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Astăzi se deschide Con
ferința Națională a mișcării 
pentru pace din R.P.R. Este

ța fiecăruia dintre noi, 
cauza păcii este o cauză a între
gului popor, iar sarcina nobilă a a- 
părăriii ei revine tuturor oamenilor 
de bună credimă. Conferința Na
țională a mișcării pentru pace va 
însemna o nouă contribuție a po
porului romîn la lupta care se duce 
pe toate meridianele, pe toate con- 
flnentele, în toate țările pentru apă
rarea păcii, va demonstra hotări
rea și însuflețirea cu care cetățenii 
Republicii Populare Romîne s-au a- 
Vîntat în această luptă nobilă. In 
cadrul adunărilor premergătoare 
Qpnferinței, la care ș-au ales co- 

- mitetele orășenești, raionale și re
gionale de luptă pentru pace, sute 
de glasuri au rostit vibrante ape
luri la pace, la prietenie, la coexis
tență pașnică. Au vorbit de Ia tri
buna acestor adunări muncitori și 
țărani, intelectuali și reprezentanți 
ai cultelor, oameni de artă și gos
podine. Glasurile lor au răsunat pline 
de minie la adresa imperialiștilor 
care caută, prin toate mijloacele, 
să aprindă flacăra unui nou răz
boi, să arunce asupra omenirii paș
nice bombe atomice și cu hidrogen.
Cu nestăpînită revoltă, ele au înfie
rat politica agresivă a cercurilor 
imperialiste care, în numele așa- 
zisei „democrații" burgheze, se »- 
mestecă în treburile interne ale sta
telor, pregătindu-se totodată pen
tru „războaie locale" menite să lo
vească în libertățile popoarelor, să 
le subjuge nesățioaselor lor pofte 
de profituri.

eveniment deosebit în via-
întrudt

Imperialiștii vor să arunce ome
nirea în vîlvătaia unui război diă= 
trugător. Dar omenirea nu va 
ingădui îndeplinirea acestor planuri 
criminale. Omenirea vrea să mun
cească în liniște și pace, este dor
nică să se bucure din plin de imen
sele cuceriri ale științei și tehnicii, 
să guste din toată inima bucuria 
de a vedea spectacole, de a ascul
ta muzică, de a tace sport, de a 
citi cărți. Popoarele își string, de 
aceea, rindur?e și ripostează de 
fiecare dată cu energie la acțiunile 
nesăbuite ale imperialiștilor. Astăzi, 
cauza păcii se află în mîini sigure, 
in mîiniie milioanelor de armeni. 
Intre 16—22 iulie, cînd va avea 
loc la Stockholm Congresul mon
dial pentru dezarmare și colabo
rare internațională, popoarele lu
mii își vor manifesta din nou 
hotărirea de a lupta cu forțe u- 
nite pentru pace.

In cinstea Conferinței Naționale a 
mișcării pentru pace, tineretul spor
tiv al patriei noastre și-a încordat 
și mai mult eforturile la locurile 
sale de muncă, s-a întrecut cu en
tuziasm în nenumărate competiții 
sportive închinate acestui eveniment 
ia București și Cluj, la Galați și 
Sighișoara, la Iași și Craiova, etc. 
„Ștafeta tineretului și sportivilor" 
a străbătut în aceste zile toate re
giunile țării, purtată de atleți, ci
cliști, călăreți, canotori și moto- 
cicliști, pentru a aduce Conferinței 
mesajul său de pace și prietenie.

Sutele de mii de sportivi de la 
orașe și sate adresează salutul lor 
tineresc și inflăcărit Conferinței 
Naționale a mișcării pentru pace 
din R.P.R. și urează deplin succes 
lucrărilor sale.

Organ al Uniunii de
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In ,,P arcul 23 August fășoară

Cicliștii .participa Cursa Munților* rulează puternic spre Orașul
Stalin. In fruntea plutonului pedalează alergătorul R. Klein (CjC.A.)

In „Cursa Munților" G. Tordk (Dozsa) a preluat „tricoul galben"
csapă și să urce 
sameotul general, 
și Braharu, Pelcaru și G'ane (acesta 
dm urmă a suferit pe ultima parte o 
defecțiune meoanică, care, l-a obligat 
să piardă mult timp). Echipa R.P.R. 
a ocupat locul III in etapa si lacul 

in clasamentul general înaintea 
unor puternice formații occidentale 
(Danemarca, Olanda), precum și îna
intea formației Iugoslaviei. Clasamen
tul etapei : 1. Nencio Hristov 3h-
10:20; 2. St. Gheorghiev 3h. 1Q:54j 
3. D. Munteanu 3h. 10:55: 11. I. 
Braharu! 17. N. Pelcaru; 37. Gh. 
Calcișcă t 71. P. Gane. Clasamente 
generate — Individual: 1. Boian Ko- 
țeo. (R. P, Bulgaria) 12h. 32:22 ; 2.
Vasco (Franța) 12h. 34:24; 3. Stoian 
■Tlieorghiev (R. 
36:24; * ~ '
//. /.
Pelcaru 
03:59: 
echipe: 
2. Belgia 
54:58; -f.

pe locul VII în cla- 
I. Foarte bine au mers

CI intensă muncă de ere tere a tinerilor sportivi

Presărate pe întreg cuprinsul „Par
cului 23 August", terenurile de sport 
cunosc zilnic o animație deosebită. 
Nenumărați tineri și tinere, între 7 
și 17 ani, învață de la profesori și 
antrenori, tainele sporturilor preferate.

Pe terenurile de baschet se joacă 
(deocamdată!) aproape 80 de fetițe sub 
indrumarea antrenorilor Hortensia 
Magdin și Gh. Lăzărescu. Peste puțin 
timp va lua ființă și un centru pen
tru băieți. Acum zburdălnicia face 
casă bună cu invadarea primelor no
țiuni de minuire a batonului. Unele 
eleve au și îndrăgit bascheidl și mun
cesc cu seriozitatea unor oameni mari

pentru a progresa intr-un rRm 
celerat. Valeria Bertea, Elena 
Aurelia Mihai cu și alți copii sînt 
mindria antrenorilor. Georgeta Voicu, 
fiica celebrului violonist Ion Voicu, 
ii spunea deunăzi antrenoare':

— Tovarășe antrenoare, vă rog să 
mă lăsați să 'arunc mai mult la coș 
liindcă vreau să-i lac Iui tăticu o 
bucurie cind se întoarce de la Atena: 
din trei aruncări la coș să înscriu 
două...

Larma te anunță de departe, cînd 
încă n-a apărut de după perdeaua de 
pomi terenul de handbal, că prin a- 
proptere ai să gă est' ut nou „oraș

mai ac- 
Hargel,

al capiilor". Ceva mai răsăriți. puștii 
care au ' îndrăgit handbalul joacă cu 
înflăcărare o partida pe terenul redus. 
Prof. Etigeii Trofin ii privește atent 
și ii corectează ori de cite ori aceștia 
execută' mișcări greșite. Centrul are 
50 de copii.' Proj. Eugen Trofin con
duce și centrul de handbal pentru fete 
unde are 20 de eleve. Firește nu este 
atit de ușor să răspunzi zecilor de 
întrebări ale copiilor dornici să ...afle 
totul dintr-o dată si nici să le pol 6- 
Iești ovilitul de a ajunge la procedee 
tehnice avansate. înainte de a învăța 
„alfabetul" acestui atit de popular 
sport. Dar răbdarea și dragostea pe
dagogului. învinge aceste inerente 
greutăți ale oricărui început și le in
suflă zi de zi copiilor dragoste pen
tru muncă conștiincioasă, pentru re- 
cepționarea treptată a tuturor elemen
telor necesare unui jucător de valoare. 
Prof. Eugen Trofin ne-a remarcat ta
lentul elevilor Spiridon Niculescu, 
Valentin Sarnungi și Tinea Popescu.

O activitate nu 
să se desfășoară 
atletism și tenis. 
23 August" este
tehnicienii lucrează 
modelarea viitoarelor 
tului romînesc.

HASCOVO 20
Cicliștii romîni 
remarcabilă în 
rată pe rula 
(127 krrv). D. 
la evadarea
Nencio Hristov și Stoian Gheorghtev. 
reușind să sosească pe

(prin telefon). — 
au mers de o manieră 
etapa a Ill-a. desfășu- 
Piovdiv — H ascovo 

Munteanu a participat 
decisivă împreună cu

Gheorgl 
locul Iii iu

Lia Riegler (dreapta) nu are încă o 
priză corectă la balon, dar urmărind 
atentă exemplificarea antrenoarei Hori 
tens ia Magdin (stînga) va învăța, fără’ 
îndoială, și acest important element de 
bază.

Știrile^
zilei

CA1AC-COOJE
la• Concurs internațional 

Snagov

La începutul lunii iulie (simbătă 5 
și duminică 6) vor avea loc pe lacul 
Snagov întrecerile celei de a Il-a edi
ții a concursului internațional de 
caiac-canoe organizat de F.R.S.N. *

Vor lua parte canotori din Austria, 
Bulgaria, Polonia și bineînțeles re
prezentanții noștri.

P. Bulgaria) 12h. 
7. D. Munieanu 12h. 41:51; 
Braharu 12h. 49:15 ; 22. N. 
12h. 50:22: 45. P. Gave 13h. 

47. Gh. Calcișcă 13h. 0ti:l3 7 
1. R. P. Bulgaria 37h. 50:43;

37h. 53:21 ; 3. FranjU 37h. 
R. P. Romitiă 38h. 04:20.

TOMA HRISTOV
.Cana Munților"

Stalin 20 (prin telefon).Orașul
După o zi de odihnă, participanții la 
.Cursa Munților” au luat startul în

(Continuare in pag. 5)

Elevi și eleve

TABERELE DE VARA VA ASTEAPTA !
și Toplița. De fapt, To- 
cen.rul de greutate al

rașul Stalin 
plița rămine _
acestei activități de vară. Amenajă
rile existente acolo (bazin cu apă 
termală, terenuri de .volei și baschet 
terenuri de fotbal și handbal — in 
imediata apropiere), capacitatea de 
cazare sporită (aproape 300 locuri) 
precum și perspectivele largi pentru 
organizarea de excursii (Borsec, La
cul Roșu, izvoarele Mureșului și Ol
tului) îndreptățesc această alegere. 
In plus, o garanție a reușitei acestei 
tabere o constituie sprijinul entuziast 
al Sfatului Popular și al UCFS. 
Dacă la Cîmpulung Muscel (1—2t 
iulie) figurează o singură discipli-, r.i j a

Stalin (1—21 iulie) — atle- 
— în schimb Toplița cumu- 

nu măi puțin de cinci <’
VII, 
<le-

• or

Peste ultima filă a calendarului 
anului școlar scrie d'« nou: vacan
ță! Pupitrele s-au închis cu grijă, 
peste sălile de curs s-a așternut tă
cerea. Acum voioșia se va revărsa 
pe poteci de munte, pe falezele 
mării, în poiene adumbrite sau pe 
spațiile verzi ale orașelor țării noa
stre. Partidul și guvernul Republicii 
noastre, in grija lor părintească față 
de copii și tineret, au creat condiții 
minunate de petrecere a vacanței. 
Sub conducerea organelor de partid 
și de stat a fost organizată în 
bune condiții vacanța de vară a 
școlarilor, au fost găsite acele forme 
care unesc utilul cu plăcutul.

Este împlinită una dintre dorin
țele cele mai mari ale elevilor buni 
la sport și fruntași la învățătură: 
dorința perfecționării sportive. In în- 
tîmpinarea ei, Direcția educațki 
neretului școlar organizează în 
oeastă vacanță de vară o serie de 
tabere sportive cu caracter de per
fecționare la Cîmpulung Muscel, O-

mai puțin laborioa- 
și la centrele de 

general „Parcul 
șantier pe care 

cu sîrguință la 
cadre ale spor-

In
un

H. NAUM

ti-
a-

Există serioase posibilități pentru dezvoltarea 
a mișcării sportive din Capitalăbazei materiale

Sfaturile populare 
tiv în dezvoltarea 
tive. Ca urmare a 
ridului și guvernului 
1957, comitetele 
tarilor populare 
sporit rezolvării 
de dezvoltarea 
sportive. In acest 
sat tx>v. GHEORGHE CALCAN, vice
președinte al comitetului executiv ăl 
Sfătuita popular all Capitalei, cu ru
gămintea de a ne răspunde la cîte- 
va întrebări privind sprijinul acor
dat de Sfatul popular al Capitalei în 
acțiunea de amenajare de noi baze 
sportive.

— Cum vedeți rolul Sfatului popu
lar al Capitalei in dezvoltarea bazei 
materiale a colectivelor sportive?

— Deși priocipa'ele noastre preo
cupări se îndreaptă in momentul de

au un rol ac- 
spor- 
par- 
iulie

mișcării 
Hotărârii
din 2 

executive ale sfa- 
acordă un interes 
problemelor legate 

locală a mișcării 
sens, ne-am aidre-

Interviu cu tov. GH. CALCAN, 
vicepreședinte al comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei

față, așa cum e și firesc, spre con
strucția de locuințe pentru oamenii 
muncii și spre îmbunătățirea ali
mentării Capitalei cu apă potabilă, 
comitetul nostru executiv n-a scă
pat din vedere nici faptul că bazele 
sportive ale Capitalei nu sînt in nu
măr suficient față de necesități. A- 
ceastă problemă a fost discutată și 
cu prilejul „Zilei deputatului" ca și 
la nivelul sfaturilor populare raio
nale. In urma discuțiilor purtate, 
am aiuns la concluzia că problema 
care se cere cel mai urgent rezol
vată este cea a spațiilor de joacă

pentru 
această 
Recent, 
stradă, 
copii, mai mari și mai mici, iar unul 
dintre ei a cerut cuvintui.
lumea era curioasă să afle 
țele“
străzii. Și băiatul a cerut cu tărie 
ca cetățenii din cartier, printre care 
se aflau și părinții lor, să ia mă
suri pentru amenajarea unui loc 
unde copiii să se poată juca in tih
nă, fără să-, deranjeze pe cei mari 
sau să se expună accidentelor de 
circulație. Băiatul avea 
In foarte scurtă vreme 
și a tovarășilor săi de 
indeoiinită.

sâ vă relatez in 
întimplare cu tîlc.

copii. Am 
direcție o 
la alegerea unui comitet de 
s-a prezentat și un grup de

Toată 
„dolean- 

celor mai tineri cetățeni ai

(Continuare in pag.

dreptate și 
dorința lui 

joacă va fi

A. G.

a U-a)

nă — gimnastica — la fel ca ș 
Orașul 
tismul 
'cază 
pline sportive (baschet 1—20. 
natație și volei 22.VII—10.VIII 
tism și handbal 12—31.VII1). Si 
putea pregăti în ceie trei centre de 
mai sus 950 elevi și eleve cu soli
tudini în sport și fruntași la învă
țătură.

Taberele de la Cîmpulung Muscel, 
Orașul Stalin și Toplița nu vor 
putea cuprinde decît un număr re- 
strîns din miile de elevi. Firesc, însă, 
această preocupare nu se va rezuma 
la organizarea acestor tabere, 
file cluburilor sportive școlare 
școlilor sportive de elevi care, 
deosebire <je anii precedenți, 
încetează 
canței de vară stau larg deschise 
tineretului 

sport.
a activității sportive dip cursul 
nu trebuii să neglijeze însă

activitatea pe timpul

shidios
Formele

Por- 
ale 

spre 
n'J-și 

va-

dornic să 
de organi-facă 

zare 
terii 
scopul lor principal : îmbinarea ner- 
fccț'onării sportive cu ore cit mai 

plăcute de odihnă activă realizate 
prin excursii, prin spectacole distrac
tive. prin lecturi etc.

Ne exprimăm 
sfîrșițul acestei 
tivității sportive 
va fi atins, ca 
cipanți la diferitele tabere să se în
toarcă acasă ou proaspete rezerve 
de energie pentru asaltul unui nou 
an de studii, ca dragostea lor pen
tru sport să-i călăuzească credin
cios de-a lungul anilor

certitudinea că la 
vacanțe, scopul ac- 
de vară a elevilor 

miile de elevi parti-



Spartachiada militară de vară La Craiova

Cluj 20 (prin telefon). Timp de 
6 zile s-au desfășurat la Cluj pe sta
dionul „Gh. Gheorghiu-Dej“, în par
cul sportiv „Victor Babeș" și în 
sala „lanoș Herbac", finalele Spar
tachiadei militare de vară. Numeroși 
spectatori au asistat la întrecerile 
de atletism, gimnastică, n*tație, fot- 
ba' handbal, oină, care le-au ofe
rit ac cela mai mv’te ori un reușit 
spectacol sportiv.

Dintre performanțele realizate în 
cadrul acestei competiții se detașea
ză cele obținute de Ion Gergely (lo
tul III): 10,9 sec. la 100 m. plat și 
22.4 sec. Ia 200 m. plat.

Iată acum celelalte rezultate. At
letism: 1500 m: Anghel Bărbuț .(lo
tul II) 4:22,1: 5000 m. : Gh. Gher
man (lotul III) 16:49,6; 
V. Pululet (lotul I) 34.51,6: 
plat: St. Marica
sec : 4x100 rn.:
4x400 
ine: Em. 
lungime : 
6,33 m.; 
tuf III) 
cole : 
10:10.1;
tul III)

Gimnastică : Clasament general pe 
echipe: 1. Lotul III (M. Eremia. Tă- 
nase Tufan, Nicoiae Petre, V. Za- 
harescu, Grigore Popa. Fr. Tumpil) 
185.20 puncte: 2. Lotul 
3. Lotul II 180,25 p., 
178.95 p„ 5. Lotul 
Individual compus: 
(lotul III) 37.90 p., 
(lotul HI) 37.30; 3. 
(lotul I) 37,05.

Natație: 100 in liber: Ion 
(lotul IV) 1:06,7; 100
Leopold Bernstein (lotul V) 1.2i,G, 
200 m. bras: V. Pascal (lotul III) 
3:04.7; 3x50 m.
1:52,7.

FOTBAL (competiția s-a desfășurat 
•istem turneu): 1. Lotul II 7 p. 
(meciuri cîștigate: 3; meciuri nule': 
1 t goluri marcate: 6; goluri pri-
țnite : 2); 2. Lottil III 5 p.; 3. lotul 
1 4 p. ; 4. lotul IV 3 p.; 5. Iotul 
5 1 punct.

HANDBAL; 1. Lotul III 8 p. ; 2. 
lotul I 6 p.; 3. lotul IV 6 p. ; 4. 
lotul V 2 p.; 5. lotul II 0 p.

BASCHET: 1. Lotul IV 10 p. ; 2.

10.000 m.: 
400 m.

(lotul III) 52,6 
lotul Ill 44,6 sec.; 

m. : lotul III 3:31,9; înălți- 
Zah (lotul III) 1,75 m.;

fon Herdeleu (lotul V7) 
greutate: M. Sardac (lo- 

12.51 m. ; 3.000 m. obsfa- 
VI. Stănculescu (lotul I) 
800 tr. : Gh. Nicoiae (lo- 
2:01,6.

I 182,65 p.;
4. Lotul IV

V 166,35 p.
1. Fr. Tumpif

2. V. Zaharescu 
Teodor Zăpadă

m.
Pltariu 
spate : 
1:21,0;

mixt : lotul III

Cupa Carpaților Ia tenis
SIBIU (p. ii tr.elon). — 1-r; -.u în

ceput in orașul nostru întrecerile com
petiției de tenis dotată cu „Cupa Car- 
patilor", ' 
țării Gh. 
maeștrii sportului
Schmidt precum și jucători tineri cu- 
ncscuți " ~_ ____________
D. Viziru. Participă și concurenții din 
Arad, Oradea, ~—*-------- -------------'
Orașul Stalin etc. _ ..._____________
resistrat următoarele rezuitate mai im
portante : Turușanco—Benedek 7-5, 7-5; 
Bosch—Dancea 0-6, 6-2, 6-2; Bairdan—
B urce s-eu 7-9, 6-4, 6-4; D. Viziru—Sopa
5- 7, 6-4, 6-1; Serester—Anghelescu 7-5, 
8-C; Livia Avram—Lia Doboșiu 6-3, 6-1; 
Ecaterina Pusztai—Rodie a Turușanco
6- 4, 6-1. (M. Viădodamn și I. pa-nteli-
mon — coresp.).

la care iau parte campionii
Viziru și Ecaterina Roșianu, 

........ Caraîulis, Cobzuc,

din București ca Țiriac, Bosch,

Timișoara, Petroșani, 
In p<rima zi s-au în-

3.
5.

