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Din frumusețile patriei

. ■

este cîteva zile se împlinește un an de la apariția Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi niștri cu privire la reorganizarea miș

cării de cultură fizică și sport din R.P. Romînă.
In

rie de
muncii
rială a

in

Competiție rezervată

acest răstimp, mișcarea spor tivă din țara noastră a obținut o se- 
importante succese pe linia angrenării maselor de oameni ai 
în practicarea organizată a sportului, s-a dezvoltat baza mate- 
mișcării sportive etc.

cinstea acestui eveniment, tî neretul sportiv al țării noastre și ac
tiviștii sportivi și-au luat numeroase angajamente pe care le-au tradus în 
viață, au organizat competiții care s-an desfășurat în mijlocul unui en
tuziasm deosebit, ău contribuit la a menajarea și construirea 
roase baze sportive, au dus o muncă 
U.C.F.S.

tinerilor luptători

Amil trecut in luna iulie, echipa de buciumași de la Sindicatul C.F.R+ 
Cimpulung.Est (Moldovenesc) și-a a Ies ca loc de repetiție pitorfștile Pietro
aie Doamnei din Rarău, regiuna Suceava.

(foto AGERPRES)

activă de înscriere a noi
de nume- 
membri in

Federația romînă. de lupte 
ganizat o reușită competiție 
cu „Cupa 2 iulie", rezervată sportivi
lor de categoria a Il-a, a III a și 
începători. Competiția care
fășurat pe localități a avut 
scop angrenarea tineretului în 
tul luptelor libere. Cea mai 
participare a fost înregistrată 
rad: 56 concurenți, competiția fbi

a 
dotată

or- Etapa a ll-a a Spartachiadei 
vară la Sibiu

afară de materialele publicate 
^riînă acum în presă și care reflectă 

* din plin entuziasmul maselor față de 
acest eveniment, redăm în rîndurile de 
mai jos cîteva din multiplele acțiuni 
inițiate pe linie sportivă...

Un reușit concurs de tir

la Petroșani

Competiții organizate

de consiliul raional U.C.FJS.

zilei de 2 iulie consi- 
U.C.F.S. Hunedoara a 
orașul nostru un inte-

s-a des- 
drept 
sp or
ia rgă 

la A- 
>ucu- 

rîndu-se de un frumos succes. Interes 
major pentru această întrecere a e- 
xistat și în orașele Cluj (48 
renți), Galați (34 concurenți), 
(32 concurenți) etc.

concu-
Sighet

întreceri , sportive

Caracal

Tineretul sportiv din orașul și! ra
ionul Caracal cinstește aniversarea 
unui an de fa apariția Hotărîrii, prin 
participarea Ia o serie de competiții 
organizate de consiliul 
U.C.F.S. prin comisiile

^ramură de sport. Astfel, 
organizează „Cupa 

^zervată celor mai bune
culine și feminine din orașul Cara
cal. Competiții similare organizează 
și comisiile de baschet, handbal, tir, 
tenis de masă și fotbal. Pînă în prie- 

r" zent numărul celor înscriși ta aceste 
competiții se ridică la aproape 300 
sportivi.

« Gh. Donciu, corespondent

In cinstea 
liul regional 
organizat în 
resant concurs de tir care s-a bucu
rat de o largă participare. Iată și 
cîteva dintre rezultatele tehnice: bă
ieți (3x40 armă 
dîrcă (Petroșani) 
man (Sebeș) 995 
troșani) 986 p;
sport): 1. Gabriela 
șani) 461 p.; 2. Ecat. 
troșani) 453 p.; 3. 
(Petroșani) 451 p.

SIBIU 23 (prin telefon).— Dumi
nică s-a desfășurat în orașul nostru 
cel de al doilea Festival al tineretu
lui, care a inclus în programul său 
numeroase manifestații culturale și 
sportive. Seria manifestațiilor sportive 
•a fost deschisă printr-o reușită de
monstrație de gimnastică de ansamblu, 
efectuată de 600 de tineri și tinere. 
Peste 10.000 de cetățeni ai orașului 
au asistat la întrecerile etapei a doua 
a Spartachiadei de vară, desfășurată 
cu ocazia Festivalului. Foarte intere
sante au fost finalele întrecerilor de 
fotbal — Știința — I.A.S. 7—3 (3—3) 
— și de volei (fete : Țesătura roșie— 
Libertatea 2—1, băieți : Independența

—Avîntul tineresc 2—0). La ciclisni 
fete pe primul loc s-a clasat Elena. 
Gheorghe (I.R.U.M.). La băieți cursei» 
s ail disputat pe categorii. La catego
ria oraș pe primul loc s-a clasat P. Ra
dulescu (Știința) ; Dufiiitru Petricioiu 
(7 Noiembrie) a învins la categoria 
semicurse, iar la biciclete de curse a 
sosit primul Iosif Roth (I.R.U.M.)*.  
Deosebit de disputate au fost și între-» 
cerile de popice, atletism și trîntă.

