.000—65.000 
loc.); OREBRO (cap. stad.: 21.000— 
70.000 loc.): ESKILSTUNA

■ stad.: 21 000—60.000 
HOLM (cap. Stad. 
Ioc.); SANDVIKEN 
23.000—200.000 loc.) ; 
(cap. stad : 
UDDEVALL.A 
27.000 loc..); BORĂS 
28.000—60.000 loc.). ! 
loc la Stockholm și Goteborg iar fi
nala la Stockholm.

9 DEȘI la început existau mari 
cereri de bilete care au pus în în
curcătură pe organizatori, din mo
mentul în care s-a anunțat că 10 
nfeciuri vor îi transmise de „Euro- 
visiune1* (societatea europeană de te
leviziune) au intervenit refuzuri ma
sive de bilete dintr-o serie de țări 
(R.F. Germană, Franța, Elveția etc.).

9 S-A ANUNȚAT oficial că mingile 
alese de comisia special instituită sînt 
de fabricație cehoslovacă.

(cap.
Ioc.); STOCK- 
53.000—800.000 
(cap. stad.: 

GOTEBORG 
53.000—375.000 loc.);

(cap. stad.: 20.000—
> (cap. stad.
Semifinalele au

i

Marele premiu al O-
AIITAMBRII KM'an,^e' a cîștigat AUlUMUSlLlaM ,!e englezul Stirling

Moss, care a parcurs 
314,475 Km. în 2h 04:49,2 (medie ora
ră 151,159 km).

La Ostende (Belgia) 
se desfășoară un mare 
turneu internațional. Ia
tă primele rezultate : 

S.K.V.O. Riga—o selecționată din R.F. 
Germană 70—30, 
Selecționata

BASCHET

CICLISM

Legia Varșovia— 
orașului Ostende 75—43. 

Etapa a opta a Tu
rului Italiei (disputată 
la Viareggio contra 
cronometriiluil a tost 

italianul Baldini, 
IX-a Viareggio—Viterbo-

și pînă luni inclusiv se 
Lugoj un concurs de

De sîmbătă 
desfășoară la _ 
lupte clasice și libere deschis frunta
șilor acestui sport. La întreceri și-au 
anunțat participarea cîțiva dintre cei 
mai buni luptători iugoslavi, care 
s-au afirmat cu ocazia unor mari 
concursuri internaționale. Printre cei 
mai cunoscuți sînt I. Horvath (cat 
73 kgr.) care s-a clasat recent pe lo
cul 1 în concursul de la Budapesta. 
Simici (cat. 79 kgr.) Țuțici (cat. 87 
kgr.) cunoscuți, de altfel, și sportivi
lor romîni.

cîștigată de
In etapa a

(218 km), victoria a fost repurtată de 
Nino Defilippis(Italia) cu 6h 07’ 16” 
(medie orara 35,024 km). In clasa
mentul general conduce Pettinati (Ita
lia).

FOTBAL
rntr-uu meci amical 
disputat la Ziirich, e- 
chipa Belgiei a între
cut eu 2—0 (1—01 re 

Elveție'prezentativa
9 In continuarea turneului pe caro 

îl întreprinde în Grecia, echipa brazi
liană Bangu a jucat la Atena cu 
A.E.K. Rezultat: 0—0.

9 Formația braziliană Canto no 
Rio a jucat la Berlin cu echipa locală

9 FEDERAȚIILE 
se preocupă în 
mod deosebit să a- 
sigure echipelor lor

fotftoll

o cît ma.i perfectă acomodate cu con
dițiile de joc. Multe dintre ele se în
grijesc de alimentație. Delegația ma
ghiară, spre exemplu, este însoțită de 
un bucătar din Budapesta, iar argen
tinienii au mers pînă acolo îneît an 
trimis în Suedia o tonă de carne pen
tru da fotbaliștii reprezentativei Argen
tinei să nu fie cumva scoși din formă 
de... fripturile suedeze.

® O DECLARAȚIE semnificativă. 
După jocul Argentina-Internazionale, 
antrenorul argentinian Guilermo Sta
bile a spus că favoritii săi sînt: AN
GLIA, URSS, BRAZILIA, ARGENT1- 
NA și R.F. GERMANA.

Sabrerii romini 
aii dominat concursul 

individual de Ia Saratov
(Urmare din pag. 1)

Cornel Pelmuș 3 v., 6. Ionov 2 v., 
Feoptistov 2 v., 8. Cibirov 2 v.