11 8 p. i 4. 
V 4 p.

lotul
lotul

III 10 p. î 2. lotul 
I 8 p.; 4. lotul V 
6 p.

lotul 1 10 p. 
lotul III 8 p.

OINĂ: 1. Lotul
II 10 p.; 3. lotul 
6 p.; 5. lottsl IV

VOLEI: 1. Lotrii II 7 p.
III 7 p.; 3. lotul IV 6 p. 
1 6 p.; 5. lotul V 4 p.

POLIATLON: 1. Lotul IV 25.968
p. ; 2. lotul II 22.440 p.; 3. lotul III 
21.202 p.; 4. lotul 1 20.750 p. ; 5. 
lotul V 15.474 p.

CLASAMENT GENERAL: 1. Lotul 
III 128 p.; 2. lotul IV 99 p.; 3. 
lotul II 86 p.; 4. lotul I 82 p.; 5. 
lotul V 37 p.

La terminarea concursului a avut 
loc pe stadionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ solemnitatea festivității de închi
dere a ediției pe acest an a Sparta
chiadei militare de vară. S-au îm
părțit cîștigătorilor premii, diplome și 
plachete. Tov. general It. Mircea 
Haupt a felicitat pe militarii concu- 
renți pentru performanțele obținute.

R. Fisch, 
corespondent

2.
4.

Iotul 
lotul

n , .. i x i , potru dezvoltarea bazeiPrintre constructorii de motoare «Metriceii materiala a mișcăm sportive 
din Capitală

Călătorul care v apropie cu trenul 
in timpul nopții de fosta cetate a 
Banilor, este impresionat de minu
nata priveliște pe. care i-o oferă lumina 
concentrată intr-unui din cartierele 
orașului: aci se înalță una din ma
rile realizări ale regimului nostru, 
uzinele Electroputere. Uzina pro
duce transformatori, motoare electrice, 
electrocare ș.a. Produsele uzinei Elec
troputere au trecut de mult hotarele 
țării, ajungind să fie exportate în 
cele mai îndepărtate colturi ale glo
bului. Pentru meritele deosebite ale 
harnicului colectiv de muncă, uzina 
a primit în 1957 Steagul roșu de pro
ducție pe ramură, fapt care a con
stituit un stimulent pentru noi reali
zări. Luna trecută, printr.o bună or
ganizare a întrecerii socialiste, mun
citorii uzinei in frunte cu comuniștii 
au realizat 5 electrocare și 7 remorci 
electrocare peste plan. Din resurse lo-

Cursa de 1500 m. a fost foarte disputată, lată un aspect din timpul 
alergării.

Spartachiada
Azi și mîine sînt ultimele zile în 

care se mai desfășoară prima etapă 
a Spartachiadei de vară a tineretu
lui (cu excepț a colectivelor sportive 
din București, pentru care prima etapă 
s-a prelungit pînă la 1 iulie). 
Incepind de la 23 iunie și pînă 
la 27 iulie se organizează etapa a 
Il-a raională șj, etapa a 111-a regio
nală a marii competiții. După cum 
se știe, la etapa a doua participă 
sportivii calificați din prima etapă. 
De asemenea, din această etapă pot 
lua parte la întreceri și sportivii care 
au clasificarea la cat. IlI-a în res
pectivele discipline sportive.

cale s-au realizat: un transformator 
KW A 180 c.p., unul de 1000 c.p., un 
alternator K.W.A. 19 și un alternator 
KW A 38. De asemenea, în prezent, 
muncitorii se străduiesc să realizeze 
un motor de 375 K.W. pentru com- 
presoare.

Pe plan sportiv, muncitorii uzinei 
au reușit să-și organizeze un colectiv 
ale cărui realizări îl situează printre 
colectivele fruntașe din oraș. Ca sar
cini principale au fost puse firește 
întărirea muncii organizatorice și în
scrierea de noi membri în U.C.F.S. 
Pînă acum au fost înscriși în U.C.F.S. 
820 muncitori. O activitate deosebită 
se desfășoară în cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului. Pentru buna 
desfășurare a Întrecerilor colectivul 
sportiv și comitetul U.T.M. din uzină 
au asigurat materialele și echipamen
tul sportiv, îngrijindu-se în același 
timp de amenajarea bazei sportive a 
’. zmei. Au participat la primele în
treceri ale Spartachiadei 715 conca- 
renți, la 9 discipline sportive. Au luat 
ființă două echipe de handbal băieți. 
Merită a fi evidențiate echipa de 
fotbal a sectorului mecanic, echipa 
de volei băieți a sectorului adminis
trativ și echipa de volei fete de la 
sectorul aparataj. Comportări remar
cabile în întrecerile Spartachiadei au 
avut : desenatoarea
vschi și mon‘alorul 
cu. Trebuie menționată 

de a se forma o echipă
la faza orășenească a 
Sîntem convinși 
care se
— a cărei construcție
o încetineală nejusti- 

succesele sportivilor de la

Lucia Boșo- 
Vasile lones- 

și inițiativa 
de trintă care

pag. 1)
este iun caz

Intr-o serie de 
printre 

s-au a-

că in
va termina și

(Urmare din
— Sperăm că nu 

izolat1
— Firește că nu. 

circumscripții orășenești,
care circumscripția nr. 24, 
menajat spații de joacă pentru co
pii. Noi am cerut raioanelor să pre
zinte o situație a terenurilor vira
ne, cărora li se va da această desti
nație. De asemenea, studiem posibi
litatea de a se amenaja locuri de 
joacă pentru copii — prevăzute cu 
balansoare, tobogane, piste de aler
gări, mici terenuri de sport etc. — 
în unele din parcurile Capitalei.

— Cu alte cuvinte, copiii vor avea 
în curind destule spații de joacă. 
Ne puteți scune însă care este si
tuația terenurilor de sport?

— Problema prezintă două aspec
te. Pe de o parte, terenurile exis
tente trebuie folosite la întreaga lor 
capacitate, nu numai de colectivele 
care le au în proprietate ci și de 
sportivii și tineretul din cartier. In 
iurul lacului Floreasca, de pildă, sint 
numeroase baze sportive prea puțin 
folosite. Pe de altă parte, colectivele 
și cluburile sportive. în colaborare 
cu organizațiile U.TAl.. ar putea or
ganiza amenajarea prin muncă vo
luntară a unor terenuri sportive care 
nu necesită mari investiții.

— Multe ■ colective sportive ar fi 
dispuse să facă acest lucru. Dar, 
după cîte știm, majoritatea terenu- 
. :or virane sînt destinate în planul 
■.'e sistematizare a orașului 
atracțiilor de locuințe, fie 
jarilor de spații verzi.

— Este adevărat. Există
renuri virane pe care este planificat 
să se construiască intr-un viitor^^ 
ceva mai îndepărtat. Dacă consiliu^M 
orășenesc U.C.F.S. ar veni cu propu-^^ 
neri concrete in acest sens, pe baza 
cererilor colectivelor sportive am 
putea aproba amenajarea pe o pe
rioadă limitată a unor terenuri 
sportive simple, care nu necesită 
investiții și care să fie destinate ac
tivității
- Și pundeți 

deți că 
site suficient pentru

fie con- 
amena-

insă te-

va participa 
Spartachiadei. 
momentul in 
baza sportivă 
înaintează cu 
ficată
uzinele Electroputere vor spori, spre 
bucuria craioveni’or, care apreciază 

succesele in muncă și in sport al 
vrednicilor muncitori -ai uzinei.

tle

C. Motoc, corespondent

intră într-o etapă superioară
Etapele superioare ale Spartachiadei 

de va ă au o mare importanță în spe
cial in i r.virrța selecției de i:oi tinere 
elemente talentat;; de asemenea, eta- 
prie raionale și regionale ale Sp;rta- 
chiadei trebuie să fie adevărate săr
bători sportive ale maselor de tine
ret, să constituie mijloc eficace de 
ponularizrrî a sportului. In acest 
sedp, comisiile tajonale și regionale 
de organizare a Sp; rtachfadeî au da
toria de a se îngriji d n vreme de 
crearea condițiilor tehnico-organizato- 
rice necesare, de sfabilirea unei strîn- 
se colaborări cu comisiile raionale și 
regionale pe ramură de sport în ve-

Sportul și perspectivele lui 
la G. A. S. Periș

Profitînd de puțin timp liber mo
rarul Ion Matei, președintele colec
tivului sportiv „Tractorul" de la 
G.A.S. Periș, ne-a însoțit zilele tre
cute prin cîteva unități ale frumoa
se: gospodării din vecinătatea gării 
Periș. Activitatea sportivă din gos
podărie tinde să capete aici o am
ploare deosebită, mai ou seamă de 
oînd colectivul sportiv s-a reorgani
zat.

In momentul de față, activitatea 
de bază a tinerilor din gospodărie o 
constituie Spartachiada de vară a ti
neretului. Aproape 60 de tineri (bă
ieți și fete) s-au întrecut în faza de 
colectiv, angrenîxd totodată și mun
citori mai vîrstnici. Seara sau dumi
nica, după terminarea lucrului, clu
bul gospodăriei și terenul de- volei 
erau asaltate de sportivi. De o mare 
popularitate se bucură aici trînta. Ti
neri puternici ca Paul Manolescu și 
Dumitru Marin au devenit cunoseuți 
tn comună. Fotbalul ocupă firește și 
aci un loc de frunte. Deși nu se 
bucură de condiții prea bune (echi
pamentul este uzat și insuficient) to
tuși, echipa de fotbal a adus multe 
satisfacții munciiorilor din gospodă
rie. Ea a ocupat primul loc în cam
pionatul raional, iar mîine, la Săf- 
tica, susține primul joc de baraj pen
tru intrarea în campionatul regio
nal.

Vă veți întreba cum reușește co
lectivul sportiv „Tractorul" să aibă o 
activitate așa bogată, deși membrii

gospodăriei sint răspîndiți în inare 
parte, la distanțe destui de mari. E 
cert că dacă n-ar exista pasiunea ti
nerilor pentru sport, nici colectivul 
nu s-ar putea mîndri cu prea mari 
realizări. Există însă în acest colec
tiv sportiv un mănunchi de oameni 
entuziaști care sînt un f-1 de „ ac- 
totum'" 
tei, I 
C. 1
face însă responsabilul financiar al 
consiliului jcolec'rvului tov. Nicoiae 
Sanda, care, lipsit de interes și tra
gere de inimă, nu sprijină munca 
acestui colectiv.

Consiliul colectivului organizează 
regulat „seri de șah" la căminul cul
tural din satul Periș, iar la mesele 
de tenis de la club disputa pentru... 
un loc la masa de joc este atît de 
înverșunată încît uneori se trage la... 
sorți.

Activitatea sportivă la G.A.S. Periș 
ar putea să cunoască o mai mare 
dezvoltare dacă s-ar da curs dorin
ței tinerilor membri ai ! 
de a se înființa noi secții pe ramură

un f-1 de „ 
i“ pentru sport, lată-:: Icn Ma- 

Ion Nanu, Ștefania Bugeauu,
Radu. O notă discordantă

numeroși prieteni din ; 
ria agricolă de stat 
înființarea unor noi sect i țe 

de sport face 
tele imediate 
tivului sportiv 
noi adăugăm

goșycdă- 
Periș.

: r~n>ura 
parte din proiec- 

ale consulului colec- 
„Tractorul". La care 

_ posibilitatea de a se 
atrage pe terenul țj2 spori și tineri 
care îndrăgesc . .......................
seamă că în 
sportiv există 
discuri care

atletismul. Mai cu 
magazia colectivului 

numeroase sulițe și 
ii așteaptă pe atiXi.

C. R.

drrea organizării în cele mai bune 
condițsnn a i-itrecerior etrpeior supe
rioare ale Spartachiadei de vară. Suc
cesele obținute în organizarea etape
lor superioare ale ediției trecute a 
Spartachiada', în regiuni ca Pitești, 
Constanța, Regiunea Autonomă Ma
ghiară etc. trebuie să constituie pen
tru activiștii sportivi din toate raioa
nele și regiunile țării un îndemn de a 
organiza cit mai bine întrecerile eta
pelor a doua și a treia. Programarea 
atentă pentru a permite sportivilor 
calificați o pregătire suficientă înainte 
de concurs, stabilirea judicioasă a lo
calităților în care se vor desfășura 
întrecerile, popularizarea în scopul 
"rezentării tuturor concurenților și a 
atragerii unui număr cît mai mare 
de spectatori, delegarea de arbitri 
competenți, reprezintă cîteva din mă
surile necesare pentru asigurarea suc
cesului etapelor raion/le fi regionale 
ale Spartachiadei.

sportive de masă.
acum, vă rugăm să ne răs- 
la o ultimă întrebare: cre- 
lacurile Capitalei sint folo- 

activitatea a- 
tracLv-recreați va a bcccrcștenilor ?

— Este o problemă pe care o 
studiem cu atenție. Pe Herăstrău, 
de pildă, in special în partea dinspre 
Șoseaua Nordului, este destul loc 
pentru amenajarea de baze sportive 
nautice și chiar de baze sportive 
complexe. Pe de altă parte, există 
o serie de ștranduri ale unor insti
tuții, folosite de un număr restrâns 
de cetățeni, in timp ce Ia ștrandu
rile administrate de I.C.A.B. este o 
mare aglomerație. Sperăm să punem 
capăt acestei situații nejuste prir' 
deschiderea acestor ștranduri spr^_^ 
folosință publică și utilarea lor co
respunzătoare. Ne lovim de greutăți 
in această privință cauzate de li
nele instituții care manifestă imit 
exclusivism. In curind însă pro
blema va fi rezolvată și cetățenii 
Capitalei vor aivea la dispoziție mai 
multe locuri de recreație și sport 
decît pînă acum.

Programele de gimnastică la televiziune— 
o lăudabilă inițiativă

De cîteva luni. Televiziunea a luat 
lăudabila inițiativă de a transmite in 
fiecare duminică dimineața, timp de 
30 de minute, un plăcut program de 
gimnastică pentru capii și adulți.

Aceste programe sînt mult gus'atc

I

O nouă întîlnire între spectatori
și maeștri ai sportului

lăudabilă inițiativa comitetului 
și ARLUS-ului de a 

' 1 care 
ue a ..u, . fruntași împărtășesc
de sport. Există cîteva propuneri in- tineretului din bogata lor experiență, 
teresante în acest sens care au fost Miercuri seară, în grădina Casei

~ , a avut
vrea să • loc o nouă întîlnire de acest gen. 

fiecare Maesfra emerită a sportului Aurora

E
;urs umm- .orășenesc UTAA ț. _—
-nleciividtiil continua seria de reuniuni în‘ 1 ț ■ sportivii noștri fruntași î—--

teresante în acest sens care au fost Miercuri seară,în „ _ _ 
mult dezbătute de sportivi. Un. nu-, Prieteniei Romîno—Sovietice, 
măr însemnat 
practice 
meci de volei 
gea de 
strative organizate 
Păcat însă că din lipsa unui regula
ment, tinerii nu prea cunosc acest 
joc. Sportul cu mănuși ar putea avea 
— după spusele președintelui colecti
vului sportiv — o mare pmmlaritate 
în rîndul tinerilor. Oină, boxul ca

oină.

de numeroșii telespectatori din Ca
pitală și orașele învecinate. Ele sint 
ușor de urmărit, deoarece explicațiile 
date de profesoara Mioara Șerban și 
prezentările făcute de maettra spor- 
t’ilui Elena Teodorescu-Leuștean (pen-

■ z femei) Dinu Grănescu (pentru 
rhați), Ioana Mănescu (pentru co

pii) sînt clare, originale, complete.
Programul pentru adulți cuprinde 

7 exerciții deosebit de utile sănătății: 
mișcări de intindere-extensie, pentru 
forța picioarelor, mișcări de trunchi, 
de abdomen, pentru forța brațelor, să
rituri și exerciții de respirație.

In legătură ca programul de gim
nastică televizat, ar mai fi de spus 
ceva. Televiziunea noastră trebuie fe
licitată pentru această frumoasă ini
țiativă, cu atît mai mult cu cit ni
velul 'prezentării programului se ridică 
la o valoare unanim recunoscută in 
țară și peste hotare. După exemplul 
nostru și teleziviunea maghiară va 
introduce, nu peste mult timp, gim
nastica televizată.

Ar fi de dorit ca programul pre
zentat de televiziune să fie unificat cu 
cel al Radiodifuziunii (care in prezent 
este sub nivelul celui televizat): Este 
o dorință de care ar trebui să se țină 
seama.

serie de date din mișcarea de cultu
ră fizică și sport din țara noastră, 
i - maestrul sportului
Ștefan Filote a făcut o interesantă 
expunere despre activitatea sa fotba
listică de peste 20 de ani. De ase
menea el a vorbit publicului despre 
începuturile fotbalistice de la noi.

Alți doi vorbitori anunțați, maeștrii 
ai sportului lolanda Balaș și 

Gheorghe Negrea nu au putut fi pre- 
zenți din motive obiective. Ar fi de 
dorit ca la viitoarele programări ale 
acestor utile reuniuni, organizatorii 
să evite deficiențe de această natură 
apelînd la sportivii fruntași care în 
zilele respective sînt disponibili.

La rîndul său,

de tineri ar 
De altfel, la 
este prezentă și min- 
prin jocurile demon - 

în deschidere.

Popescu a relatat momente impor
tante din activitatea sa. A impre
sionat ascensiunea acestei merituoase 
handbaliste descoperită în competi
țiile de masă și care a contribuit 
din plin la succesul echipei noastre 
reprezentative de handbal devenită 
nentrn prima oară campioană mon- 

......... ___ ............. ....... , ____ dială în 1956 la Frankfurt re Main, 
și scrima ar putea atrage miediat I Aurora Popescu a mai prezentat o

oină

(>• ?•)
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Paeea și ideea olimpică
a începutul secolului 

i înaintea 
ținutul

al 
erei 

Elis,La încet 
iX4ea 
noastre, în

unde se afla și localitatea O- 
lytnpia, vestită
străvechi pentru jocurile cărora 
le împrumutase numele, po
porul trăia evenimente tragice: 
ciuma făcuse adevărate ravagii, 
iar războaiele se țineau lanț. 
Regele lphetos și sfetnicii săi 
intraseră în panică. După înde
lungate conciliabule au ajuns 
la concluzia că numai zeii i-ar 
putea sfătui cum să iasă din 
încurcătură. Și, fără să piar
dă timpul, regele lphetos, în
soțit de o suită numeroasă, 
s-a îndreptat spre Delphi pen
tru a cere părerea celebrului 
oracol. Răspunsul acestuia a 
fost însă pe cît de lapidar, pe 
atît de neașteptat: „Reintro
duceți Jocurile Olimpice !“ Pe 
vremea aceea, olimpiadele nu 
mai trăiau d?c‘t în legendeie 
păstrate din bătrini. Totuși, în 
ciuda „documentației" insufi
ciente, lphetos a trecut ia ac
țiune. întors în țară, a luat 
legătură imediată ca Lycurg 
și Gleistone, șefii statelor în
vecinate,
prin care se stabilea ca. o dată 
la patru ani, să aibă loc la 
Olympia. întreceri pedestre. Tot 
atunci s-a hotărît ca în peri
oada compe- fiilor și a timpu
lui necesar deplasării pînă la 
Olympia, să înceteze toate ob- 
tilitățite Gravat pe o piatră, 
textul acordului la fost con
servat in templul zeiței Herâ,

in vremurile

para tind un tratat

Din istoria boxului 
nostru amator

unde Pausanias l-a descoperi* 
cîteva secole mai tîrziu.