Festivalul tineretului și etapa a doua 
a Spartachiadei au constituit o fru-» 
moașă manifestare cultural-sportivă a 
tineretului sibian.

Cornel Pitaru—coresp.

la Buzău

raional 
raionale pe 
comisia de 

2 iulie" re- 
echipe mas-

sport): 1- P. Paz- 
999 p.; 2. r. Gher- 
p.; 3. I. Iosif (Pe- 
fete (3x20 armă

Vusechi (Petro-
Zaharovschi (Pe-
Maria Hlopețchi

N. Rovența, coresp.

In
consiliul orășenesc
a inițiat numeroase întreceri de vo
lei, box și fotbal. O parte dintre a- 
cestea s-au și desfășurat și ău dat 
cîștig de cauză sportivilor de la co
lectivul Voința care au obținut cele 
mai multe victorii.

întîmpinarea zilei de 2 
U.C.F.S.

iulie, 
Buzău

D. Marin, corespondent

Pregătiri intense pentru campionatele 
internaționale feroviare de box

• A fost definitivat lotul fero- N-au mai rămas decît puține zile
viarilor romîni. pînă Ia deschiderea festivă a primei

• Șapte țări participă la corn- ediții a campionatelor internaționale
petiție. feroviare de box. Și, cum e firesc în
• Arbitrii Checchi (Italia) și (astfel de împrejurări, pregătirile de- 

Lisowski (R.P. Polonă) la Bucu- j ‘ ~
rești. |

MUNCA și SPORT*---------------------Z---------- -----

VREDNICI MUNCITORI, BUNI SPORTIVI

>

Știrile^
PENTATLON MODERN

• Bucureștiul organizează un 
thare concurs internațional

feroviare de box. Și, cum e firesc în 

Lisowski (R.P. Polonă) la Bucu- jcurg într-un ritm accelerai. Pe plan
* organizatoric se finisează „toaleta" 

stadionului Giulești, gazda acestei im
portante întreceri pugilistice; se ame
najează cele două săli care vor servi 
antrenamentelor, se pun la punct ulti-l 
mele detalii privind primirea și caza
rea oaspeților. Dar nu mai puțin in-» 
tense sînt pregătirile boxerilor care 
vor reprezenta culorile țării noastre la 
aceste campionate. In fiecare zi, pe 
stadionul Giulești, colectivul de antre
nori, alcătuit din Mielu Doculescu, 
Marin Stănescu și Constantin Cionoiti, 
supraveghează antrenamentele pugiliș- 
tilor feroviari. De fapt, pregătirile atf 
început cu mult timp în urmă. S-an 
desfășurat mai întîi trei gale de selecă 
ție ta București, care au dat posibilH 
iatea alcătuirii unui lot foarte larg. 
Apoi, pugiliștii astfel triați, au evoluat 
în cadrul unor reuniuni de verificare 
la Craiova, Brăila și Galați. Cei trei 
antrenori au ales, în cele din urmă, 
un lot restrîns, însumînd ta ora ac
tuală 16 boxeri, care îșl desăvîrșesc 
pregătirea pentru campionate. Desi
gur că amatorii de box sînt curioși 
să afle numele lor. Iată-le: Ludovic 
Ambruș, Ion Turcu 
Morăruș (cocoș), Ion 
Stoianovici (pană),

TȘupitala țării noastre va găzdui 
între B—10 iulie un mare concurs in
ternațional de pentatlon modern la 
care vor participa echipele reprezen
tative ale Uniunii Sovietice (campioa
nă olimpică în 1956 și campioană 
mondială în 1957). Ungariei (cam
pioană mondială în 1953 și în 1955), 
Poloniei, Bulgariei, Austriei, Elveției 
și bine înțeles echipa țării noastre. A- 
cest concurs constituie un 
prileț de verificare înaintea 
natelor mondiale de pentatlon 
care vor avea loc la Londra.