Cu ocazia ultimei convorbiri tele
fonice purtate cu delegația noastră 
la Saratov, am aflat cîteva intere
sante amănunte în privința finalei 
individuale de spadă: Adalbert Gu- 
rath II s-a calificat cu dificultate în 
finală, dar în 'acest ultim tur și-a 
revenit comportîndu-se la adevărata sa 
valoare. Mircea Baia, clasfat al VII- 
lea, a reușit (ca și Stelian, cîștigă
torul concursului) să întreacă pe trei 
din cei patru finalișli din R.S.F.S.R.. 
însă nu a cîștigat la nici un romîn 
(în schimb Stelfen și-a învins toti 
legii de echipă).

După conclusul individual de II 
două dintre trăgătoarele echipei 
R.S.F.S.R., Efimova și Prudskova. au 
fost selecționate în prima garnitură a 
Uniunii Sovietice, care întîlnește re
prezentativa R.F.G.

La concursul din R.F.G. participă 
și echipa secUndă de săbie a U.R.S.S 
în care au fost selecționați doi dintre 
componenții formației R.S.F.S.R. în
vinsă zilele trecute de echipa noastră.

5.
7.

Tennis Borusia. Meciul s-a terminat 
la egalitate: 1—1 (0—1).

Turneul internațional de 
tt l • . i. la Praga a fost cîș-
nCChCl pe iarbă tigat de echipa locală 

care a dispus în fi
nală de formația orașului Miinchen 
cu 2—1. Pe locul III s-a clasat for
mația Vienei, iar locul IV a revenit 
echipei Zagrebului.

La Tokio înotătorul 
NATATIP japonez Ishimoto a
OftlAjlE parcurs 100 m. fluture

in 1:01,5.

o In cadrul întîlnirii dintre Marea 
Britanie și Olanda (cîștigată de îno
tătorii britanici cu scorul de 95—75) 
— -piscină de 55 y. cu apă de mare—, 
înotătoarea olandeză C. Gastelaars a 
întrecut recordul Europei în proba de 
100 m. liber. Ea a reușit 1:03,9 (v. r. 
îi aparținea cu timpul de 1:05,0). Pe 
locul doi Wilkinson (MB.) 1:06,6,
100 y spate — 1. .Edwards (M.B.) 
1:12,5; 2. Grinbam (M.B.) 1:13,6; 3. 
Van Alphen (Ol.) 1:14,1.

RUGB1

numele de 
fața echipei

In primul meci dispu
tat în Africa de Sud, 
selecționata Marii Bri
tanii care joacă sub 

Barbarians a pierdut în 
gazdă cu 16—18.

Turneul de sabie din 
concursul de la Var
șovia a fost cîștigat 
de echipa Italiei, care 

a obținut 10 p. Pe locul II s-a cla
sat echipa Poloniei cu 9 p. O ur
mează în clasament formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei, fiecare cu cîte 
8 p. In ultimul meci Polonia a în
vins Ungaria eu 9—7.

Real Madrid — A.C.
BRUXELLES 28 (prin radio). A- 

seară s-au întîlnît pe stadionul Heysel 
din Bruxelles în finala „Cupei Cam
pionilor Europeni" echipele Real Mâ

ndriei. (deținătoarea titlului pe anul tre
cut) și campioana Italiei A. C. Milan. 
Jocul a fost deosebit de palpitant, vic
toria revenind după o luptă dramatică 
echipei Real Madrid care cîșligă astfel 
pentru a treia oară consecutiv trofeul. 
Victoria spaniolilor a fost obținută însă 
numai după prelungiri, deoarece după

SCRIMĂ

Milan 3-2 (O-O,2-2)
timpul regulamentar de joc, scorul 
egal : 2—2 (0—0). De două ori 
lienii au luat conducerea prin Schiaffino 
(min. 76) și Grillo (min. 84) dar
spaniolii au egalat prompt prin Di Ste
fano (min. 81) și Gento (min. 85). In 
prelungiri același Gento înscrie golul 
victoriei (min. 96). Spaniolii au pre
zentat formația : Alonso — Marquitos, 
Santa Maria, Lesmes — Zarraga, San- 
tisteban — Kopa, Marsal, Di Stefano, 
Rial, Gento.
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