Așa dar, din timpurile cele 
maj vechi, care se pierd în 
negura depărtării, caracterul 
de impresionantă sărbătoare a 
păcii și prieteniei între 
poare a stat 
rilor olimpice, 
mult, de la 
alta, valoare 
în 1894,

po- 
la baza întrece- 
căpătînd tot mai 
o 

de 
Pierre 

și prietenii săi, 
ideea reînființării 
dispute sportive, 
organizarea primei 
Jocurilor Olimpice 
au avut desigur în vedere toc
mai această caracteristică mi
nunată, care onorase olimpia
dele anticei He! hade. Dovada 
cea mai concludentă este pri
mul dintre „principiile funda
mentale" inslrrfce Sn „Capta [ 
Jocurilor Olimpice" : „Jocurile . 
Olimpice au loc la fiecare pa 
tru ani. Ele reunesc, în con 
dițiuru cit mai perfect posibi
le, într-un concurs loial și im
parțial, amatori din toate na 
țiunile. Nici o distincție nu 
este admisă cu privire la o 
țară sau persoană, pentru mo
tive de culoare, religie sau po
litică". Ideea este reluată în 
„Statuie!.1 Comitetului Olimpic 
In terna țic nat" care prevăd că 
C.J.O. are sarcina „de a le face 
(Jocurile Olimpice n. n.) me
reu mai demne de glorioasa 
lor istorie și de nobilul ideal 
din care s-au inspirat baronul 
Pierre de Coubertin și coiabo-

olimpiadă la 
simbol. Cînd, 
de Coubertin 
însuflețiți de 
acestor nobile 

au hotărî t 
ediții a 

moderne,

ratorii săi pentru a reînvia 
Jocurile".

De trei ori in decursul Olim
piadelor moderne, aceste gran
dioase competiții nu s-au pu
tut disputa: în 
si în 1944, din 
lui.

Ideea olimpică 
disolubil legată de pace și pen
tru triumful păcii, sportivii, 
milioanele de tineri cu trupuri 
călite în pașnica bătălie a 
stadioanelor; trebuie să lupte 
cu nestăvilită energie. Căci nu
mai în condițiile unei păci 
trainice se vor putea ține O- 
limpiadele adevărate sărbători 
ale sportului, tinereții, priete
niei.

In patru rînduri
despre suc
ale boxului 
deobicei la 
cunoscute :

Mic dicfionar sportiv
tenis de

------ , -------- ... sportivă.
Bocanc de fotbal — „cauza" 

tuturor șuturilor greșite.
Crainic sportiv — persoană

„Țăcăneala" (la 
masă) — birocrație

care vede tot, dar spune ce 
poate celor care nu văd nimic.

Subiectivitate — Obiectivitate 
personală.

V. Rd.

Cine n-a citit cu răsuflarea tăiată emoționanta poveste a 
V aviatorului sovietic Alexei Mere siev ? Cine n-a rămas impresia- 

_y- nat de neîntrecuta voință a acestui tînăr care, în ciuda 
* faptului că și-a pierdut ambele picioare pe front, n-a dat îna

poi în fața greutăților, ci, foto sind două proteze, a învățat si 
meargă și chiar să conducă din

Exemple asemănătoare au o- 
ferit de-a lungul anilor, unii 
sportivi dotați cu o tenacitate 
extraordinară. Infrîngînd infir

mități ce păreau de neînvins, 
muncind cu perseverență luni 
și uneori ani la rînd, ei au iz
butit să șteargă urmele defici
ențelor fizice, să se ridice Ia o 
valoare sportivă deosebită, lată-1 
de pildă pe cunoscutul sportiv 
maghiar Takacs Karoly. In a 
nul 1939, la campionatele mon- 
dj ale de tir de Ia Lucerna, 
Takacs a cucerit medalia de 
aur în proba de pistol viteză. 
Au venit apoi zilele negre ale 
războiului. Campionul mondia) 
de tir Takacs s-a întors de pe 
front fără brațul drept. In locul 
lui, Takacs purta o proteză de

nou avionul de vînătoare ?
lemn. Pentru multi, această in
firmitate ar fi dus la încetarea 
oricărei activități sportive. Am
bițiosul sportiv maghiar n a 
dat însă înapoi: dacă mîna 
dreaptă riu-i mai putea folosi, 
mîna stfngă îi era în schimb să 
nătoasă. Și Takacs a început să 
tragă cu mîna stingă. N-a fos1 
de loc ușor. La început, rezul 
țațele au fost slabe. Takacs a 
perseverat. Și iată că munca s* 
neobosită, dîrzenia sa exem
plară i-au fost din plin răsplă
tite. Concunnd la Jocurile Olim
pice din 1948, Takacs Karolu u 
cucerit titlul olimpic în prob» 
în care se evidențiase cu nouă 
ani în urmă. Dar, de data a 
ceasta, el trăsese cu mîna stîn- 
gă..

1916,
cauza

este

în 1940 
războiu-

deci in

M. GODEANIJ

In scopul unei definiri știin
țifice a acestei noțiuni, redacția 
„Magazinului sportiv" a ini
țiat o anchetă. Redăm cîteva 
răspunsuri r

Din cei 4000 membri ai 
colectivului sportiv Spar 
tac București, activează 
doar 600.

Și-au făcut două coloane 
In registru, să se știe.
600 pe stadioane, 
Iară restul pe... hîrtie >

V. D. POPA

Unii jucători ai echipei 
de fotbal „Steaua roșie 
Bacău" au diverse— pre
tenții după fiecare meci.

Astfel de sportivi (sînt rari), 
Parcă-s 
Imediat
Hop și

Este exhibarea fondului 
individual de potențe fi- 
zico-moral-volitive în 

condițiile Interacțiunilor intra- 
competiționale, ca urmare a 
aprehensiunii conștiente a prin
cipiilor elementare în perioada 
precompetițională, prin inter
mediu! conexiunilor temporare... 
(Aici, Ion St. Riha, „teoreti
cian", s-a oprit pentru a-și_ 
trage respirația, iar noi am pro
fitat de ocazie și... am pornit!)

e este sportul? O săptă- 
mînă de iluzii, o oră de 
luptă activă (în (ram- 
90 minute de., .exercițiivai).

vocale, trei zile de comentai ii 
I aprinse și... o 'viață întreagă 
de reproșuri din partea soției.

niște... ospătari: 
ce meciu-i gaia 
dinșii : „Faceți plata!“

JACK BERARIU

lăsată singură acasă. (Ion Pă- 
țitu, spectator nelipsit al me
ciurilor de fotbal).

Sportul? A fi sau a nu 
fi... barem! (Acest răspuns 
l-am primit de la V.

în șapteCiubucaru, arbitru 
sporturi).

Vreți să șiiți ce
tul? Veniii cu
stadion! (răspuns pri

mit în cor de Ia... citeva sute 
de mii de tineri și tinere).

Altă pildă de voință uimitoa-( 
re : înotătorul sovietic Leonid 1 
Meșkov. înainte de război, el 
se evidențiase prin performanțe 
de valoare internațională. De 
pe front, s-a întors cu brațele 
anchilozate în urma rănilor 
Pentru Meșkov acesta a fost 
însă începutul unor mari sfor
țări. S-a avîntat din nou fn 
bazin. Brațele nu mai împin
geau apa cu energia din tie 
cut. Dar după o lună de' an
trenamente intense, s-au ob
servat primele rezultate. Inci' 
rajat, Meșkov a perseverat. 
Treptat, brațele și-au recăpăta1 
vioiciunea și Meșkov a reușit 
să se instaleze din nou în frun 
tea înotătorilor sovietici. Astă
zi, vestitul înotător educă tine
rele generații de campioni ai; 
natației sovietici. Generații pen 1 
tru care exemplul său va riț-, 
mîne totdeauna adine întipărit ] 
în inimă. i

este spor- 
noi pe

pt. conf. 
V. ARNAUTU

Cînd se discută 
cese'.e din trecut 
nostru se recurge 
exemplificări bine
cele trei campionate europene 
cucerite de Lucian Popescu, 
campionatul european cîștigat 
de Toma Aurel în datina lui 
Poppy Decico și apărat apoi 
cu brio î_ f"‘~ -
Cattaneo; 
lente ale 
Constantin 
lescu, Gh. 
sau Ion 
suferite de 
diali și europeni (Young Pe
rez, Emile Pladner, Mario Ca- 
ssadei etc.) în întîlnirile cu 
reprezentanții noștri. Acestea 

boxului 
profesionist, care au avut la 
vremea 
setată, 
predat 
tare.

Dar
nu și-au adus oare contribuția 
Ia crearea acestui frumos pres
tigiu ? Deși în mai mică mă
sură, fiindcă boxul amator a 
trăit
celui profesionist, avînd con
diții de dezvoltare mult inte
rioare, pugiliștii noștri ama
tori au reușit totuși să se 
impună într-o serie de compe
tiții de primă importanță. Ast
fel, în 1937, participînd Ia 
campionatele europene de box 
amator de la Milano, Anton 
Oșca s-a clasat pe locul al 
doilea la categoria cocoș, pier- 
zînd după o luptă dramatică

în fața Iui Gino 
performanțele exce- 

lui Gh. S famate,
Nour, Mielu Docu- 

Axioti, Gh. Popescu 
Chiriac, înfrîngerile 
foști campioni mon-

au fost succese ale

lor o importanță deo- 
făcând cunoscut și a- 
boxul nostru peste ho-

pugiliștii noștri amatori

înlotdeauna în „umbra"

Foto-ghicitoare

Ce reprezintă această fotografie?
Trebuie să ne spuneți 

dintre cele trei variante pe 
le indicăm mai 
explicația exactă 
noastre:

1. Templul Dianei de la Ephes, 
considerat ca una dintre cele 7 
minuni ale lumii antice, după 
incendierea sa de către Erostrat, 
în anul 356 î.e.n.

2. Ruinele Coliseimm'.ui, i- 
mens amfiteatru de 801)00 locuri, 
construit sub împăratul roman

care 
oare 

jos constituie 
a fotografiei

Vespasian și terminat în timpul 
lui Titus (sec. I. e.n.).

3. Rămășițele vestitei biblio
teci din Alexandria, după ce a 
fost incendiată succesiv de 
soldat ii lui Cesar (sec. I t.e.n.) 
in anul 390 e.n. și în anul 641 
de califul arab Omar.

Concurentului care va indica 
cel mai verosimil răspuns ii 
vom oferi ca premiu... explica
ția adevărată a fotografiei.

Fotografia înfățișează nu unul 
din respect abilele vestigii isto-

în fala campionului olimpic 
L'lderlco Sergo (Italia). Tot 
la „europenele" de Ia Milano,., 
pugilistul de categorie pană 
Marin Gașpar, califieîndu-se 
în semifinale, s-a clasat pe 
locul al patrulea.

Iot în 1937, orașul Timi
șoara a fost gazda unei com
petiții triunghiulare de box' 
dintre Romînia, Cehoslovacia 
și Iugoslavia. Romînia — în 
formația : Ion Zainea, Anton; 

Oșca, L. Ghilicze, I. Savici, 
Alex. Nistor, Petre Pop și Max 
Nișu — s-a clasat pe primul 
loc. Un an mai tîrziu Ia Pra-i 
ga, boxerii noștri repetă per-» 
formanța, în formația : liL
Rădan, R. Indru, L. Ghilicze* 
C. David, Gr. Jelesneac, Gh. 
Georgescu I, Gh. Georgescu II 
și Petre Pop.

Marea afirmare a boxului', 
nostru amator dinaintea celui» 
de al doilea război mondial ® 
fost însă turneul întreprins în-. 
Eranța de o selecționată an
trenată de Zamfir Popazu și 
care cuprindea în rîndurile ef 
pe : Nkolae Rădan, Marin Gaș
par, Ludovic Ghilicze, Constan
tin David, Romulus Indru, Gfu 
Georgescu, Grigore Jelesneac.» 
Ion Stoianovici, Florian Mă- 
nescu și Petre Pop. Din cele 
11 Tntîlniri susținute, boxerii 
noștri au cîștigat 9: 12—4 la 
Nisa, 11—3 la Beziers, 9—7 
Ia Bayonne, 10—4 Ia Bor
deaux, 11—5 la Angers, 13—I 
la Nantes, 9—5 la Dijon, 11—3- 
la Sans și 11—3 la Belfort.

Acestea au fost cîteva suc->- 
cese remarcabile. Astăzi, cînd) 
în boxul nostru nu mai există 
profesionism și cînd pugiliștir 
au la dispoziție condițiuni ex
celente de pregătire, boxerii 
noștri au amplificat mult a- 
ceste succese. O medalie olim
pică de aur, două de argint 
și una de bronz, precum și o 
centură de campion european1 
stau mărturie I

rice citate, ci rezultatul practic 
al „eforturilor' Sfatului popu
lar regional Timișoara de a 
construi un nou bazin de înot 
in orașul de pe malul Begăi. 
Pentru ‘această construcție s-au 
cheltuit pînă acum 150.000 lei ! 
Nu credem însă ca acești bani 
vor fi recuperați din... vizitele 
turiștilor, amatori de antichități, 
după cum nu credem că mate
rialele lăsate pradă intemperii'or- 
vor mai fi bune la ceva. Este po
sibil ca peste cîteva sute de ani„ 
rămășițele acestea să fie consi
derate ca un monument al... bi
rocrat'ei, datorită căreia s au 
tărăgănat lucrările de proiectare 
a bazinului, pentru care orga
nele sportive alocaseră în anul! 
1956 suma de 800.000 lei. îna
poiată curînd ca... nefolosită. 
In cete din urmă lucrările na 
început, s-au cheltuit 150.009 
lei. rar rezultatele prai' ce te 
vedeți. Poate că totuși ar exista- 
o soluție ca foarte curind acea
stă construcție să d-m;nă un 
modern bazin de înnf. înceiînd 
a mai pune trecătorilor pro
bleme ...arheologice !

(Foto: A. HASS®

de Matty 
(XXXJ Ac&ivitute molouaueicâ. ... ... 1958



S-au anuntat primii participant! 
Campionatele internaționale 
de tir ale R. P. R.

Vn cuplaj pasionant pe stadionul Republicii

29La 
rea celei 
natelor
R.P.R. Țările invitate au și început 
să trimită la comisia de organizare 
listele trăgătorilor care vor fi 
zenți la 29 iunie pe poligonul 
nari. Lotul Italiei este compus 
Carlo Vezzoni, Nazzaro Boccaci 
mă liberă calibru redus), Carlo 
sseroler, Attilio Nava (pistol preci
zie), Roberto Mazoni, Ernesto As- 
tori (pistol viteză). R. P. Ungară 
deplasează un lot puternic în care 
figurează : J. Dosztaly, J. Hofup, S. 
Krebs (armă liberă calibru redus), 
Tibor Rakonczai (pistol precizie), 
J. Gyonyoru, F. Kun (pistol viteză), 
Ede Szomjas, J. Vary (talere), J. 
Farkaș, M. Kovacs (cerb alergă
tor)

Din inițiativa federației romîne de 
fir în timpul Campionatelor interna
ționale se va desfășura o confe
rință a delegaților federațiilor din ță
rile balcanice pentru reluarea bal- 
caniaaelcr de tir. Forul de specia
litate din R. P. Bulgaria a anunțat 
că va fi reprezentat de I. Stancev.

va începe desfășura- 
V-a ediții a Campio- 

de tir ale

iunie
de a 
internaționale

COSTEL STANESCU (C.F.R.)

C.C.A. și Progresul — Geotehnica

întotdeauna o competiție ajunsă în 
stadiul semifinalelor interesează opinia 
publică sportivă. De aceea, amatorii 
de rugbi — sîntem siguri — vor fi 
nerăbdători să asiste la partidele pro-

O săptăinînă înaintea finalei 
la lupte clasice—seniori

Lugojul — frumosul oraș de pe ma
lul Timișului — se pregătește să găz
duiască finala celei mai importante 
competiții interne a luptătorilor: cam
pionatul republicări individual pentru 
seniori la lupte clasice. Nu am exa
gera de fel dacă am afirma că tot o- 
rașul se pregătește în vederea acestui 
eveniment, deoarece — după cum este 
binecunoscut — Lugojul are o veche 
tradiție în acest sport. De aci s-au ri
dicat unii dintre cei mai buni luptători 
ai țării și continuă să se impună ele
mente noi.

Ne mai desparte o săptămînă de 
data începerii primei reuniuni (vineri 
27 iunie). La sediul federației au sosit 
rezultatele întrecerilor regionale,
Centralizat lista participanților, a fost 
definitivată lista arbitrilor care vor 
avea sarcina să asigure buna desfă
șurare a întrecerilor și s-a primit din 
partea lugojenilor asigurarea că orga
nizarea va fi la ...înălțime. Din totali- 
zarea datelor rezultă că numărul par
ticipanților va trece de 120 (peste 50 
maeștri ai sportului și categoria I).

întrecerile de regiune au suscitat un 
interes major în majoritatea localități
lor și a colectivelor. Creșteri în ce 
privește numărul de participant; s-au 
înregistrat mai ales în regiunile Cen-

s-a

stanța, Hunedoara, Craiova, Stalin, Ga
lați și R.A.M. Din păcate, în regiunea 
Oradea a participat un număr redus 
de luptători, raionul Oradea fiind re
prezentat de... 2 luptători, iar Mar- 
ghita de 4. De asemenea, așa cum

ne informează corespondentul nostru, 
Decebal Toca, în regiunea Constanța 
unii dintre concurenții tulceni ■— nemul
țumiți de rezultatele obținute — au re
nunțat de a mai lupta. Desigur, a- 
ceasta este o atitudine nesportivă.

Iată acum numele sportivilor cali
ficați din regiuni pentru finală: Baia 
Mare: G. Doîii, 1. Toma, E. Bălan,
L. Pfeilmayer, I. Fiillop, L. Maior, F. 
Larion, D. Pricop, Constanța: I. Lun- 
gu, I. Szabo, I. Vaideș, D. Streche, 
C. Popescu, Gh. Marinescu, T. Boșeen- 
co, I. Marinache, Craiova: M. Geor
gescu, C. Simionescu, M. Bădiță, M. 
Cosmulescu, I. Cefan, P. Toții, P, 
Welber, Hunedoara: St. Banc iu, T. 
Pasalega, 1. Popa, I Fabian, I. Pe
trov, Gh. Voicu, A. Petrov Gh. Ba- 
lică, București: I. Bobei, N. Popescu,
M. Sîrbu, S. Kovacs, 1. Fischer C. 
Badea, V. Ionescu, I. Herman, Ora
dea : FI. Perneș, T. Paska, H. Ma- 
vridis, I. Mraz, St. Pink, O. Rettfalvi, 
I. Ketlar, I. Demian, Stalin: V. A- 
gache, C. Cristuț, 1. Bîrsan, T. Cană, 
I. Ludu, A. Gamboș V. Mîzgărcami, 
R.A.M.: Gh. Kiss, A Vadasz. B. Fa- 
zekaș, E. Molnar, A. Ijsza, D. Kon- 
dor, E. Ballo, P. Boczoni, Galați: Cara 
Costache, C. Goroftei, M. Scarlat, Gr. 
Calianu, E. Iordaahe, V. Hrehoretz, I. 
Călin, V. Bogatu, Ploești: N. Cons- 
tantinescu, Gh. Gogu, Gh. Catacu, P. 
Grossu, Tr. Popa, A. Wunderlich, I. 
Radu, M. Popa, Timișoara: I. Radu. 
I. Nicula, A. Schuster, S. Gomik, V. 
Cenda, R. Ki'fcr C. Fogas.