Programul întrecerilor este 
tul: duminică 6 iulie: proba
lărie—G.A.S. R șia Tunari (ora8,30), 
luni: proba de spadă — sala Floreasca' 
(ora 9J30). marți: proba de tir — po
ligonul Tunari (ora 9,30): miercuri: 
proba de înot — ștrandul Dante Gher
man (ora 18,30); joi : proba de cros— 
comuna Călugăreai (ora 17,00).

excelent 
campio- 
modern

următo- 
de că-

Lăcătușul Petre Chirvase este unul din bunii muncitori ai uzinei. In 
fotografie, tinărul Petre Chirvase supr aveghează cu atenție una din mașinile 
la care lucrează. (foto TH. ROIBU)

porteri ai echipei au fost de acord că 
viața sportivă neserioasă a unora 
dintre jucători și-a spus — în final 
— cuvîntul. S-au luat măsurile edu
cative cuvenite și... restul a rămas 
de dovedit în 1958...

Acum, cei 
tivitatea de 
talul M.LG. 
bul M.I.G.) 
în seria 1 
avans de 2 
clasată și cu un „esaveraj" dintre cele 
mai bune.

Sînt oare rugbiștii de la Republica 
numai buni sportivi ? Cum se com
portă ei în viața particulară ? Dar în 
producție ? Cu aceste întrebări în 
minte am pășit zilele trecute pe poarta 
marilor uzine Republica din Capitală.

Mare amărăciune a provocat anul 
trecut în rîndurile muncitorilor de la 
uzinele Republica eliminarea echipei 
lor de rugbi din prima categorie a 
țării. Și pe bună dreptate. RugbiștH 
și jucătorii de popice (care activau 
de asemenea în campionatul catego
riei ,,A“) erau mîndria lor. Or, o 
nereușită în activitatea sportivilor a 
fost considerată de vr dnicii munci
tori de la Republica drept o... ne
reușită a lor, întrucît rugbiștii, ca șl 
toți ceilalți sportivi fac parte din ma
rea familie a tuturor celor care lu
crează în uzina lor dragă.

Cum era și firesc., au urmat înde
lungate consfătuiri, analize asupra 
comportării întregii echipe și a fiecă
rui jucător în parte. Și atunci, cu 
acel prilej, jucătorii și nelipsiții su-

ce se interesează de ac- 
rugbi știu că echipa Me- 
(echipa a trecut la du
se ' află pe primul loc. 
a categoriei ,.B“ cu un 
puncte față de a doua

De la început trebuie precizat că 
toți jucătorii buni au realizări la lo
curile lor de muncă. Unii dintre a- 
Obștia, cum sînt de pildă Petre Chir
vase, Constantin Udrea, Vasile Cojo
carii, sînt fruntași în producție. Ion 
Scarlat lucrează ia lăcătușerie, secția 
3 țoii ; tot la lăcătușerie, dar la sec
ția iatreținere-tras la rece, muncește 
Petre Chirvase. Utemistul Ion Dumi
trescu este contabil, iar Matei Iliescu 
secretar la secția „electrică", Ștefan 
Lascu e bobinator, Ion Crișari ingi
ner, Cristache Alexandrescu contabil 
șef, Vasile Cojocaru laminatorist, Tu
dor Morărescu maistru, Gh. Georges
cu desenator iar Vasile Georgescu 
contabil. Din echipă mai fac parte 
alți cîțiva jucători care muncesc la 
uzinele învecinate „23 August" și 
fabrica de ciment I.O.R.

Am întrebat pe cîțiva dintre munci
torii de la Republica ce părere au 
despre activitatea sportivilor, lată ce 
ne-a declarat tovarășul Lixandru Marin 
secretarul comitetului de întreprindere, 
ale cărui cuvinte au fost apoi reluate 
fc multi muncitori de ia Republica. 
„Toți rugbiștii noștri sînt fruntași în 
muncă, iubiți și apreciați de tovarășii 
lor pentru priceperea și conștiinciozita
tea cu care îșl fac datoria. Dacă vreți 
să evidențiați pe vreunul vă va fi 
foarte greu, pentru că toți merită 
a fi dați ca exemplu. Dar nu numai 
în muncă și în sport sînt fruntași 
rugbiștii, ci și în activitatea obștească. 
Aproape toți au sarcini de răspunde
re în acest domeniu și vă asigur că 
și le îndeplinesc cit se poate de bine".