ION DOBRE (C.C.A.) 
gramate în cuplaj mîine după-amiază 
pe stadionul Republicii, cu atît mai 
mult cu cît aceste meciuri opun patru 
formații redutabile, toate din catego
ria A. Pe de o parte, două echipe de 
o veche tradiție; C.F.R. și C.C.A., care 
de ani de zile și-au împărțit (alături 
de Djnamo) victoriile în campionat și 
Gupă, iar pe de alta, două formații mai 
tinere, dar nu lipsite de prestigiu: 
Geotehnica, cîștigătoarea ediției de a- 
nul trecut a „Cupei R.P.R." și Progre
sul, o formație care se bucură de sim
patia spectatorilor, pentru jocul frumos 
pe care-1 practică. Cele patru prota
goniste vor prezenta formațiile cele mai 
bune pe care le pot alcătui la ora ac
tuală. In perspectivă deci, jocuri ex
trem de echilibrate, rezultate greu de

Pregătiri pentru campionatele
europene (neoiiciale)

la rugbi de tenis de masă
anticipat și un spectacol sportiv supe
rior, pasionant. Cadrul deosebit acor
dat acestor semifinale: frumosul stadi
on al Republicii, desfășurarea celei de 
a doua partide (Geotehnica — Progre
sul) în nocturnă vor întregi acest fes
tival rugbistic. Și acum încă un amă
nunt interesant: Federația romînă de 
rugbi, în cadrul acțiunii ei de popu
larizare a sportului cu balonul oval, 
va difuza gratuități tinerilor muncitori, 
studenți și școlari pentru ca aceștia să 
poată asista în număr cît mai mare la 
jocuri.

Iată programul cuplajului: ora 18,30: 
C.F.R. — C.C.A. (arbitru V. Var- 

. ora 20,15: PROGRESUL —
EHNICA (arbitru Em. Valeriu).

Începi nd de azi

ale juniorilor
Pînă la începerea campionatelor eu

ropene (neoficiale) de tends de masă 
ale Juniorilor și junioarelor mai sînt 
doar cîteva zile. La aceste întreceri 

loc între 26 și 30 iunie 
Falkenberg din Suedia 
țări : Suedia, R.P. Un- 
Franța, r.d. Germană, 
Austria, Grecia, Dane

marca, Finlanda, Norvegia și R.P. Ro- 
mînă.

In vederea selecționării echipelor 
masculine și feminine care vor repre
zenta țara noastră la aceste campio
nate, astăzi șl mîine se desfășoară în. 
sala Dinamo din Capitală un concurs 
de verificare la care iau parte Negu- 
lescu, Cobîrzan, Covaci, Bodea, Rethl, 
Maria Golopența, Mariana Barasch, 
Doina Vușcan etc

care vor avea 
în localitatea 
s-au înscris 12 
ffară, U.R.S.S., 
K.F. Germană,

Patru reprezentative de oină 
se întrec pe Stadionul Tineretului

/Vin
vorba de 

București, 
cea a orașului București, 

care mergînd din victorie în victo
rie au reușit să se califice în finala 
celei mai importante competiții din 
ultimii ani, „Cupa Regiunilor".

Echipa regiunii Baia Mare are ju
cători de forțe sensibil egale dintre 
care se 
nica lor 
și Sulea. In cazul unui succes, ul- 
Rmii trei jucători își vor îndeplini 
și norma de maestru al sportului.

...Este 
regiunilor 
ceava și

„Cupa Regiunilor4'
reprezentativele

Baia Mare, Su-

impun totuși prin 
individuală Bălin,

teh-
Babană

este cea mai 
s-a remarcat 

Selecționata 
reg. București este formată pe sche
letul echipei Recolta Curcani, cam
pioana pe anul 1957 în t:mn ce re
prezentanții Capitalei își vor alcă
tui echipa din jucătorii puternicelor 
formații bucureștene Știința și Di
namo.
cepîtid 
lucru 
nostru

Reprezentativa Sucevei 
Itnără formație. Ea 
printr-un joc colectiv.

In concluzie, azi și mîine (în
de la ora 9) vom urmări la 

tot ce are mai bun sportul 
național.

După două importante succese internaționale 
ale mișcării noastre șah’ste

La interval de numai o săptăinînă 
mișcarea noastră șahîstă repurtează 
două importante succese internaționale. 
Echipa masculină a întrecut formația 
R.P. Polone, iar cea feminină a cîștigat 
un ^neci deosebit de dificil >:n fața re
prezentativei R.P.F. Iugoslavia.

Fără îndoială că eroul întîlnirii cu 
Polonia a fost tinărul nostru maes
tru, studentul timișorean A. "unsber- 
ger, singurul dmtrc șahiștii romîni 
care a cîștigat strălucit ambele par
tide susținute. Iată mai jos prima 
sa partidă din meci:

Alb: GUNSBERGER; Negru: ST. 
WITKOWSKI. Le4 c5, 2.Cf3 Cf6, 
(0 mutare rar jucată, introdusă in 
practica concursurilor de către Nimzo- 
vici. Acest sistem a fost readus

viață de studiile maeștrilor polonezi 
și în special ale lui Branicki, Dwor- 
zinski și Witkoeeski), 3.e5 Cd5. 4.Cc3 
e6, 5.C:d5 e:d5, 6.d4 d6, 7.Xb5— (O 
inovație! La olimpiada de la Varșo
via din 1935 Keres o cis'igni strălu-

Cum a reușit Steagul roșu să devină echipa nr. 1
a handbalului feminin din țara noastră

menținută aproape aceeași formație. 
Linia de atac nu a suferit în compo
nența ei nici o schimbare, iar în apă
rare modificările au fost neînsemnate. 
In acest fel, o formație fără individu
alități prea ridicate, a reușit totuși 
ca prin muncă și perseverență să se 
sudeze perfect și prin aceasta 
țină maximum de randament.

Este de la sine înțeles însă 
mai prin omogenitate nu se 
realiza lucruri prea mari.

O dată cu disputarea ultimelor par
tide din campionatul feminin de hand
bal ediția 1957/1958, a fost consfin- 

echipei Steagul roșu 
în acest fel cucerește

tftă victoria 
București, care 
pentru a doua oară consecutiv titlul 
de campioană 
este puțin obișnuită în handbalul fe
minin (în ultimul timp doar Progre
sul Tg. Mureș a mai reușit un astfel 
de rezultat) și pentru aceea conside
răm necesar un comentariu pe margi
nea felului în care echipa Steagul 
roșu s-a pregătit și a 
cerea celor mai bune 
«ine din țara noastră.

Înainte de aceasta 
eizarea că, promovată 
în campionatul categoriei A, 
Steagul roșu a reușit încă de atunci 
o performanță meritorie, ocupînd lo
cul al 11-lea. După aceea, handbalis- rea cu care 
tele bucureștene s-au clasat în con
tinuare pe primul 
cea mai constantă și mai de valoare 
formație feminină 
sînt cauzele, 
ce mijloace 
obțină asemenea rezultate ?

Primul lucru care se face remarcat 
la această echipă este omogenitatea 
ei. D:n anul intrării în campionatul 
categoriei A și pînă în prezent a fost

a țării. Performanța

jucat în între- 
formații femi-

vom face pre- 
în anti-1 1956 

echipa

loc, dovedndu-se

de handbal. Care 
său mai bine-zis, prin 

a ajuns Steagul roșu să

să ob-

nu-că 
puteau 
Pentru 

coordonarea, pentru canalizarea spre 
performanțe a acestei echipe, era ne
cesară găsirea unei tactici de joc co
respunzătoare. Aci a intervenit mă
iestria antrenorului formației. Cons
tantin Popescu, care a adoptat o tac
tică potrivită echipei și posibilităților 
și stilului fiecărei jucătoare. Pricepe- 

antrenorut Constantin 
Popescu a reușit să găsească fiecărui 
element locui în echipă, pentru ca 
randamentul să fie cît mai mare, poa
te fi dată ca exemplu și altor antre
nori. Eforturile antrenorilor pentru a- 
plicarea principiilor generale de tac
tică la specificul fiecărei echipe sînt 
rare în 
aceea — repetăm —, antrenorul Cons
tantin Popescu și echipa Steagul roșu 
constituie un exemplu de urmat.

Despre această formație ar mai fi 
de spus — și aceasta este la iei de

handbaCul nostru feminin. De

1. G u NSBJzl^G ERimportant — că una din armele prin
cipale, a cărei eficacitate a fost de 
multe ori verificată în partidele deci
sive, este și puterea ei de luptă. Nu 
este vorba numai de voință. La Stea
gul roșu am remarcat o putere de 
luptă izvorîtă din convingerea jucătoa
relor că adversarul poate fi învins cu 
anumite arme și că pentru a obține 
victoria este neapărat necesar ca ele 
să fie aplicate stăruitor perseverent, 
de-a lungul celor 40 de minute de joc. 
Este, dacă vreți, o împletire a puterii 
de luptă cu disciplina tactică. Prin a- 
ceasta se detașează echipa Steagul 
roșu de celelalte formați feminine de 
handbal din țara noastră și — cre
dem noi — acestui fapt, în primul 
rînd, îi datorează ea victoriile din 
ultimul timp.

In încheierea comentariului 
trebuie să subliniem însă ca 
faptul că lotul formației este 
restrîns. In recent încheiatul 
onat 
doar 
prea 
oană.
partea antrenorului 
multă atenție față 
mentelor tinere și 
lui echipei. Altfel ne îndoim că 13—14 
jucătoare vor mai putea realiza cu 
timpuil rezultate îs fel de frumoase.

verificată în partidele deci- cit
7.Ng5. La aceasta se aștepta probabil 
maestrul polonez care a publicat lu
crări teoretice asupra variantei).

10.d:c5
13.Nb3
16.Tfel
Ta:d8,

19....
22.Dh5

contra lui Winter cu mutarea

teoretice
7...Cc6, 8.0—0 Ne7, 9.e:d6 D:d6, 
Dco, ll.Dd3 a6, 12.Na4 b5, 
d4, 14.NI4 Nf5, 15.Dd2 0-0, 
Nf6, 17.Ng5! 17...Nd8, 18.N:d8 
19.Dg5 I (O legare decisivă) 
Td6, 2O.Ch4 TfG, 21.g4 hfi, 
g6, 23.D:h6 N:c2 (Dacă 23... N:g4, al-

nostru 
o lipsă 
așa de 
campi- 
fotositechipa Steagul roșu a

13—14 jucătoare, ceea ce este 
puțin pentru o formație campi- 
Pentru viitor se impune 

și a secției 
de creșterea 
completarea

but ciștigă cu 24.C:g6 /), 24.g5 I Td6, 
25.N:f7-f- I și negrul cedează căci ma
tul este inevitabil.

Toți component» echipei noastre 3» 
demonstrat un joc solid, o excelentă 
pregătire teoretică, multă putere de 
luptă. Aceasta ne dă speranțe ca la 
marile competiții ale anului șahist 
(campionatul mondial universitar și- 
olimpiada) echipa R P.R. va evolua- 
cu succes.

In meciul cu R.P. Polonă au fost 
incluse și patru partide feminine. Spre 
surprinderea noastră trei dintre cele 
mai bune jucătoare ale țării (Pogore 
vici, Manolescu și Teodor eseu) care atr 
evoluat în echipa noastră, au realizat 
doar un singur punct. In aceste con
diții, meciul cu Iugoslavia care înce
pea peste trei Zile era privit cu multă 
îngrijorare, 
cipante la 
reușit doar 
gorevici și
cîte o partidă din cele două susți
nute, iar Manolescu pierzînd-o lamen
tabil pe prima a fost înlocuită din 
echipă) în schimb restul jucătoarelor 
au demonstrat un joc excelent. Laude 
deosebite se cuvin șâhistelor Nicol au, 
Giuroiu, Goian și Gogîlea, care au 
cîștigat fiecare cu l'/2—*/2 micul meci 
de două partide. Și tocmai omogeni
tatea de care au dat dovadă compo
nentele echipei (exceptînd primele me
se) a fost factorul principal care a 
consemnat frumoasa victorie a echi
pei.

Dar dacă cele trei părți- 
întîlnirea 
o parțială reabilitare (Po- 
Teodorescu au cîștigat

cu Polonia au

VALER1U CHiOSE

Voința Sibiu—Judenburg 15-4 (5-2)
la handbal masculin

Sibiu 20 (prin telefon). — Peste 
2.000 de spectatori au asistat joi 
după-amiază la întîlnirea internațio
nală de handbal dintre echipele mas
culine Voința Sibiu

Handbaliștii 
ar 

tegorică vict rie cu scorul < 
(5—2). In general meciul a 
mos, în ciuda diferenței de 
care s-a încheiat. In prima 
întîlnirii, raportul de forțe 
egal, echipa oaspe opu.'îrd 
rezistență formației 
16 rezultatul era

din | (Austria).
mai mare vervă de jo: 
eie-

lotu-

CALIN AN1VNESCU

și Judenburg 
sibieni, în 

obținut o ca
de 15—4 
fost fru- 
scor -u 
parte a 

! a fost, 
o dîrză 

s'hieie (în mm. 
de 2—1 pentru

Voința!). După pauză însă, linia de 
atac a Voinței a jucat excepțional și 
dovedind o mare eficacitate a înscris 
gol dupâ gol. Punctele au fost mar
cate de: - - ■ --
Boia (2), Sauer II (2), Bretz pentru 
\ i ița și de Lammer, Haâs, Seifert, 
Robinig pentru Judenburg. \ arbitrat 
Bruno I’oltztrager (Mediaș).

Cornel Pit aru, N. Vlădoianu 
corespondenți

In continuarea turneului, echipa o- 
rașului Judenburg va juca mîine după 
amiază la Fărăraș unde va întîlni 
formația Chin.ia.

Schuler (5), Kraus (5),

de Lammer, Haâs, Seifert,



Petrolul 
C. A.

Mîine jn_categoria Â Scrisori către redacție

La Timișoara, meci decisiv pentru
titlul de campion: Știința—Petrolul Ploești

Jocuri importante și în celelalte categorii la fotbal
Etapelor „pline" ale categoriilor B 

i C, programate mîine, li se adaugă 
ă din restanțele categoriei A: 

ființa Timișoara—Petrolul Ploești șr 
.S. Oradea—liul Petroșani. Deci,
in nou la ordinea zilei lupta pentru 
itlul de campioană a țării. Iată situa- 
ia din fruntea clasamentului, așa cum 
-a statornicit după ultima etapă :

1.
2. C.
-XJiul
i Progresul
B. Dinamo Buc.
6. Știința

■n
27
25
24
24

este cel de la Timi-
- ne cele două can- 

___  ____ , , i are neapă- 
t nevoie de victorie pentru a-și păs- 
a șansele intacte și în celelalte două 

uri restante. In schimb, un meci 
1 (ca să nu mai vorbim de o even- 
ală înfrîngere) ar fi în avantajul plo- 
tenilor care la egalitate de puncte (28) 

ii Știința ar beneficia de un golave- 
j mai bun. Va reuși Petrolul acest 
ci nul ? Un „neutru", antrenorul I. 

upaș (Progresul) crede că da, însă 
anumite condițiuni: „Petrolul este 

revenire ca potențial de luptă și

„Meciul zilei'
>ara care opune pe cel 
idate autorizate. Știința

dacă in acest joc decisiv 
va beneficia și de un mo
ral ridicat, atunci va pu
tea realiza meciul nul. A- 
părarea ploeștenilor poate 
contracara jocul pe sus al 
studenților, după cum tri
pleta lor are ț>osibilitatea 
să străpungă defensiva 
studenților, mai ales în 
ipoteza că Brînzei și Coje- 
reanu nu vor dispune de 
rezistența necesară. In ge
neral, am impresia că Ști
ința, datorită sezonului în
cărcat, nu posedă forța 

necesară jocului specific ei. 
De aceea consider că jocul 
este foarte greu pentru ti
mișoreni". .

In categoria B au loc 
partide importante pentru 
primul loc: Minerul B. 
Mare—Știința Cluj, Cor-

Ne-afi mîhnit profund.
jucători de la C. S. Oradea!

ote, știri la fotbal
O TIlwfcfSOAJRA (prin telefon). — Pre- 
ătiri intens© pentru jocul decisiv cu 
etrolul. Știința va alinia duminică for- 
3Cia : Enăchescu-Zbîrcea. Brînzei, Flo- 

cu-Cojereanu, Tănase-Gârieanu, Le
er, Ciosescu, Cădariu, Mițaru.

(C. Popa, corespondent).

t«KoEȘTI (prin telefon). — Antre- 
mente ușoare la Petrolul, înaintea 

artkiei cu Știința, iar joi un joc »,în 
milie“. Vineri, lotul — cei 11 care au 
vins pe Progresul — plus Roman, G. 
arin și D. Munteauu — a plecat spre 

îmișoara. (L Oprescu, corespondent).
• Cuplaj B-ț-C, interesant, mîine la 
Dinamo'1 : C.S-U. București—Farul
onstanța (ora 18) și F.C^ Confecția— 

iul Ploești (ora 18.15).

• Foarte multe secții de fotbal și 
ntrenori, ba chiar și unele comisii 

ale de fotbal, în special din Bucu- 
ști și Arad, nu respectă delimitarea 
re se impune între juniori și copii

pitici) atunci c.înd. în vederea unor 
tiții, se stabilește prin Tegu

mente, dreptul de joc în raport cu 
îrsta jucătorilor. Organele de con- 
ol ale federației au constatat, de 
ildă, că unele echipe și antrenori au 
losit juniori în echipele de copii 

i copii (pitici) în cele de juniori. 
?ață de această situație federația 

comisia centrală de juniori a 
tabild norme precise de folosirea 

"oȚilor de la 1 iulie după 
ăză :

■JUNIORI : jucătorii născuti 
940, în 1941 și 1942 (16—18 
i COPII: jucătorii născuți în 
i 1944 (14—15 ani).
Juniorii nu pot Ii folosiți sub 

motiv în echipele de copii.
piii (piticii) pot juca în formațiile 

e juniori NUMAI CU AVIZUL ME- 
1CULU1. Este de la sine înțeles că 

rice abatere de la aceste norme se 
e pasibilă de sancțiune.

cum

în 
ani) 
1943

nici
Iar

lumiui hau mierui d. partide de 
Mare—Știința Cluj, Cor 
vinul Hunedoara — Partizan Reghin, 
C.S.U. Buc.—Farul C-ța și DinamoC.S.U. 1 ______
Bacău—Foresta Fălticeni, ca și în cate
goria C, de altfel: Petrolul Atoinești— 
C.F.R. Iași, Sp. Muncitoresc—Dinamo 
Brăila, Metalul Tîrgoviște—Olimpia 
Giurgiu, Metalul Titanii București —

feri a sosit la redacția ziarului nostru o scrisoare trimisă de
V. MIRCEA, tehnician C.F.R. din București Apreciind da deosebit de 

‘ ’ ne am grăbit să-i facem loc înportante cele relatate în scrisoare, 
durile ce urmează

Tonarăsi,

Mi se întimplă uneori ca după ce 
asist la un joc de fotbal (lucru care 
îmi face multă plăcere), să-i intîlnesc 
pe ,,eroii" de pe stadion intr-un com
partiment de tren în drum spre casă. 
Mai întotdeauna am fost plăcui im
presionat de comportarea civilizată și 
disciplina unor fotbaliști ca cei de la 
Progresul și Rapid București. Farul 

[Constanța sau Petrolul Ploești. Dar 
iată că,' spre mihnirea mea, luni 16.VI 
a.c. am intîlnit si altfel de exemple. 

............................................. de
SJ

Ciosescu. centrul înaintaș al Științei, într-o ac
țiune caracteristică. Duelul său cu stoperul Mari
nescu va constitui una din atracțiile importantei 

ha • ni^ine ja Timișoara

Sinteza Victoria, Flacăra 
Unirea Rm. Vîlcea, Flacăra — 
Metalul Oțelul Roșu, Știința Craiova— 
Dunărea Corabia, Voința Tg. Mureș — 
FL roșie Oradea și Tisa Sighet—Glo
ria Bistrița.

Orăștie—
Tg. Jiu—

tov. 
im- 
rîn-

in-

Ultimele jocuri de campionat au 
prilejuit mai puține abateri discipli
nare ale jucătorilor de fotbal și 
faptul nu poate decit să bucure. A- 
ceasta dovedește că atitudinea fermă 
a federației începe să dea roade. Ju
cătorii nărăviți, care continuă să aibă 
manifestări nesportive și care, recent, 
și-au primit răsplata in... etape de 
suspendare date de comisia de dis
ciplină au ocazia să gindească in mod 
foarte serios la necesitatea unei to
tale revizuiri a atitudinii lor.