Am părăsit uzinele Republica după 
o vizită de cîteva ore cu convingerea 
că, dacă spbrtivii sînt oameni adevă- 
rați aceasta constitute și meritul mun
citorilor în mijlocul cărora rugbiștii 
lucrează Sfl fiecare zi. îa fiecare ceas.

ELENA MAIEESCU

(muscă). Aurel
Boceanu, Vențel
Vasile Czegeli

PAG.

PAG. 
PAG.

(Continuare in

II : Pe întinsul patriei.
III : Azi pe Stadionul Re

publicii : Progresul — 
Știința Tinrvșoara și se
mifinalele campionatu
lui republican de ju
niori la fotbal

IV: A V-a ediție a cam
pionatelor internațio
nale de tir.
— Campionatul mondial 
de fotbal înaintea fi
nalei : Suecfa — Bra
zilia.



leanui re

Mîine încep la Snagov

a cit mai multor membri în 
se observă în regiunea Cra- 

tendință negativă. Faptul a-

Mai multa preocupare 
pentru sirîngerea cotizațiilor

Printre regiunile în care se desfă
șoară o rodnică activitate de înscriere 
a cît mai multor membri în U.C.F.S. 
se numără și regiunea Craiova. As
tăzi există în regiunea noastră un nu
măr de 102.419 membri în U.C.F.S. 
cifră care exprimă rodul muncii neo
bosite a largului activ obștesc al miș
cării de cultură fizică și sport, al 
sprijinului permanent primit din partea 
organizațiilor de partid, al organizați
ilor U.t.M. și din partea organelor 
sindicale.

Din păcate însă în activitatea de în
scriere
U.C.F.S.
iova o
cesta îl poți repede înțelege văzînd 
cum în timp ce numărul celor înscr-iși 
în U.C.F.S., sporește neîncetat, înca
sarea cotizațiilor stagnează. Este vorba

Regiunea*  
CRAIOVAi

deci despre o fragmentari ă muncii, 
în sensul că preocuparea principală e 
constituie doar înscrierea membrilor, 
nu și încasarea cotizațiilor. Problema 
își are importanța ei deoarece este 
știut faptul că o ritmică încasare a 
cotizațiilor asigură baza materială a 
mișcării de cultură fizică și sport, lăr
gind mult posibilitățile de reamena- 
jare a bazelor sportive, de dotare cu e- 
ehipament și material sportiv a colec
tivelor sportive.

Există în orașul Craiova unele co
lective ale căror consilii au înțeles im
portanța încasării cotizațiilor, asigu- 
rînd o proporționalitate între munca 
de înscriere a membrilor în U.C.F.S. 
și încasarea cotizațiilor: Voința, Meta
lul 7 Noiembrie, Economia, Partizanii, 
Dinamo, Autotorpedo și altele. Exem
plul lor va trebui urmat și de colecti-

vele sportive Automobilul h'R.T.A. 
(președinte Marin Diloiu). Spartac 
O.C.L. Produse Industriale (președinte 
N. Popescu), 11 iunie (președinte Bo
ris Bucică), Rovine Grivița (președinte 
Gh. Ancuța) unde munca de încasare 
a cotizațiilor este deficitară.

Și în regiune sînt unele consilii, ra
ionale U.C.F.S. care au neglijat pînă 
acum acest aspect al problemei. Ast
fel. în raioanele Filiași, Vtnju Mare 
și Baia de Aramă munca de încasare 
a cotizațiilor este foarte slabă. Situa
ția acestor raioane a fost analizată și 
s-au luat unele măsuri pentru ca în 
cel mai 
mîndri 
cum se 
raionale
Tr. Severin.

scurt timp și ele să se poată 
eu realizări pe acest tărîm, 
mîndresc în prezent consiliile
U.C.F.S. Băile ști, Amaradia,