De mare ajutor le pot fi conduce
rile secțiilor de fotbal, printr-o atitu
dine energică și curajoasă in munca 
lor de educație cu sportivii. Jiul Pe
troșani, Dinamo București și acum 
în urmă Textila Sf. Gheorghe și Tor
pedo au dovedit fermitate față de 
abaterile săvirșite de jucătorii lor, 
luînd ele singure măsuri disciplinare 
împotriva vinovaților, fără să mai 
aștepte intervenția federației. Iată, 
deci, că s-au urnit — greu și cam 
tîrziu, e drept, dar au făcut acest pas
— și colectivele și cluburile noastre 
sportive. Faptul trebuie subliniat cu 
două linii pentru că merită. Sînt 
conduceri care și-au înțeles menirea 
și sprijină acțiunea federației de spe
cialitate.

Dar — pentru că există acest „dar"
— secțiile de fotbal trebuie să mai 
facă dovadă și de altceva: intransi
gență și consecvență. Mai precis: 
jucătorii sancționați să reintre in e- 
chipe NUMAI ATUNCI CIND VOR 
DOVEDI CA S-AU ÎNDREPTAT

REALMENTE si nu DIN NECESI
TAT! DE FORMAȚIE sau PENTRU 
CA ECHIPA MERGE PROST IN 
CAMPIONAT. Facem această subli
niere pentru că și în trecut au mai 
fost suspendați jucători, pentru ca la 
primul joc slab al echipei, să fie 
absolviți de pedeapsă și reintroduși 
in... drepturi, anihilindu-se astfel orice 
efect educativ al unei sancțiuni per
fect justificate. Atacul Jiului — de 
pildă — a mers foarte bine dumini
ca trecută fără Ciurdărescu; ba chiar 
mai bine decit atunci cînd juca a- 
cesta. S-ar putea însă, ca la primul 
meci, atacul să nu mai dea satisfac
ție și poate chiar la mai multe jocuri. 
Ei bine, faptul acesta să nu gră
bească reintrarea Iui Ciurdărescu sau, 
in cazul lui Dinamo, iertarea lui I. 
Lazăr și, in general, a oricărui ju
cător pedepsit disciplinar. Nu necesi
tățile momentane ale echipei să fie 
determinante în asemenea situații, ci 
interesele permanente ale echipei, 
sănătatea ei morală, disciplina, corec
titudinea. educația solidă a sportivi
lor.

Procedind astfel, colectivele și clu
burile vor da conținut educativ mă
surilor lor disciplinare și vor cîș- 
tiga ele insile în autoritate, prestigiu 
si seriozitate în fata jucătorilor. 
Altfel...

care nu fac deloc cinste titlului 
sportiv fruntaș în țara noastră, 
lăsăm însă faptele să vorbească:

In ziua amintită am plecat 
București cu expresul 31 odată 
echipa de fotbal C.S. Oradea, i 
jucase duminică în Capitală cu Di
namo București. înainte de plecarea 
trenului și-a făcut apariția pe peron, 
in stare de ebrietate, jucătorul Barta 
și alți coechipieri ai lui. La urcarea 
in vagon și după aceea, jucătorii de 
la C.S.O. s-au făcut vinovati de re
petate abateri de la regulile circula
ției, au insultat in mod grosolan per
sonalul feminin de serviciu și au pro. 
vocal un adevărat scandal pentru 
curmarea căruia a fost nevoie de in
tervenția organelor de miliție. După 
plecare, un alt jucător orădean, in 
aceeași stare de ebrietate ca și Borta, 
s-a luat la bătaie cu un coleg de 
echipă, din care cauză s-a rănit in
tr-o oglindă spartă. Toți cei de fată 
se așteptau la intervenția celorlalți 
jucători, a antrenorului și a condu
cătorilor care să-i liniștească pe fur- 
bulenți. Din păcate, doar un singur 
jucător, Ferenczi, a contribuit la re- 
instaurarea ordinei. In iot acest timp, 
antrenorul, conducătorul și ceilalți ju
cători din echipă au privit cu nepă- 
—se compromit colegii Iersare cum 
de echipă.

P. GAȚU

din 
cu 

care

Privind cele petrecute m.ani 
trebat și desigur că același lucru 
l.au făcut și alții: ce exemplu pot lua 
de la acești sportivi cu experiență, ti
neri jucători ca Bîscă sau Pinzaru? 
Oare aceasta trebuie să fie atitudinea 
unor sportivi care se întorceau acasă 
după o înfrîngere, ce-i drept dure
roasă, pentru care aveau de reflec
tat adîr.c?

Dar antrenorul, prietenul și sfătui
torul cel mai apropiat al sportivului, 
ce are de spus? IJnde este coeziunea 
și spiritul de echipă al jucătorilor de 
la G.S. Oradea? Așa cum s-au com
portat in ziua de 16 iunie tind cei 
mai multi dintre ei au rămas pasivi 
față de abaterea grosolană de ia 
conduita morală de cetățean și de 
sportiv a tovarășilor lor de echipă, 
jucătorii de la Oradea nu au dovedit 
că sini un colectiv unit, capabd să 
înfrunte orice greutăți. De altfel, a- 
cest lucru s-a văzut in tot timpul 
campionatului și in rezultatul cu care 
și.au încheiat activitatea in cadrul 
categoriei A.

Vă rog să mă credeți că regret șt 
acum cele petrecute și Ia care fără 
voia mea am fost martor și că do
resc din toată inima ca prin ziarul 
dumneavoastră fotbaliștii arădeni să 
primească un sprijin efectiv in în
dreptarea conduitei lor morale și spor
tive.

V. MIRv EA

Semifinalele campionatului 
de juniori la fotbal

in București
Tragerea la 

campionatului . _ ,____
la fotbal a hotărît următoarele par
tide :

C.S. Tg. 
rești

Sp. 
Arad.

Aceste două întîlniri se vor dispu
ta, după cum a hotărît federația, la 
București, în ziua de 26 iunie, după 
toate probabilitățile în deschidere la 
jocul Progresul—Știința Timișoara 
(categoria A).

Finala campionatului se va disputa 
tot la București, la 29 iunie.

sorti a semifinalelor 
republican de juniori

ANUNȚ
întreprinderea de Exploatare a Ba

zelor Sportive pune la dispoziția clu
burilor și colectivelor sportive, pe ori
ce perioadă efe timp, terenurile, bazi
nele și sălile de sport pe care le po
sedă în Capitală, pentru antrenamente 
și competiții la diferite discipline spor
tive și anume:

— piste pentru atletism;
— terenuri gaz o na te și cu zgură pen

tru fotbal, handbal și oină;
— terenuri cu zgură pentru baschet, 

volei și tenis de cimp;
— bazine de înot;
— sălt <le sport pentru atletism, box, 

gimnastică, lupte, haltere și diferite 
jocuri sportive.

Bazele sportive sînt dotate cu apera- 
ture. și materialele tehnice necesare, 
'tații de amplificare, avînd fiecare din 
ele vestiare și dușuri cu apă caldă și 
rece.

Mureș—Dinamo Bucu-t I.E.B.s. oieri In același scop și ba- 
Z zele sportive

Muncitoresc Rădăuti-U. T. Vnagov ș‘ Polana staUjl- urKie
' condiții necesare loturilor

respective.
Tarifele de folosire slnt cele 

de U.C.F.S.
Pentru orice informații se va adresa 

la I.E.B.S. Serviciul Baze și Manifes
tații Sportive, str. Vasile Conta nr. 16, 
telefon 1.77.10 și la sediul fiecărei baze 
sportive, unde se pot face șl contrac
tele de folosire.

pe care le posedă la 
asigură 

sportive

stabilite

Io „Cursa uiuniiigp" g. rorork rnfl,«„) o uremii „mm K“
2 (Urmare din pag. 1)

tapa a IV-a: Orașul Stalin—Cioplea 
-Orașul Stalin—Făgăraș—Orașul Sta- 
n (189 km.). Vînttil puternic care 
ătea din față i-a obligat pe concu- 
:nți să-și rezerve forțele pentru fi- 
al, astfel că faimosul urcuș de la 
lioplea a fost urcat în grup. Faza 
ecisivă s-a produs cu 20 km. îna
lte de Făgăraș, cînd C. Dumitrescu 

atacat puternic reușind să se deta- 
eze de pluton. El a fost urmat de 
n grup de 14 alergători printre care 
i Ion Vasile, G. Moiceanu, I. Constan- 
’nescu și G. Dumitru. La ieșirea din 
'ăgăraș evadează din pluton încă 
■ei rutieri (Torok, Zanoni și Cohan- 
iuc) care vor face joncțiunea cu fil
ării la Vlădeni. Pe
’erșani C. 
lou și din 
D. Glodea,
Maxim și alții. La sprintul final 
îștigă C. Dumitrescu cu timpul de

h. 02:16. In același timp cu el au 
nai sosit G. Moiceanu, Torok, Za- 
oni. Kaminski. Selam, Ion Vasile, 
r oi nea și Tustuhopics. In clasamen- 
ul general Individual conduce O. T6-

rok (Dozsa). In același timp cu 
se află L. Zanoni (Dinamo) și 
Șelaru (Dinamo). Pe echipe: Dinamo I. 
Astăzi se aleargă etapa a V-a, 
mîine alergătorii 
etapă pe ruta 
rești, urm'nd să 
mul Dinamo în

el 
A.

iar 
vor parcurge ultima 

Orașul Stalin—Bucu- 
sosească pe velodro- 
jurul orei 18.

EMIL IENCEC

Premii pentru cei mai buni

dealul de la
Dumitrescu forțează din 

grupul avansat rămîn
C. Moiceanu, Dobrescli, 

La

Pentru cei mai bine clasați dintre 
participanții la „Cursa Munților", I.S. 
Loto-Pronosport a oferit următoarele 
premii: o motocicletă lawa 250 cmc, 
un televizor, 3 m. ștofă. De asemenea 
au mai 
rate de 
„Radio 
„Donca 
Brainer"

oferit premii (răcitoare, apa- 
radio etc.) întreprinderile 
Popular"", „Macul Roșu", 
Simo” „Izolatorul", ..Beta 
s.a.

Concurs ciclist pe velodrom

In așteptarea cicliștilor care vor sosi 
din ultima etapă a „Cursei Munți
lor", duminică la ora 15, va avea loc 
pe velodromul Dinamo, un interesant 
concurs ciclist. La probele de viteză si 
semifond vor part’cip'’ "ei mai buni 
pistarzi din țara noastră.

• In absența întrecerilor din ca
drul campionatului primei categorii, 
participanții la concursul Pronosport 
nr. 25 din 22 iunie vor da pronostica 
rile la întreceri nu mai puțin iute 
resante: două meciuri din cadrul 
„Cupei Dunării" și zece din campio
natul categoriei secunde ajuns și el 
la antepenultima etapă. Tgarînd 
deseori în programele concursurilor 
Pronosport, echipele l'atran Presov, 
Radnicki Belgrad, Steaua Roșie Bel
grad și Ruda Hvezda Brno dnt bine 
cunoscute participanlilor și ca atare 
meciurile dintre ele nu pun decît 
probleme de... inspirație! „Inspirație" 
care nu neglijează însă faptul că în 
această întrecere avantajul ‘ terenului 
joacă un rol deosebit de mare (mai 
ales în turul întîlnirilor) și ca atare 
formațiile gazdă pornesc 
(...pînă la proba contrară!). Cît des
pre întrecerile echipelor din B credem 
că nu mai este nevoie de prezentări 
speciale, atenția majorității amato
rilor de fotbal din țara noastră fiind 
acum îndreptată spre meciurile 
care vor hotărî dacă Știința Cluj 
va reintra în prima categorie, C.F.R. 
Cluj, Metalul Reșița, Combinatul Po
ligrafic București, etc. vor lua dru
mul Categoriei C. etc. Dată fund 
„miza" mare a fiecărui joc și 
campionatul categoriei B ca și 
„Cupa Dunării" echipele gazdă 
căuta să-și mărească bagajul 
puncte, ajutate de terenul și.:, 
porterii respectivi. Deci meciuri foar
te' grele pentru fnrmații'e oaspe și 
r» atare baza pronosticurilor exacte 
s ar putea să fie 1. De altfel și la

^Bbonospori
nu 
a... 
în- 
Vi 
din

III. Progresul București 
Oradea (Cupa R.P.R.)

IV. Radnicki Belgrad 
Presov (Cupa Dunării)

Ruda Hvezda Brno 
Belgrad (Cupa 
Progresul Sibiu 
B)

Q.F.R. Sluj — 
(Cat. B)

6. S.

Tat ran

favorite

în 
în 

vor
de 

su-

concursul trecut s-au înregistrat 
rnai puțin de 8 de „1“ ceea ce nu 
împiedicat ca valoarea premiului 
tîi obținut de Cherej Carol din 
dra-Galați, Martin Miloșevîcj
Oțelul Roșu și buletinul agenției 6- 
București să fie de 70.808 lei. După 
cum vedeți nimic nu vă... împiedică 
să le urmați exemplul și depunînd cît 
mai multe variante să obțineți și 
dumneavoastră un premiu asemănă
tor la concursul Pronosport nr. 25 
din 22 iunie. Grăbiți-vă însă deoarece 
zoncursul nr. 25 SE ÎNCHIDE IN 
CAPITALA MÎINE LA ORA 12!

® Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 24 din 
Pronoexpres nr. 22 se face în Capi
tală astăzi începînd de 
filialele raionale C.E.C.
rora 
iele.
• Plata premiilor de la concursurile 

speciale Pronosport organizate cu 
prilejul Campionatelor Mondiale de 
Fotbal nr. 1 și nr. 2 se face în Ca 
p:talâ astăzi după amiază începînd 
de la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9.

® lată acum programul 
lui Pronosport nr. 26 din 29 iunie:

1 . . . (finala camp, 
va fi anunțat prin presă 

11. Știința Timișoara - 
roșu Orașul Stalin (Cupa

15 iunie și

la ora 17 la 
din raza că- 

și-au depus premiatei bulefi-

concnrsu-

mondial, 
și radio) 

Steagul 
R.P.R.)

V.
Roșie

VI. 
(Cat.
Vil. 

doara
Vili. Știința lași 

stanța (Cat. B)
IX. Metalul " " 

Sîrmei Cîmpia
X. Minerul 

(cat. B)
XI. Unirea 

Ploești (Cat. B)
XII. Gaz Metan Vdiaș — Tracto

rul Orașul Stalin (Cat. B).
• PRUNOEXPRES. In urma omo

logării concursului Pronoexpres nr. 22 
s-a stabib't că nici o variantă nu a 
obținut premiul pentru categoria I și 
11. Conform regulamentului s-at re
portat concu'sului Pronoexpres nr. 23 
cu tragerea din urnă miercuri 25 iunie 
250.000 lei pentru categorie I și 103.614 
lei pentru categoria II. Categoria III: 
3 variante a cîte 34.538 lei fiecare. 
Categoria IV: 47 variante a cîte
2.204 lei : Categoria V: 319 variante 
a cîte 324 lei fiecare ; Categoria VI: 
1.061 variante a cîte 97 lei fiecare. 
Fond de premii : 768.072 lei

Steaua
Dunării)

— Știința Cluj

Corvinu] Hune-

Farul Con-

Reșița —
Turzii (" '
Baia Mare

— Industria 
(Cat. B)
— J — AMEFA

Focșanj Prato va

*) R-utorlcă redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



La iîHî^ul concurs fie <e!eef*e

Popirarnl L Gallo (Oradea) a depășit cu 11 puocle recordul mondial
Natalia bucuresteană» »

la sfîrșit de săptămînâ
La numai o săptămână de la con

sumarea disputatei finale a campio 
natului național pe echipe, cei mai 
buni jucători ai țării au avut prilejul 
Simbătă și duminica trecută la Tg. 
Mureș să-și dovedească valoarea, lu- 
fițd parte ia ultimul concurs de selec
ție în vederea „Cupei Europei". De Ia 
început trebuie să subliniem că nici
odată pînă la acest concurs nu au 
fost realizate atît de multe procentaje 
valoroase.

Unul dintre jucătorii care a impre 
sionat și și-a dominat ci autoritate 
adversarii a fost campionul țării La- 
dislau Gallo (C.S. Oraidea). El a do 
horit în prima zi 905 popice din 200 
bile mixte, performanță superioară cu 
11 puncte actualului record mondia’, 
stabilit anul trecut la Viena de Iosif 
Szabo (R.P. Ungară). El și-a confir
mat valoarea și a doua zi, când a re
alizat 846 popice, dovedind că în for
ma sa actuală se poate număra prin 
tre protagoniștii Cupei Europei (în 
septembrie, la Miinchen).

Remarcabil s-a comportat și popica
rul sibian losif Munteanu, deși în 
prima zi a realizat un rezultat sub 
posibilitățile sale, datorită faptului că 
în ajun făcuse — în niod greșit — un 
antrenament extenuant. In a doua zi 
a concursului, însă, a reușit un scor 
de invidiat : 878 p. d. Deopotrivă me 
rită a fi subliniată și comportarea 
jucătorilor X. Kokoș (Tg. Mureș) — 
838 p. d. media a două jocuri: P. Bu 
hăescu (Roman) 838 p.d. ; Gh. Kacso 
(Tg. Mureș) 837,5 p.d; I. Erdei (Ora 
dea) 333 p.d.,1. Dragomirescu (P'oești)
830.5 p. d.; T. Negru (Timișoara) 
830 p. d.; I. Varga (Oradea) 829,5 
p. d.; I. Micoroiu (Arad) 826,5 p. d.

— al? căror rezulta
te, în ansamblu, au scos 
în evidență progresul 
înregistrat de popicarii 
noștri.

Trebuie să bucure fap
tul că printre cei care 
,s-au impus în concursul 
de la Tg. Mureș se gă
sesc și cîțiva tineri po- 

P. Purje 
Negru 
Kacso 

care

picari ca: 
(Cîmpina), 
(Timișoara), 
Tg. Mureș) ' ș. 
s-au apropiat foarte mult 
de valoarea fruntașilor.

Cercetînd Întregul ta
bel cu proc.ntaje indivi
duale, constatăm cu sa
tisfacție că nu mai pu
țin de 20 dintre cei 28 
selecționabili au realizat 
in două jocuri o medie 
care depășește j 
celor 800 popice, 
ce i-a pus pe 
ționeri în mar. 
rea celor care vor 
ti va țării.

Astfel de probleme le-au 
lecționerilor și jucătoarelor 
fruntașe, care au avut și ele 
de selecție miercuri și joi 
Stalin. Margareta Szeniany (Tg.M)— 
100 bile mixte, 416, 421, Ana Fel- 
seghi (Sibiu) 392, 418, Ileana Nagy 
(Tg.M.), 413, 400, maestra sportului 
Elena Dumitrescu (Buc.) 406, 382 pre
cum și celelalte 16 selecționabile au 
înregistrat, în general, procentaje va
loroase și apropiate.

TR. 1OANIȚESCU

T.
Gh

a.

granița 
ceea 

selec- 
dilemă 

■ alcătui

SIMION HORUMBA, GAS. PĂ
DUREȚI. ~ 1) Rennye face parte a- 
cum din lotul C C.A. A și jucat, de
altfel. recent in meciul de Cupa 
R.P.R. — C.S. Oradea 2) La cam
pionatul mondial din 1954, Unga
ria a învins Brazilia cu 4—2 si apoi, 
in semifinale — dar de data aceas
ta după „prelungiri"* — Uruguaiul, 
eu același scor.

6ONSTANTIN CRISTEA, COMUNA 
ț/tORTENI. — 1) După cum ș::ți.

’Carnet atletic
• Clujul găzduiește astăzi și mîine 

Mapa a IlI-a a campionatului republi
can de atletism pe echipe, care se a- 
țiunță a fi foarte interesantă prin în- 
fflnirile pe care le programează 
(UASR-Dinamo-Recoita; Rapid-Voința- 
Metaiul: Progresul-T.C.H.-C.C.A.) și 
ale căror rezultate vor fi în măsură 
să provoace serioase modificări clasa- 
mentul' ' general care pînă 
următoarea înfățișare: 
IL Dinamo 8. U.A S.K 
S. Rapid 
â. Metalul
5. T.C.H.
6.
7.
8. 
•.

astăzi are

4
4
3
3

0 0 827:428 
0 0 780:467
0 1 740:579 
0 1 678:575

ii 
8 
6
6

Recolta 4 1 0 3 583:648 2
Voința 4 1 ’ 3 '50:758 2
Progresul 4 0 0 4 524:788 0
C.C.A 4 0 0 4 307:672 0
« In cadrul unui ooncurs desfășurat 

la Mediaș, după cum ne a comunicat 
antrenorul Petre Popescu, au fost în
registrate cîteva rezultate valoroase: 
Ut" Olerth (născută 1942 ) 60 m 8,6 
sec; lungime 5,15 m; înălțime 1,44 m: 
Ursula Firlinger (născută în 1940, 
practică atletismul numai din acest an) 
a aruncat discul la 32,50 ni.

Maestra sportului Elena Dumitrescu, in plin elan. 
(Foto: I. MIHAICA)

la alege- 
reprezenta-

creat se- 
noastre 

concursul 
la Orașul

oină e sportul nostru național. Nu 
se mai practică in altă țară. 2) Enu
merarea atitor performanțe valoroase 
cite s-au adunat in 10 ani depășește 
spațiul acestei rubrici. In orice caz, 
se coate spune că titlul de campion 
european cucerit de Gh. Negrea și 
medaliile olimpice obținute la Mel
bourne de Linca, Dumitrescu, Dobres- 
cu și același Negrea încununează rod
nica activitate pugilistcă din țara 

noastră, de după 23 August
DUMILRU W. BUCUREȘTI. — 1) 

„Triunghiularul' feminin de atletism 
R.P.R.-R. Ceh.oslovacă-Italia are loc 
la 6 iulie, la Karlovy-Vari. 2) Pista 
de atletism de la Stadionul 23 Au
gust a fost refăcută și in curînd oa 
putea fi utilizată. 3) Ce fac cano!șt ii 
si caiaciștii noștri in vederea „mon
dialelor" de la Praga ? Chiar azi are 
loc la Sofia iatilnirca R.P.R.-R.P. Bul
garia, iar la începutul lui iulie, apele 
Snagovului vor găzdui un important 
concurs internațional.

A.G., FOCSANl. — Fotbalistul Da
liei Perete a reluat, de mai mult 
timp, antrenamentele. dar se pare că 
n-a ajuns la o formă corespunzătoare 
pentru a fi reintrodus in echipa Pe
trolului Rămine să așteptăm: si noi 
ți— el I

P. NOR1M, ORAȘUL ST.ALIN. - 
Turul ciclist al Franței incepe in pri
mele zile din 
mănuntul că 
exista nici o 
— oridt ar 
cererea... cicliștilor, 
zilele de odihnă ii scot din ritmul și 
îebra de alergare.

ION POȘTAȘUL

iulie, 
anul 

zi de 
apare

s’

con!'-la tratație este în
Azi și mîine, ștrandul

Ac tiv it a te a 
nuă creștere. 
Dante Gherman din Capitală și bazi
nele din celelalte orașe ale țării găz
duiesc 
meciuri

La 
nească, 
preocupare pentru asigurarea unei ac
tivități competițlonale regulate, or
ganizează un nou concurs cu carac
ter de verificare. Concursul este re
zervat înotătorilor fruntași și cuprinde 
printre altele și probeîe clasice care 
nu au figurat în programul de săp- 
tămîna trecută. In program figurează 
și întreceri de sărituri de la tram
bulină și turn, precum și (duminică, 
după 
niori) 
piilor.

Tot
începe

înt ecerf de înot, sărituri și 
de polo pe apă.
București,. comisia orășe- 
pe linia ei de perinaizeută

desfășurarea 
probe de

concursului de se- 
înot rezervate co-

Daute Gherm'anIa ștrandul
astăzi campionatul republican

de polo pe apă pentru juniori, prin 
disputarea jocurilor din cadrul fazei 
orășenești. O competiție importantă 
și de mare utilitate. Să nu uităm că 
frumoasele performanțe realizate în ul- I 
tima.. vreme de echipa reprezentativă | 
se datoresc în mare măsură și cre
ării echipelor de juniori, din rîndul 
cărora s-au ridicat jucători ca: Za- 
han, Bădiță, Kroner, Ștefănescu. Grin- 
țescu. Blajec etc.

Din păctate, de Ia începutul sezo
nului și pînă acum nici unul dintre 
colectivele și cluburile din Capitală 
cu secții de natație nu s-au oferit să 
organizeze vreun concurs. Ne sur
prinde această atitudine, cu atît mai-f'i 
mult cu cîf este știut că un concurs 
cu clasameiTte individuale și pe echi
pe, cu premii (cupe, echipament spor
tiv) stimulează pregătirea înotătorilor 
și contribuie Ia sporirea randamentu
lui lor în întreceri.

Noile norme de clasificare la hochei
pe gheață și hochei

normei, sportivul să rea-HOCHEI PE GHEAȚA
— Maestru
— să Ii făcut parte din echipa care 
cîștigat 3 ani consecutiv sau de 4a cîștigat 3 am consecutiv sau ae 4 

ori alternativ în 6 ani campionatul 
R.P.R., participînd efectiv la 75 Ia 
sută din jocuri și să fi jucat o dată 
în echipa R.P.R. într-un joc inter
țări.

— sau să fi jucat în patru întilniri 
interjări cîștigtte de echipa R.P.R.

— sau să fi jucat de 15 ori în echi
pa R.P.R. în întilniri interțări.

— Categoria 1
— să fi jucat efectiv o dată în echi

pa R.P.R.
— sau să fi făcut parte din echi

pele clasate pe locurile 1—III în cam
pionatul R.P.R. și să fi participat e- 
fectiv Ia 75% din jocuri.

— sau să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a unei competiții rnter- 
orașe, cu participarea a mauuua 4 
echipe de orașe, jucînd efectiv în zo% 
din jocuri.

— Categoria a ILa
— să fi făcut parte din echipele 

clasate pe locurile IV—VIII în cam
pionatul R.P.R. și sa fi participat e- 
fectiv la 75% din jocuri

sau să fi făcut parte din e- 
clasată pe locul I în campîo- 
categorfa B, jucînd efectiv în 

din jocuri.
sau să fi făcut parte din echi

pele reprezentative ale orașelor Bucu
rești, Cluj, Tg. Mureș, Orașul Stalin, 
Miercurea Ciuc sau Rădăuți, partici
pînd electiv Ia 75% din jocurile unei 
competiții interorașe.

cnipa 
natul 
75%

pe iarbă
tori obținerii
Jizeze integral tina din norme în ori
care din condițitmile prevăzute pentru 
obținerea categoriei.

HOCHEI PE IARBA

Maestru
Să fi făcut parte din echipa care 
cîștigat 3 ani consecutiv stau de 4a ,

ori alternativ în 6 ani campionatul 
R.P.R. participînd la 75% din jocuri 
și să fi făcut parte din echipa R.P.R. 
ia un joc interțări, participînd efec
tiv Ia joc.

Sau să fi făcut parte din echipa 
R.P.R. care să fi cîștigat 5 întilniri 
interțări.

Sau să fi jucat de 10 ori în echipa 
R.P-R. în întilniri interțări.

Categoria I
Să fi jucat o dată în echipa R.P.R. 
Sau să fi făcut parte din primele 
echipe clasate în dampionaiul R.PJ?

Categoria a ll-a
Să fi făcut parte din echipele cla-' 

sate pe locul II în cadru! etapelor pe 
zone ale campioțiatului R.P.R. parti
cipînd ia 75% din jocuri.

S'au să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile VI—VIII în prima 
serie a Campionatului R.P.R. parti
cipînd la 75% din jocuri.

Categoria a lîl-a
Să fi făcut parte din echipele 

ticipante în seriile a Il-a și a ll^P 
a campionatului de hochei pe iarbă, 
participînd la 75% din jocuri.

Sau să fi făcut parte din echipa 
care ’a cîștigat 5 jocuri într-tm an, 
participînd la 75% din jocuri.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani, urmă
tori obținerii normei, sportivul să rea
lizeze integral una din norme în ori
care din condițiile prevăzute pentru 
obțnxrea categoriei respective.

GALE DE BOX LA BUCUREȘTI 
ȘI CONSTANȚA

seară, la ora 19,30, se va dis- 
grădina cinematografului „Bo

Vă putem da a 
acesta nu va 
cxlihnă și aceasta 
de curios — la 
care susțin că

— Categoria a Ill-a
— să fi făcut parte din echipele 

participante în campionatul categoria 
B. jucînd efectiv în 75% din jocuri.

— sau să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă care a cîștigat 3 jocuri într-un 
sezon, într.o competiție oficială.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
— Pentru cofilirm’area categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani urniă-

Murai.

IN CAPITALA

ATLETISM
Stadaonul Din-a mo și stadionul Progre
sul concursuri de clasificare.

NATAȚLE — Ștrandul Dante Gher
man, ora 18: concurs -de înot și să- 
&tari. organizat de comisia orășeneas
ca de na tați e.

— ora 19; meciuri de polo în cadrul 
campionatului republican, de junto ni

TENIS DL MASA — Sala Dinamo de 
te ora UT: Concurs de verificare a 
talul republican de juniori.

OINĂ — Stadionul Tineret to 
la ona 9 și 15 fin la Cupei r

K>-

MIINE
BASCHET — Teren C.S.U. dc ia > : 

rr.3O: meciuri in Cupa de Vară: DL- 
n®.imo — I.P.G.G.; Olimpia — Metalul 
(ambele mascv.!îne); ora 20.30: I.C A.P. 
— Vohnța Gatu Mate (cal. B.).

TENTS DE MASA — Sala Din®mo de 
la ora 8.30: concurs de verificare a 
lotului repu dic-an de juniori.

CICLISM — Velodromul Dinamo, ora 
15; Concurs de pistă 
alergătorilor fruntași, 
•alergătorii participanți 
a Curaei Munților.

FOTBAL — Stodion

ou participarea 
Tot aci sosesc 
în ultima e as»

Stadionul f>tn>«no,
Confecția — Petrolul Pitești (cat. C.); 
ora 18. C.S.U. — Farul Constanța (cat-
B. ); teren Dudești, ora 18.30: Metalul 
Titanii — Smtezs Victoria (cat. C.).

NxA.TAȚIE — Ștrandul Dante Gher
man, ora UJ: Concurs de sărituri și 
Tnot organizat de comisia orășenească; 
ora 11: concurg rezervat copiilor; ora 
12: meci-Jl de polo în cadrul campio
natului republican pentru juniori.

itUGBi - Stadionul Republicii (ln- 
irea prin str Puț.u cu Apă Rece), 

ora 18.30: C.C.A. — C-F.R. Grivița Ro- 
șie; ora 20.15: Geotehnlca — Progre
sul (sem if i n-alele Cupel R.P.R.). T®rea 
?r.namo, ora 10: Dinamo — Rapid (cat. 
A.);Sta.dîottU’ Tiner' tutoi de la era 

8,30: meciuri în cad- ul Cupei orașului 
București între echipe școlărești

VOLEI — Teren Sănătatea, ora 10 ’•
C. S Siiia.gov — Voința Bacău (cat. B).

deo IN A
la o-ra 9: finala

Stadionul Tineretului, 
Cupei regiunilor.

______ — --------- - Gta'leștl, ora 
S&30: Rapid n — Prahova Ploeștl (cat.

IN TARA
AZI

atletism — Cluj: etapa a HI-a 
campionatului! republican pe echipe.

a

FOTBAL 
Știința — 
c.s.o 
ria Ir 
Cluj; 
Reșița, 
tiz an Reghin; Cîm-pia T urzii: Industria 
Sîrmei — C.
— Tractorul
c.f.r.
— Mineiul Lupeni;
pin a: Poiana — C. ...
șami. Unirea — Dinam o Bîrlad; 
Știința — Dinamo Cbor; Bacău: 
mo — Fores ta Fălticeni; Moreni : 
căra — Progresul Suceava; cat. 
ria I: Dorohoi: G-loria — Tex 
toșani, lași: Știința I.M F. — 
Tg. Ocna; Bîria-dr Rulmentul - 
Ia Buhușt; Moinești: Petrolul — C-F.R 
laș*; Rădăuți: Sportul 
Dinamo Brăila; Boc ău:
— Locomotiva Pașcani, 
ria Tecuci — Știința 
pînă La 3 iulie. Seria a 
te: Metalw — Olimpia 
lăți : 
tești: 
gicUa: 
lăți;
Torpedo; seria a IlI-a• 
Cug ir—Olimpia Reșița;

A : — Timișoara :
— Petrolul PIoești; Oradea • 

— Jiul Petroșani. Cat. B — se- 
Baia Mare : Minerul — Știința 

Mediaș: Gaz Metan — Metalul'
Hunedoara : Corvînul — Par-

Arad : Amefa 
Timișoara:: 

C.F.R.
Cîm- 

; Fbc- 
lași r
Diina- 

Fla- 
. C., se- 
itiîa Bo- 

Oi torsul
— Texti-

r.R. Arad;
Orașul Stalin;

Progresul Sibiu; Citii : 
Seria a II-a: 
P. București;

• Astă
pută în _______ _
leslaw Bierut“ (bd. Bucureștii Noi 166, 
la capătul liniei de tramvai 6) o gală de 
box în cadrul căreia vor evolua cunos- 
cuții pugiliști Marin Ccistea, Vasile Io- 
nescu, Oscar Silherman, St. Dumâtnche, 
C. Calciu, L. Răileanu etc.
• Mîine seară, la Constanța, echipa

Lucureșteană va întîlni for
mația locală C.S. Marina. Revanșa va 
avea Ioc miercuri seara la Vasile Roaită. 
In echipa Metalul figurează, printre al
ții, Dănilă Done, Dinu Eugen, St. Bog
dan, Simion Gheorghe, Al. călărașii.

BISMiUL. Prima acțiune în acest sens 
va avea loc chiar mîine. Amatorii de 
biciclete care doresc sâ-și petreacă tim
pul liber în condițiuni plăcute și sănă
toase și-au dat întîlnire la ora 3 în pia
ța Gării de Nord, de unde vcr pleca 
Ia easa de recreație Mogoșor.ia, pe ur
mătorul. traseu: piața Gării de Nord -r 
Calea Griviței — Șoseaua Burureiii 
Noi — Strjnlești — Mogoșoaia. , ț

MOTOCICLIȘTII ROM1NI AU 
SOSIT IN CAPITALA

Joi seara a sosit în. Capitală lotul 
de mo-toc ici iști români care a participat 
la concursul internațional de la Erfurt.

CICLOTURISM
W

• O NOUA FORMA DE TURJISM tinde 
să-și cucerească adepți: este CICLOTU-

Feroviarul Craiova; Oră^tie: Flacăra— 
Unirea Rm. Vîlcea; Tg. Jiu: Flacăra— 
Metalul Otelul Roșu; Craiova: Știința 
— Dunărea Corabia: Tr. Severin: 
C-F.R.—indagrara Arad: seria a IV-a ; 
Tg. Mureș: Voința — FI., roșie Oradea: 
Salwiter Stăruința — “ -- -
Oradea: Stăruința — 
3-a ta Mare: Someșul 
Gheorghe; Tîmăveni: 
pid Cluj; Bata Mare: 
eoita Cărei. Stgîiet: 
Bistrița

Arleșul Turda: 
Mureșul Tbpl ița - 

— Textila ST 
Chimica — R3- 
Dinamo — Re 
Tisa — Gloria

ATLETISM — CLUJ: Etapa a IlI-a 
a campionatului republican pe echipe.

KUGBi — TIMIȘOARA : Știința — 
C.S.U. București (cat. A.).

BASCHET —
Oradea-: Voința
Cluj: Rapid
Deva: Mu r eșul 
seaiiia a II-*: - . —
Sportul Muncitoresc Rădăuți;.
C.S. A.
Cra iova. Șt ii nța
S talm; Iașt 
stanța.

Calieșoria B. seria >- 
— Voința Tg. Mureș: 

Medicina Timișoara;
— Voința Rm. Viieea;

M-oisIl: Aurul Negru — ... ------- ... gacjta;
progresul Rojiorii de veue: 

Politehnica OrsșuT 
Me-ncfna — rarul Con

CaSegjMEa B, seria I: Su-
- Aurul Negru Ploeșll; 
Politehnica — Fewwia-

M uncitoresc — 
Steaua Roșie 

Meciul Vic to- 
Galați amînaf 
Il-a: TîrgovîȘ’- 
Giurgiu; Ga>-

Ancora — Rafina ria-Cîmpina; Pi- 
Dinamo — Carpați Sinaia; Med- 
r.M.U.M. — Gloria C-F.R. Ga-. 
Constanța: Șantierul Naval —

Simeria; U.M.
Brad: Aurul—

VOLEI 
ceava; Voința 
Orașul Stalin: 
rul Constanța: Galați: Știința — C.S u. 
lași; seria a Il-at Bala Mare: Dinamo 
— Casa Oîițerilo’' Timișoara; Tg. Mu
reș- Dinamo — CS Stejarul R. 
cea; Timișoara: Știința — Dinamo Cluj; 
Oradea: Dinamo — Utilajul Petroșani.

Vil-

CONCURS ATLETIC "■
INTERNAȚIONAL AL ORBILOR
Joi dimineață a părăsit Cao.t la lo

tul de atletism juniori al asociației or
bilor <îin țara noastră. Tinerii atleți vor 
lua startul în cadril unui concurs in
ternațional la Leningrad, alături de atleți 
orbi din UJ1.S.S., Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia 
și Ungaria.

Concursul va avea loc în ziua de 25 
Iunie și se va desfășura la următoarele 
probe- 60 m, lungime, greutate, arun
carea mingii de oină șl a mingii praș
tie.

CENTRUL DE INVAȚARE A 
ÎNOTULUI PENTRU COPII 

-DANTE GHERMAN"
Ciclul II al cursului de Învăța:- 

a înotului pentru copii la centrul 
„Dante Gherman'* din Capitală în
cepe luni 23 iunie 1953. Elevii În
scriși în termen se vor prezenta 
ia orele prevăzute anterior L - . 
flecare serie.

SPECIALIȘTII DE
de educație

norii, tehni-căeîiii 
verse cursur-j «le 
să ocmunile în 
mine <*e Lupte.

PENTRU
Profesării fizică,

a»u

DE LA F.

Fezentxi .
pentru 'S

JUDO
antre- 

caire au urmat <13- 
JUDO swwt rugați 

setis Federației R»-

R. HANDBAL

Se aduce la cwaoțWaiîa secțaUor «ie 
!iaJ!«H»al ale colectivelor și cHufruriior 
sportive ei tr-ans»earitile s»ortivStor in 
dtsciplăna hsui<>!>ai se vor efectua im 
peiioarta 1—M iraWe a.e., conform n«r- 
melor de tvsnsferare în vigoare. Toate 
eererae de uaresferare, însoțite de 
acte’e ie«aHe. pentru toate categordle 
,1? -porl.i'vi și ccMce, se vor depmwe 
și rezolva numai de către Federația 
K-onarii'*. tic WaaatfbaJ. Actele vor fi de- 
puse în-luntrnl acestui termen, comi
siile locate de hantHral na vor m«nvl 
șl im vor »utea efectua nici un fel 
de trams”? are, sub sancțiunea amuM- 
nli acestora

preeaează ci prezentarea retopi
se i poștale nil înlocuiește dezlegarea, 
sportivul Interesat treteri.n.t să prevint» 
tie.r''Cgare i dc la vechâiil colectiv sau 
în lipsa acesteia, dezlegarea dân oficiu 
eliberată de oo-mlsla reionrlă sau oră
șenească de handb-al de c-we apar^ne 
eoleoUvu! părăsit, Împreună ou certi
ficarea șiergenii din controale a spor- 
Uvukd.

£•

Siiia.gov


Către tine, tînăr turist 11000 de aviatori sportivi vor evolua 
fîn tradiționala serbare de la Tușino 

hvi — peste 1000 din cei mai reiiu- 
miți piloți ai aviației sportive.