Roadele unui concurs

campionatul

âe canotaj academic

Timp de trei zile cît au durat în
trecerile din cadrul celui de at doi
lea concurs republican de călărie de 
ia Craiova, crainicul stației de ampli
ficare anunța miilor de spectatori că 
pe lîngă gospodăria agricolă de stat 
din Romanești, regiunea Craiova, 
hiat ființă de curând 
călărie. La acea oră 
seseră cîțiva tineri 
fabricile, școlile și 
oraș. Frumusețea întrecerilor hi
pice la care își dădeau concursul cei 
mai buni călăreți din țară și prezen
ța în acei concurs a unor elemen
te începătoare dar talentate, au în
tregit îndemnul lansat de stația de 
amplificare și, cîteva zile mai tîrziu, 
roadele concursului au început să se 
arate. In prezent. Centrul de călă
rie de la Craiova numără peste 200 
elevi, care sub îndrumarea experi-

a 
uri centru de 
se șl înscri

și tinere din 
instituțiile din 

întrecerilor

mentatului călăreț Vladimir Constan- 
tinescu, vor învăța acest frumos sport. 
Să nu mire deci pe nimeni dacă în 
viitoarele cronici ale concursurilor hi
pice desfășurate la Craiova, vor 
găsi nume noi ca cele ale tinerilor 
Constantin Dobre, Lucia Gîngiovea- 
nu, Zvetlana Gulianschi și Ion Co
vrig care, încă- de la început, au do
vedit aptitudini deosebite. Este fi
resc ca față de o asemenea „ava
lanșă" de amatori să se ivească și 
unele greutăți cum ar fi de pildă 
numărul insuficient de cai și echi
pament. Federația de specialitate și 
organele locale, care au dovedit în
totdeauna înțelegere, vor trebui să-și 
îndrepte neîntîrziat atenția spre en
tuziaștii începători în ale echitației 
din Craiova.

ROMICA SCHULTZ
corespondent

IReșița Un om grijuliu
’ Tinerii din secția oțelărie a uzinelor 
Reșița sînt pasionați după diferite ra- 
jauri de sport. Unii abia așteaptă să

ceva echipament sportiv. Și la colec
tivul sportiv Metalul Reșița, echipa
ment se găsește din abundență. Nu
mai că tov. Gheorghe Vrabie, preșe
dintele comitetului de secție, „grijuliu" 
din fire îl ține mai mult încuiat

GH. DOBRESCU
corespondent

•— A7u dau echipamentul și pace! 
Dacă e încuiat, sini sigur că nu-l 
strică nimeni...

I 
se vadă după terminarea lucrului pe 
terenurile de sport, Ia bazin sau Ia 
masa de șah. Dar dacă la șah nu-ți 
trebuie decît doar masa și piesele, la 
alte ramuri de sport ai nevoie și de

Mîine dimineață, pe apele Snago- 
vului, se desfășoară primele întreceri 
în cadrul finalelor campionatului re
publican de canotaj academic. Aproa
pe 300 de vîslași și vîslașe concurea- 

CONSTANTIN MOȚOC / ză, timp de trei zile, pentru cuceri- 
corespondent Irea celor 7 titluri masculine și 5 ti-

Ztluri feminine de campioni. Spre de- 
_____ Yosebire de ultimii ani, starturile vor 

fi, de data aceasta, mai populate, ca 
urmare a unei mai bune stabiliri a 
sistemului de calificare (mai puțin se
ver, mai realist). Prezența la start a 
urnii număr mai mare de echipaje nu 
poate fi decît în avantajul dinamîs- 

att a-T mului întrecerilor, al spectacolului. La 
cîte-f băieți, sînt înscrise, de exemplu, 12 
ce’e' „simpluri", 8 echipaje de 4+1, 6 du- 

blouri, 5 „opturi". La fete se pare că

Suceava Noi baze 
sportive

Sportivii din orașul Suceava 
menajat în ultimul timp 
va baze sportive în locurile 
mai pitorești ale orașului. Astfel, în1 
Calea Unirii nr. 2, muncitorii Trus
tului regional de construcții Suceava*  
au terminat în proporție de peste 90 la 
sută construcția unei săli de gimnas
tică moderne care va fi dată în fo
losință chiar anul acesta. Noua sală 
de gimnastică are o dimensiune de 
15x30 m și va funcționa în tot tim
pul anului, avînd încălzire centrală. 
Sala cuprinde numeroase dependințe, 
dușuri pentru sportivi, spălătoare, 
vestiare etc. și va găzdui întreceri 
de handbal redus, baschet, volei ș.a.

Colectivul sportiv Dinamo din lo
calitate a terminat de eurînd con
strucția unei frumoase baze sporti
ve. Aceasta cuprinde două terenuri 
de Volei, o popicărie îrt cartierul mun
citoresc din Burdujeni precum și b 
altă popicărie care este în curs de 
construcție în centrul orașului. De a- 
semenea 
Suceava 
și unul 
lucrează 
tenis de

preferințeie se îndreaptă către 4-ț-l 
rame (șase echipaje înscrise), dar nu 
poate fi ignorată nici înscrierea a 4 
echipe la 8-ț-l.