Spectatorii vor putea admira cele 
mai no; modele de planoare și heli
coptere. Apoi deasupra aeroportului 
vor apare avioane de acrobație. In 
această parte a programului serbării, 
pe avioane fabricate în țările lor, își 
vt>r arăi-a măiestria numeroși piloți 
din țările de democrație jwpulară.

in încheierea serbării își vor de
monstra măiestria sportivii parașutiștt

Parcă te-am iiituut săplămina 
trecută la o conferință despre frumu
sețile naturale ale patriei, urmărind 
cu atenție pe povestitori. După con
ferință, te-am zărit stînd de vorbă 
cu unul dintre cei pe care Lai as
cultat, interesindu-fe și mai mult des
pre frumusețile pe care aceștia ți 
le-au descris aiît de minunat. Ghi
dul de a te duce pe munte, chiar 
săptămîna viitoare, împreună dl to
varășii tăi de muncă, te-a urmărit 
tot drumul pînă acasă. Pe pasionați! 
drumeției i-a-i văzut de multe ori e- 
ctiipali, așteptind in stații tramvaiele 
care merg spre Gara de Nord și 
te-ai întrebat: ce le trebuie după o 
săptămînă de muncă să 
că din nou ?

Acum iți dai seama _
c și ai înțeles că ziua petrecută 
’tnunte nu-i deloc „o oboseală 

plus". Dimpotrivă, știi că te înapoieri 
împrospătat de aerul tare al munte
lui, că îți fort Luci plămînli, înveți să 
cunoști și să-ți iubești patria și fru
musețile ei. Ii vei cunoaște pe tu
riști, acești oameni minunați care 
nu pregetă mici un moment atunci 
cînd e nevoie să ajute pe cineva. Și 
te vei minuna singur cîți sînt de 
multi. Să-ți spun o cifră : anul trecut, 
peste două milioane de oameni au 
vizitat cabanele și frumusețile natu
rale ale țării 1

Să știi însă : muntele e pretențios 
și capricios! Acum îl vezi însorit și 
te-aj pregăti de plajă, acum îl aco
peră o ceață groasă și sa făcut 
frig. Trebuie să știi cum să ta îm
braci, să fii echipat pentru orice vre
me. Să nu ie înșele faptul că in

se... oboseas-

că ai greșit,
1 pe 

oboseală îd

Cabana

MOSCOVA, 20 (Agerpresf. — TASS 
transmite :

Pentru prima oara in acest an la 
tradiționala serbare aviatică ce va a- 
vea loc la 20 iulie cu prilejul Zilei flo
tei aeriene a U.R.S.S., pe aere portul 
Tușino din Moscova vor participa a- 
viatori sportivi din țările socialiste: 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia, Romania.

La serbarea aviatică de la Tușino 
■ vor participa exclusiv aviatori spor-

<<„Cupa Dunării 
sau „Cupa Europei Centralei

* EXCURSIA SĂPTÂM’NH

Bii zărești e soare și caid, 
poate prindă o pte-aie care 
ceasuri întregi. Le aceea, 
haina de p'.oaie irehule să ai ca 
in sac un pulover gros. O cămașă de 
schimb îți va prinde bine întotdeau
na. Nu uita de bocauci. iți prote
jeze. pldcarel- șl in p’.is, t. „ .na cu 
cuie de munte sau cu talpă de vibram 
îți ușurează urcușul.

Și vreau să-ți mai spun ceva. Nu 
căuta să mergi repede, ca să par.

„Sus" te 
să dureze 

ni a.a.ă de 
iae

Piatra Mare (1620 m alt.)
(Foto: EMILIAN CR1STEA)

grozav, fiindcă vei cbesi imediat Ui- 
tă-te la natura dh jar, dă-ți seama 
cit e de Irumcasâ, pentru că de fapt 
pentru asta ai venit, nu ?

Ce zici, ne înti’nim duiriîn ca vii
toare la Cascada Tanuna din Piatra 
Mare ? Nu cunoști drumul ? Citește j 

mat jos, pe care fi le . 
vechi și încercat p.-.eten ț

«laeslru! sportului Emi-1

MIRCEA TEDORAN

rindarile de 
adresează un 
a! munților, 
'ian Cristea.

„Cupa Dunării" se află la jumă- 
tjtea urumuiui. Dm cele patru „acte" 
.ale competiției, au mai ramas să se 
desfășoare două; semirmalele și fi
nala- Pentru fotbalul nostru, compe- 
t.ța este insă terminată. Ultima

i speranță a iubitorilor noștri de fot- 
I bai de a vedea o eclupă românească 
urcind treptele superioare ale între
cerii, s-au spulberat duminică la Ti
mișoara, Știința n-a putut străpunge 
apărarea calma și organizată a lui 

' Radnicki, pierzînd nu numai cali- 
iicarea, dar și revanșa. Cu toate că 
începea de la scorul de 4—2 pen
tru oaspeți, meciul acesta a stîrnit 
un mare interes și dacă pină la 
urmă a lăsat o amintire puțin plă
cută amatorilor de fotbal din Timi
șoara, în schimb el va rămîne tre
cut în scriptele fotbalului timișorean 
în dreptul recordului de spectatori:

’ peste 25.000. Printre aceștia s-a a- 
* flat și un oaspe din Budapesta, 

2.. Gyorgi Bozoly, membru în co
misia de organizare a „Cupei Du
nării" și în federația maghiară de 
fotbal.

Am avut prilejul să stăm de vorbăCAR

traseului

pe creastă, 
de cetate.

După un urcuș de 15 min. lăsăm

unor turnuri

înrtt î

ZW/CZGt l

PREnr”

Schița
-L- itinerar : Predeal—Cabana Cioplea 

—Valea Timișului Sărac—Stîna din
Pietricica—Gălbeaza (1622 m. alt) —
Valea Pietrei Mici—Cascada Țamina— în dreapta drumul marcat cu „triun- 
Timișul de Sus — Predeal.

Timp de mers: 5—6 ore.
Marcaje succesive: punct

— cruce roșie — bandă 
Echipament strict necesar: 

ploaie și bocanci sau pantofi 
de cauciuc.

DESCRIEREA TRASEULUI. Dm j 
fața cabanei Cioplea (1160 m. alt.) ( 
urmăm șoseaua către est, coborînd în- j 
spre pădure pe marcajele punct albas- , 
tfu și cruce roșie.

Orienfîndu-ne ușor către stînga, ur
căm pe un drum de care și ajungem 
după 200 m. la prima ramificație ce 
drum. Punctul albastru (semnul dru
mului nostru) se orientează către stîn- 

igz. După un parcurs scurt printr-o 
rariște de molid, el se afundă în pădu- j 
re, coborînd îtt pantă repede pînâ în ’ 
Valea Timișului Sărac (810 m. alt.).

Din acest loc, orientîndu-ne către 
dreapta est-nord-est, urcăm pieptiș 
de-a lungul unei poteci în dreapta 
căreia distingem un torent ce se 
pierde pe fața muntelui.

Curînd întîlnim, venind în Valea 
Timișului (stînga), drumul marcat cu 
semnul bandă galben. Este locul de 
unde marcajele ne conduc 
zonă intensă de pădure.

DrumuL marcat cu ;
albastru" atinge, după circa 
după întîlnirea cu marcajul 
altitudinea de 1350 m. avînd ca re- i 
per un molid format din trei tron- J 
chiuri îngemănate. Poteca încinge mun. i 
tele către dreapta, iar după un parcurs j 
scurt ajunge în Poiana Stînei din Pie-J 
tricica, unde marcajul albastru ia i 
sfîrsit (stîna aproape năruită, este si- ( 
tuată la circa 150 m. distanță). J 

Din acest loc, unde întîlnim semnele z
„cruce roșie" și „triunghiuri albastre", i 
urcăm către stînga printr-o rariște de | 
molid, avînd în față coloanele de cal- ) 
:ar ale Pietrei Mari, care apar sus

albastru 
ajbastră. 
haină de 
cu talpă

printr-o

gh.hiri albastre". Ilfneranul nostru, 
marcat cu „crucea roșie", străbate în 
continuare un ținut împădurit, după 
care iese la goliște în punctai numit 
Gălbeaza. Un peisaj larg și de o

na! de marele interes stîrnit, de 
pildă în țara dvs., de această com
petiție. Totuși, organizarea unei noi 
edili, depinde de mai mulși factori 
și, în primul rînd, de menținerea sau 
renunțarea la „Cupa Europei Centra
le". Recent, Italia, una din fonda
toarele acestei Cupe, a anunțat că 
nu va lua parte la o viitoare ediție. 
Dar și ultimele două ediții sau 

desfășurat fără participarea echipelor 
italiene, astfel că acest lucru n-ar 
fi o piedică serioasă. Dar nici Au
stria nu mai intenționează să ia 
parte și, în acest caz, intr-adevăr. 
„Cupa Europei Centrale" nu-și mai 
are rostul și va trebui să facă loc 
suratei ei mai tinere, „Cupi Dună
rii". In cazul cînd, totuși, „Cupa Eu* 

menținută, Ro- 
admiterea echi- 

echipelor ita- 
Discuțiile hotâ- 
soarta acestor

ropei Centrale" va fi 
minia ar putea cere 
pelor sale în locul 
liene sau austriece, 
rîtoare cu privire la 
competiții se vor purta în toamna a- 
cestui an, la Budapesta, cînd dele
gații țărilor participante la „Cupa 
Dunării" își vor spune părerea asu
pra tuturor aspectelor legate de 
desfășurarea primei ediții a compe
tiției. Și n-ar fi exclus ca tot atunci 
să se pună bazele unei viioare e- 
di'ii". (i. m.)

i dr. 
------------ 9 ' ------------------ ij 

neasemuită tnui.—e se 6esf-„,oar„ ț
către stînga, unde distingem cu ușu- ț 
rință zidul impnn.,tor al Bucegilor. In cu dr. Bozoly. Subiectul discuției? 
față apare vîrful împădurit pînă la ’ Bine înțeles: fotbalul, și acele din- 
creastă al muntelui Postăvarul, tar tre problemele lui care interesează 
în dreapta vîrful Pietrei Mari (18l4m țărife din această parte a EuropeL 
alt.). ' C------ '_L

Din punctul numit Gălbeaza (1622* dată după 
m. alt.) urmăm 
„bandă albastră", 
bătînd un ținut 
du-se uneori pe 
de calcar.

Pe un parcurs 
boară repede ajungem după 1 oră și 
30 min. in tafvegol văii Piatra Mică

Curind potera interse-t-ază firul văii 
Din acest loc. orie ti teu-re către stîn
ga, urmăm în aval cursul apiei și pă
trundem într-un 
lungul căruia ana 
serie de cascade.

Pentru trecerea 
depășește 150 m. _ 
rașul Stalin a amenajat o serie de 
scări ce permit turiștilor să coboare 
prin defileul îngust al cascadei Ta- 
mma.

După trecerea canionului ajungem 
pe un drum ușor în Valea Timișului 
la circa 2 
de aci pe 
deal.

Ii.

Convorbirea noastră a avut loc în- 
meciul Știința—Radnicki 

dr. 
ta

poteca marcată cu și astfel primele impresii ale 
care coboară, stră- ț " 
împădurit strecurin- tîlnire.

* — „Știința a avut o 
ficilă în acest meci dar 
tui face față dacă în prima repriză 
folosea o tactică potrivită jocului Iui 
Radnicki. S-a văzut la echipa timi
șoreană că nu are experiența întîl- 
nsrilor internaționale Totuși, consider 
că evoluția ei în „Cupa Dunării" a 

,Jost mulțumitoare, iar învățămintele 
' culese cu acest prilej vor fi de real 
1 folos echipei.
» t

i i

Bozoly sau referit la această

snb stînci înalte

care pe alocuri co-

canion îi fȚ st d-a 
se pr;iv.te-te într-o

nuacestui pasaj ce 
lungime, S.T.E. O-

km. de Timișul de Sus, iar 
șoseaua națională, la Pre-

ametor:?..

EMILIAN CR1STEA !
maestru al sportului 1 Rozoly.

!______

misiune 
i-ar fi

di- 
pu-

1-arr. cerut interlocutorului nostru 
părerea asupra șanselor de a fi pusă 
pe picioare o eventuală nouă ediție 
a „Cupei Dunării". După cum se 
știe, în acest an, „Cupa Dunării" a 
avut rolul de a înlocui tradiționala 
competiție „Cupa Europei Centrale" 
la care iau parte fruntașele fotbalu
lui din Ungaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Italia și Austria, și care de 
data aceasta n-a putut fi organizată 
din cauza pregătirilor pentru cam
pionatul mondial.

— „Cupa Dunării" a înregistrat 
un succes deosebit — ne-a spus dr. 
" ' . M-am putut convinge perso-

Azi și miine la Sofia 

Intilnirea de caiac-canoe 
R. P. Romînă—R. P. Bulgaria

Astăzi și mîine canotorii romîni 
susțin prima lor întîlnire internațio
nală din acest an. Formația noastră 
reprezentativă de caiac-canoe întîlneș- 
te la Sofia pe sportivii bulgari. Me
ciul de caiac-canoe R.P.R.—R.P.B. se 
dispută la următoarele probe : MAS
CULIN: caiac simplu 500 m, 1000 
m, 10.000 m., caiac dublu 500 m, 1000 

10X100 m„ canoe simplu 1000 m. 
10.000 m„

și 10.000 m.

rn., 
și 
m.
FEMININ : caiac simplu 500 m și 
caiac dublu 500 m.

Sportivii bulgari, care practică a- 
ceste ramuri ale sporturilor nautice 
de relativ scurt timp, au făcut im
portante progrese; desigur, ei vor da 
o replică dîrză sportivilor noștri. In 
mod normal însă, victoria nu poate 
scăpa reprezentativei noastre în rin* 
dul căreia figurează numeroși spor- 
tivi de valoare mondială și europea* 
na.

canoe dublu 1000 
șicaiac s mplu 4x500 

caiac simplu 500 m și

Istoria se

semnul ..punct |
circa 35 min. i

galben,

Ziarul elvețian 
Spori"-Zurich se 

ocupă 
din numerele 
ae problema 
matorismului 
lăreților din 
cident. Datele 
nizate de „Sport"- 

Zunch sini revelatoare în acest do
meniu și arată că toată frazeologia 
apologeților apuseni ai „amatorismu
lui pur" este curată demagogie.

După cum arată ziarul elvețian, că
lăreții din occident și de peste o- 
cean participă neîntrerupt la concur
suri și competiții. Sezonul oficial se 
deschide în aprilie cu C.H.1.0. (Con
cursul hipic internațional oficial) de 
la Nisa și se încheie in septembrie 
cu cel de la Rotterdam. In tot acest 
timp sportivii colindă drumurile și ho
telurile Europei. Iarna se desfășoară 
un sezon de sală nu mai puțin încăr
cat. Astfel, cel ce ia parte la aceste 
turnee își sacrifică total timpul și 
„nu pdate fi bănuit că ar mai exercita 
vreo meserie serioasă" — cum cere 
statutul olimpic al amatorismului.

Dacă mai adăugăm antrenamentele 
intensive și timpul folosit cu pregă-

intr-unui 
sale 

a- 
că- 
oc- 
lur-

COMENTARII
firea cailor, ne vum face o imagine 
exactă a modului cum decurge viața 
„stelelor" hipismului apusean.

Ziarul arată că „purii" din că'.ăria 
occidentală fac un comerț intens cu 
cai dresați. încasează speze umflate 
de deplasare și întreținere, premii 
considerabile.

lată de pdaă cum arată programul 
campionului olimpic vest-german, Win
kler: concursuri de sală la Halle, Ber
lin și Dortmund: C.H.I.O. la Vehta, 
Kloppetiburg, Hoxter, Lucerna, Wiess- 
baden, Ludw igsburg, Aachen, Rotter

dam : concursuri de sală in S.U.A. 
(Harrisburg) și Canada (Toronto).

Șr totuși Winkler trece drept 
mai... curat amator.

die) sălile și să le dea o altă între
buințare.

In această situație se află binecu
noscutele „Harring'ay Arena" și „Em
press H'all" care găzduiesc cu precă
dere intilniri profesioniste de hochei 
pe gheață. Explicația faptului că pu
blicul ocolește aceste competiții nu-i 
greu de găsit. Publicul s-a săturat să 
urmărească spectacole sportive de 
proastă calitate, meciuri care se trans
formă de regulă in bătăi și încăie
rări crînccne.

Din cauza mizeriei...

cel

In pragul falmentulal.-

Mai multe 
de sport din 
pitala Angliei 
pe 
trage 
Proprietarii, 
grijorați de scă
derea vertiginoasă 
a 

tratative 
de construcții

sc/z 
ca- 

szzzt 
punctul de a 

obloanele.
în-

încasărilor, au 
cu o so- 

care s-a ară-
intrat
delate
tot dispusă să cumpere (la preț mo-

Aflat intr-o grea 
situație materială
si morală, fostul 
campion de tir al 
Statelor Unite. 
Bob Howland, a 
hotărit să-și pună 
capăt zilelor tră- 
gindu-și un 
in cap. 
gravă la

glorrte
T ransporta t stare
spital, Howland a pu

tut fi totuși salvat. „Din cauza fo
cului neprecis...", constată cu cinism 
revista „Sport Magazin" fără să se 
ocupe insă de cauzele care au împins 
la acest gest funesi pe fosta stea a 
tirului amerrean.

Campionatul de 
fotbal al 
(1957—58) 
cheiat fără
•liza 
mai...
Tocmai 
credea 
luai 
bine, 
o bombă 
S-a aflat că i 
ființată cu retrogradarea, a recurs la 
metode necinstite (dar larg uzitate in 
sportul profesionist) pentru a-și păs
tra locul in rindul celor mai bune 
formații ale țării. In acest scop ea 
a mituit clubul Padova, făcind aran
jamentul cu stoperul Azzini. Dirijînd 
conform unui plan dinainte stabilit 
apărarea padoc anilor SI „l-a ajutai"^ 
pe cei de la Atalanta să ciștige cu 
3—0. Rezultatul părind suspect s-cui 
făcut investigații suplimentare. O în
treagă echipă de detectivi a condus 
ancheta. Și s-a stabilit care-i ade
vărul. Drept pedeapsă Atalanta a fost 
retrogradată. Faptul nu-i nou. Cu doi 
ani în urmă, Catania și Udinese aă 
recurs de asemenea la cumpărare de 
meciuri pentru a rămlne in prints 
divizie.

Italiei 
s-a tn- 
a fur- 

conflictvreun 
consistent, 

cînd se 
că totul a 

sfixșit cu 
scandalul 

cu

repetă...

izbucnit
întîrziaiă.

a
explozie 

echipa Atalanta. ame-
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Trădătorii poporului maghiar 
și-au primit pedeapsa meritată

Reprezentativa noastră de polo pe drvmul cel bun,

noastrăOamenii muncii din țara 
au primit cu depănă Satisfacție sen- 
pnța de condamnare pronunțată de 
Tribunalul Suprem al R.P. Ungare 
în procesul grupului complotist al 
lui Nagy Imre și al complicilor săi. 
Crimele de care s-a« făcut vinovați 
..cești trădători sînt astăzi binecu
noscute. Nagy Imre și complicii săi 
«u pus la cale complotul anti-sta- 
tal care-și fixase drept scop răstur
narea puterii populare în Un-aria, 
lichidarea cuceririlor revoluționare le 
poporului r uncifor, inst. urarea unui 
regim fascist. In cârdășie cu duș
manii dinăuntru și d'm afară ai Re
publicii Populare Ungare, co^olotiștii 
au pregătit rebeliunea contrarevolu
ționară din 1956. întreaga ac'ivstate 
desfășurată de complotiști în zilele 
contrarevoluției i-a demascat ca o; 
trădători de cea mai josnică speță, 
bare au înșelat poporul muncitor și 
s-au vînv'Jt imperialiștilor străini. 
Materialete procesului judecat d? 
Tribunalul Suprem a'l R- P- Ungare 
înfățișează crimele grave de care 
s-au făcut vinovați inculpații in a- 
cele zile. Astfel, grupul complotist a 
distri' <t arme rebelilor, a stabilit 
legături secrete și a dus tratative 
cu adepții restaurării regimului bur- 
ghezo-nioșieresc, a încercat să de
nunțe In mod nelegal Tratatul de la 
Varșovia etc. Prin toate acestea, 
complotiștii au deschis și mai mult 
Silea contrarevoluției, a terorii albe, 
pricinuind poporului maghiar daune 
uri'șe.

Procesul, lui Nagy hnre și al com
plicilor săi a arătat pînă unde pot 
merge cu trădarea revizioniștii, adopții 
concepțiilor fn-rghezo-naționaliste

Sentința dreaptă pronunțată de

tribunalul Suprem al R.P. Ungare 
corespunde întru toiul intereselor 
poporului ungar, dorinței sale fier
binți de a construi socialismul sub 
conducerea Partidului 
Socialist Ungar și a 
R.P. Umare.

Aceasta face ca ea 
de aprobarea totală a 
gar și a oamenilor cinstiți din lu
mea întreagă. In același timp, sen
tința justiției ungare a stîrnit furia 
cercurilor imperialis e, care se n- 
Lec în a calomnii Ungaria socia
listă și politica ei. Neconsolate de e- 
șecul contrarevoluției din Ungaria, 
de consolidarei continuă a o înduirii 
democrat-populare în această țară, 
cercurile imperialiste caută sa folo
sească sentința dat- în procesul lui 
Nagy Imre și al complicilor săi pen
tru a agita din ncu așa-zisa ^pro
blemă ungară", pentru a agrava și 
mai mult încordarea Internațională.

Salutînd sentința Tribunalului Su
prem al R.P. Ungare, oamenii mun
cii din țara noastră își exprimă ho- 
tărîrea de a-și întări vigilența re
voluționară faț" de uneltirile de tot 
felul ale dușmanilor sociaRs^-lui 
și păcii, de a-și spori combativita
tea în lupta împotriva revizionismu- 
Jui, a oricăror influențe ale 
giei burgheze.

Oamenii muncii din țara noastră 
consideră ca o datorie a lor 
petenie să întărească neîncetat uni
tatea poporului în jurul partidului 
și giivefnului, unitatea marelui la
găr al socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești interra- 

: ționâle.

Muncitoresc 
guvernului

să se bucure 
poporului un-

ideoto-

de că-

ȘAHIȘTII ROMIHI PESTE HOTARE
9 JTadovici din nou în plutonul

Toluț conduce
fruntaș în turneul de la Sofia • 
la Balatonfiired

Deși ne despărțeau mii de kilo 
metri, nu ne-a fost greu să ne dăm 
seama că la celălalt capăt al firului 
telefonic, conducătorul delegației, an
trenorul și componenții echipei noas
tre reprezentative de polo pe apă 
trăiau încă bucuria valoroaselor re
zultate reușite în campania selecțio
natelor Uniunii Sovietice cotate prin
tre cele mai puternice din lume. _

„Sîntem fericiți, — ne-a f. 
derich Rothe, conducătorul 
— deoarece băieții și-au 
mult decît datoria. Echipa 
lăsat o frumoasă impresie 
rit simpatia publicului moscovit, care 
a dat dovadă de multă obiectivitate".

„Am făcut tot posibilul pentru a 
apăra cu succes culorile patriei. In

spus Fre- 
delegației, 
făcut mai 
noastră a 
și a cuce-

ceea ce mă privește, cred că mi-atn 
îndeplinit sarcina de a-l „păzi" pe 
Mșveniradze, considerat drept unul 
dintre cei mai valoroși jucători de 
polo din lume. Deși m-ain ținut „scai" 
de el, n-am putut să-l opresc totuși 
s& înscrie de două ori. In schimb, 
din „duelul" nostru echipa mea a be
neficiat de o lovitură liberă de la 4 
metri, transformată". Ați ghicit desi
gur că interlocutor ne-a fost Bădiță.

Ultimul cu care am vorbit, antre
norul echipei: Adalbert Balint. (Exce
lentele rezultate obținute de echipa 
antrenată de el nu au reușit să-l 
scoată din calmul care-l caracterizea 
ză, Sobru în aprecieri, Balint și-a 
manifestat și el satisfacția față de 
comportarea jucătorilor). „Dar, a a-

dăugat el, în această primă confrun
tare internațională a tinerei noastre 
echipe au reieșit și lipsurile care mai 
persistă și asupra cărora va trebui să 
insistăm pentru a le elimina. Impreci
zia în șuturi și pase slut printre cele 
mai importante defecțiuni".

Desigur, cele două rezultate de e- 
galitate înregistrate de echipa noastră 
națională în fața reprezentativelor Uni
unii Sovietice ne dau o mare satis
facție și ne fac să privim cu încrede
re viitorul actualei echipe, alcătuită în 
exclusivitate din elemente tinere. Tot
odată ele obligă însă pe jucători să-și 
intensifice eforturile, să depună toate 
străduințele pentru a ajunge la va
loarea' la care le dau drepttd talentul 
Si perspectivele lor.

In runda a Vii-a a turneului de 
ța Sofia Radovici a întîlnit cu albele 
pe fostul campion al Bulgariei, maes
trul internațional Pîdevski. Intr-o a- 
părare scandinavă S-a ajuns prin in- 

tervertke de mutări la atacul Panov 
din C.aro-Can. Radovici a obținut un 
apreciabil avantaj pozițional pe care 
l-a exploatai cu o tehnică ireproșa
bilă, obțiifnd o prețioasă victorie. In 
runda a VllI-a, reprezentantul nos
tru a remizat cu negrele partida cu 
Țcc I ov. Alte rezultate: Gerenski— 
Brzoska 0-1, Sziiaghi—Minev 1-0, 
Vii! icevici — Gurghenidze 1-0 (I), 
Goltz— Bobekov și Țvetkov—Panta- 
leev — remize (r.7.). Gurghenidze— 
Sziiaghi 1-0,

' 10, Bobekov—Gersnski 1-0, Pîdevski

— Vukcevici și Minev—Goltz ■— re
mize (r.8.). După opt runde clasa
mentul este următorul : 1—4. RADO
VICI, Gurghenidze, Bobekov, Vukce
vici 5 p.;
7—9. ~
10—11. Țvetkou, 
taleev 2'fj'p.

; 5—6.
Ptdevski,

Sziiaghi, Minev 4’/2,
Goltz, Brzoska yf2,
Gerenski 3, 12. Pan-

★
localitate Balatonfii- 

Ungară a început la
In pitoreasca 

red din R. P.
14 iunie un turneu internațional la

■ care ia pairte și campionul țării noas
tre dr. Troianescu. Pierzînd în prima 
tundă la campionul bulgar Boboțov, 
Troianescu a remizat după aceea cu 
Bilek și Portsch. a cîștigat o frumoa
să 'partidă- la Malich, iar în runda a 
V-a a întrerupt cu Barcza. Iată și 
alte' rezultate din runda V-a: Por- 
tisch—Boboțov 1-0, Forintos—Paoli 

Brzoska Pantaleev q.j, Sokolov—Szabo 0-1, Plater—To- 
luș 0-1, Malich—Bilek 1/»-,/2.

Iii clasament conduce marele maes
tru sovietic Toluș cu 4 pct. și o par
tidă întreruptă. Urmează: 2. Portisch 
4; 3. Bilek 3; 4—5. Szabo, , Sokolov 
2‘/j (1); 6—7. TROIANESCU, Paoli, 
2 (1).sportive li. C. F. S.

Marți, în semifinale
Pentru un observator al campiona 

tului mondial de fotbal care prețuiește 
cnainte de toate statistica și valoarea 
cifrelor seci, rezultatele meciurilor din 
sferturile de finală n-au adus nici o 
surpriză, părînd a fi acelea scontate. 
Au învins echipele R.F. Germane, 
Franței, Suediei și Braziliei, aceleași 
care s-au distanțat fiecare pe locurile 
întîi în respectivele serii, din prima 
fază a turneului final.

Cum am spus Ia început. însă, o 
asemenea 
Ioarea 
foarte 
firmarea pe 
n ar trebui uitată existența acelui de
zechilibru de forță fntre seriile preli
minare, ușor de observat pentru orici
ne. O calificare în seria a IV-a, de 
departe cea mai puternică, chiar pe 
locul doi, echivalează cu o victorie în 
celelalte serii și iată de ce echipa 
Uniunii Sovietice era îndreptățită — 
în condiții egale — să aspire la o 
calificare în etapa următoare a oompe- 
titiei.

Și totuși, fotbaliștii sovietici au 
pierdut meciul cu echipa Suediei. Care 
este explicația reală a acestei victorii 
suedeze? Desigur, nu trebuie trecutei» 
vederea faptul că la acest campionat 
Suedia prezintă o echipă puternică, a- 
vînd numeroși jucători de clasă, care 
în plus beneficiază de avantajul te
renului și al „galeriei" unui public en
tuziast. Dar, este neîndoios că altul 
ar fi fost aspectul jocului de joi dacă 
echipele porneau de la condiții egale 
de întrecere. Or, Suedia, învingătoare 
facilă Cntr-o serie relativ slabă, se 
prezenta la meci cu jucători aflați 
după o săptămînă de odihnă (jucă
torii de bază au stat pe tușe la ultimul 
joc din serii) pe cînd reprezentativa 
sovietică avusese o singură zi liberă 
(tjiiercurî), după epuizanta confruntare 
cu Anglia

’Acesta a fost elementul hotărîtor. 
Fotbaliștii sovietici s-au resimțit,

logică supraapreciază va- 
calculelor în 
adesea nu-și 

teren. In primul

fotbal, 
găsesc

oare 
con- 
rînd,

: R.F. Germană—Suedia, Fran(a —Brazilia
special în repriza a doua, cînd la 
capătul resurselor fizice, au lăsat po
sibilitatea tehnicilor atacanți stiedezi 
să preseze poarta lui Iașin. Totuși, 
nici portarul suedez, „bă'rînul" K. 
Svensson — același care la Olimpiada 
din 1948 a apărat poarta Suediei, cîș- 
tigătoarea turneului olimpic — n-a 
fost scutit de emoții, căci de mai 
multe ori, chiar în repriza a doua, 
înaintașii sovietici au fost în poziție 
favorabilă de a marca (V. Ivanov 
min. 50 și 55. Ilin 67. Voinov 73. V. 
Ivanov 74 și 75, Ilin 85).

Și mai mult a atîrnat handicapul o- 
boselii în balanța meciului Franța—Ir
landa de Nord. După cele 120 minute 
de joc greu cu Cehoslovacia, irlan
dezii au mai trebuit să susțină un 
efort suplimentar: 9 ore de călătorie 

.cu autobuzul de la Malmd la Norrkb
ping. Desigur, și fără aceasta, echipa 
Franței, cu un atac în mare formă, 
ar fi trebuit să-și impună superio
ritatea. Irlandezii aii căzut însă 
tal în repriza a doua.

Evident, organizatorii 
campionatului nu pot fi 
crit'că. Ei au alcătuit

jucători nu ar fi fost accidentați în 
meciurile precedente (Beara a suferit 
o intervenție chirurgicală). Iar antre
norul german Sepp Herberger afirmă 
că echipa sa a făcut cea mai bună 
partidă din acest campionat.

In sfîrșit, Brazilia a cîștigat neaș
teptat de greu în fața Țării Galilor. 
Motivul ? Sudamericani, au jucat

to-

suedezi 
scutiți 

un program 
prea încărcat, în care jocurile supli
mentare din primele etape s-au suc
cedat la intervale inadmisibil de 
scurte. 3 jocuri fn 5 zile, 5 jocuri în 
12 zile — pentru echioele Uniunii 
Sovietice, Țării Galilor și Irlandei de 
Nord — este firește prea mult.

Amănunte asupra partidei Iugosla
via—R.F. Germană ne-au fost furni
zate de postul 
„Echipa 
frumos in cîmp, a dominat in general 
mai mult, dar n-a putut trece de 
masiva apărare germană. Stoperul 
german Erhardt a comis un hends 
și un fault în careu, dar arbitrul n-a 
acordat loviturile de pedeapsă. De 
altfel, întreaga echipă învingătoare a 
jucat foarte dur." Antrenorii Trnanici 
și Miloșevici au declarat că echipa 
lor putea cîștiga meciul dacă șapte

al 
de

de radio Novisad : 
Iugoslaviei a jucat foarte

PLOEȘTI, 19 (prin telefon). — 
Timpul nelavorabil n-a stăvilit dorin
ța de afirmare a tinerilor alergători, 
care și în etapa a IV-a, desfășurată pe 
ruta Buzău—Ploești, au făcut dovada 
bunei lor pregătiri, obținînd o medie 
orară de peste 32 km. Cîștigătorul e- 
tapei este E. Bărbulesca (Buc.) 2 h. 
03:40. El a fost urmat de FI. Cucii 
(Buc.), D. Dumitru (Ploești), P. Gref 
(Or. Stalin), S. Duță (Buc.) și alți 
20 cicliști.

După 4 etape în clasamentul gene
ral individual continuă să conducă 
Florea Cucu (Buc.) cu timpul de 9h. 
43:46, urmat de Pe're Gref (Orașul 
Stalin), S. Duțăy (Brăila), Gh. Cră
ciun (Brăila), Alex. Zin (Buc.) 
In clasamentul pe echipe primul 
este ocupat de Brăila. Pe locul II 
află formația Bucureștiului, apoi
din Orașul Stalin, Ploești etc. Vineri 
a fost 
leargă 
LUțima 
Grasul

ș.a. 
loc
se

cea

zi de odihnă, iar astăzi se a- 
etapa Ploești—Orașul Stalin. 
etapă are loc duminică pe ruta 
Stalin—Ploești.

In cadrul unei reu-ATLETISM -nni , atletice desfă
șurate Ia Wolverhamp
ton (Anglia), demi- 

fondistul Brian Hewson a alergat 880 
yarzi în 1:47,8 corectîrid 'astfel cu 
4/Kt sec. recordul european al pro
bei.

• Intr-un concurs desfășurat îa Los 
Angeles. Glenn Davis a obținut un 
nou record mondial în proba de 440 y 

cu timpul de 45,7.
• La Budapesta Bodo a întrecut re

cordul maghiar la săritura în înăl
țime reușind 2,04 m.

• La Leipzig, cti oca-zia unei mari 
reuniuni atletice, sportivii din R.D.G. 
au realizat două valoro'ase recorduri 
naționale. Astfel, săritura cu prăjina 
a fost cîștigată de Preussger cu o 
performanță de 4,55 m. (v.r. îi apar
ținea cu 4,52 m.) far săritura în înăl
țime i-a revenit lui Pieii cu rezulta
tul de 2,05 m. La lungime Heintz 

Auga a reușit 7,49 m.

9 La Amsterdam, ua jiI atlet din 
R.D.G., Seidle’r," a alergat 100 m, în 
timpul de 10,3 sec. — nou record al 
R. D. Gernihnă.

Baranovski a 
rezultat: 10,3 sec. 
egalat).

La Blakpool 
desfășurat meciul 
iertări între reprezen
tativele Angliei și 

Franței. înotătorii englezi au repur
tat victoria cu scorul general de 
113—52. Cu prilejul acestei întîlniri, 
înotătorul fdancez Robert Cristophe 
a stabilit 
proba de 
1.02,9.

O La Varșovia, 
ținut același 
cord polonez

ÎNOT

ob- 
(re

un nou record european la
110 yarzi spate cu timpul

internatio
nal c’e tenis desfă
șurat în aceste zile 
la Fraga a luat 

sfîrșit cu victoria jucătorului italian,
Nicolo Pietrangeli.
• Luni încep la Wimibledon tradi

ționalele campionate. Capi de serti în 
proba de simplu sînt australienii! 
Cooper, Anderson, Rose și Fraser. In
tr-un turneu preliminar, la Scarbo
rough, Cooper l-a învins pe Rose (cîș- 
tigătorul turneului de la Paris).

® In turneul de ia Bristol (Anglia), 
tinerii teniismeni sovietici Alia Dimi- 
trieva și Andrei Potanin au obținut 
frumoase succese. Dimitrleva s-a cla
sat prima în categoria junioarelor, dis- 
punînd în finală de suedeza Katharine 
Frandeli'us cu 6-4, 6-4. Potanin s-a ca
lificat și ei în finală, fiind învins de 
ten îsm anul american Earl Bucholtz

In orașul 
î^osput la 
campionatele

TENIS

SUEDIA—URSS 2—0 (0—0)
Stockholm, 53.000 spectatori, 

marcat: Hamrin (min. 49,) 
monsson (min. 88.)

Arbitru : Leale (Anglia).
SUEDIA : K. Svensson—Berg- 

mark, Gustalsson, Axbom—Bar 
gersson, Parling—Hamrin, Gren, 
Simonsson, Liedholm, Skoglund.

URSS: Iașin—Kesarev, Krîjevski, 
KuznețoV—Voinov, Țarev—V. Iva
nov, A. Ivanov, Simonian, Salni
kov, A. Ilin.

FRANȚA—IRLANDA DE NORD 
4—0 (1—0)

Norrkbping, 10.000 spectatori.
Au marert: Wisnieski (min. 44) 

Fontaine (min. 56 și 64) Piantoni 
(min. 68).

Arbitru: Cardebazal (Spania).
FRANȚA : Remetter—Kaelbel, 

Jonquet, Lerond—Penverne, Mar
cel— Wisnieski, Fontaine, Kopa, 
Piantoni, Vincent.

IRLANDA DE NORD: Grego— 
Keith, Cunnigham, Mc. Michael— 
Blanchfower. Cush—Bingham, G.^ 
sey, Scott, Mc. Illroy, Mc. Parian®

BRAZILIA—ȚARA
1-0 (0-0).

Gotteborg, 21.000 
marcat: Pelle (min.

Arbitru: Sefpelt
BRAZILIA : Gilmar—Dc Sorti,,

Bellini, N. Santos—Zîto, Orlando— 
pGariticha, Didi, Mazzola, Peîte, Za-( 
C galo.
( ȚARA GALILOR : Kelsey—Will 
A Harris, Mel Charles, Hopkins—Su-,
< livan, Bowen—Vernon, Medwin,'
5 Webster, Allchurch, Jones. (
( R.F. GERMANA—IUGOSLAVIA 
? 1-0 (1-0) 4 
) . Malmb, 22.000 spectatori. A mar-, 
, cat: Rahn (min. 12)
> Arbitru: Wissling (Elveția).
, R.F. GERMANA: Herkenrath—( 
i Stollenwerk, Erhardt, Juskowiak— 
j Eckel, Szymaniak—Rahn, F. Wal- 
'Cter, Seeler, Alf. Schmidt, Schăffer.
> IUGOSLAVIA: Krivocucea—Si- 
■k jakovici, Zebeț, Trncovici—Boskov^ 
/ Kristici—Petakovici, Aleselinovici,

Milutinovici, Ogneanovici, Rajkov.

< */ Semifinalele sînt programate 
Ipentru marți 24 iunie. La Gote- 
(oorg: R. F. Germană—Suedia, ar- 
\bitr 1 Zsolt (R.P. Ungară). La 
C Stockholm : Franța—Brazilia, ar- 
\bitru Griffith (Țara Galilor).

GALILO1

spectatori. A 
72).

(Austria)

• De două ori, in. răstimp d-e două 
zile, înotătorul japonez Takashi Ish<i- 
moito a ameliorat recordul mondial la 
100 m. fluture, coborândul de la 1:01,« 
ia 1:00 4.

Lvov aiu 
19 iunie 

umtionale 
de tir la care pair bici- 

pă peste 400 de sportivi dim îmitreaga 
țară. In pru.ma zi de concurs maestrul 
sportului Mahmud Umarov a staibiM 
un nou record unional la proba die 
pistol pire citai e cu rețzultatul de 569 
puncte. Performanța sa întrece au 
puncte recordul U.R.S.S. și cu 3 punc
te recordul mondial oficiali.

TIR slab decjt în meciurile precedente. 
Ei n-au putut marca decît un singur 
gol, prin Pelle (cel mai tînăr jucător 
al campionatului — 17 ani). Galezii 
au fost serios handicapați de absența 
din atac a lui John Charles, care pro
babil ar fi concretizat măcar una din 
numeroasele faze periculoase create la 
poarta lui Gilmar.