Cei mai mulți concurenți sînt din 
București, Timișoara și Arad. Soco
tim totuși participarea canotorilor a- 
rădeni — pe plan cantitativ — sub 
posibilitățile lor 
startul și cîteva 
și Tg. Mureș.

Azi dimineață 
amiază (ora 16) se dispută probele 
eliminatorii. Mîine (ora 15.40), pro
bele de recalificare (băieți), iar de la 
ora 18.30 — finalele tuturor probe: 
lor feminine. Finalele masculine, du’ 
minică dimineața, de la ora 9,40.

reale, 
echipe

(ora

Vor mai lua 
din Constanța

9,20) șr după

B. SPONDER
corespondent

PETRE OPREA
corespondent

strungarului Ifie Nemeș, bobinatoru
lui Ion Oprea și mecanicului Ștefan 
Bucățică — principali animatori ai 
activității sportive din întreprindere.

colectivul sportiv Voința din 
a amenajat un teren de volei 
de baschet iar în prezent se 

la finisarea unui teren de 
cîmp.

torii cîștigători; simplu femei: Ecate- 
rina Roșiainu, simplu bărbați: Grh. Vi
zirii, dublu bărbați: Schmidt — Anghe- 
lescu, dublu mixt: Hermina Brenner— 
Tiriac. (M. Vlădoianu și I. Pantelimon- 
corespondenți).

PRIMA INTILN1RE A MEMBRILOR
CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR

DIN CAPITALA

a
nr.

SES1UNEA DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE IN DOMENIUL 

CULTURII FIZICE
Mîine, în sala de ședințe 

U-C.F.S. din str. Vasile Conta
16, et. VIII, va avea loc Sesiunea 
de comunicări științifice în dome
niul culturii fizice. Expunerea co
municărilor se va face dimineața, 
între orele 9 și 13,30; după amia
za, între orele 17 și 20 se vor face 
discuțiile și se vor trage concluzii
le sesiunii.

Constanța sport la centrul mecanic ovidiu
Muncitorii și funcționarii de Ia 

centrul mecanic Ovidiu — regiunea 
Constanța, au o activitate sportivă 
intensă. Peste 90 la sută din sala
ri ații centrului sînt membri ai 
U,(5.F.S., în noul cotoitiv sportiv 
„Tractorul", iar marea majoritate 
sînt purtători ai insignei G.M.A. Un 
mare deziderat al sportivilor din cen
trul mecanic a fost realizat d^cu-( 
rând, prin construcția unei baze spor-, 
tive. Fondurile au fost asigurate' 
prin valorificarea a două vagoane de( 
fier vechi. Baza sportivă a Centru
lui cuprinde 
pistă G.M.A., 
nastică și un 
tivul sportiv 
patru secții pe ramur 
fotbal, volei, atletism și 
vine a fi subliniat f 
din succesele tînărului colectiv spor
tiv se datoresc directorului O. 1” 
Ovidiu, tov. Constantin Moldoveana,? cu 300' de tocuri, cu scenă,

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 
LA RUGBI

Jocurile din etapa a doua a compe
tiției de rugbi pentru școlari dotată cu 
,yCupa orașului Bucureștii44 se vor des
fășura astăzi, pe stadionul Tineretu
lui, după următorul program : teren 
IV ora 17.30: școala medie nr. 11 „Di- 
mitrie Cantemir44 — șc. prof. „Vulcan44; 
teren II ora 13.30: școala medie nr. 1 
„Nicolae Bălcescu44 — șc. medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu“; teren III ora 18.30:
școala prof, ,Galvani-Teă‘4 — șc. me
die nr. 3 „Ion Neculce44; teren IV 
ora 18.30: șc. prof. „Republica44 — șc. 
tehnică de exploatare G.F.R.

GIȘTIGĂTORII CUPEI CARPA- 
ȚILOR LA TENIS

Competiția de tenis dotată cu Cupa 
Oarpăților care s-a desfășurat zilele tre
cute la Sibiu a luat sfîrșit cu urmă-

In scopul unei mai bune cunoașteri 
.ntre membrii clubului sportiv școlar 
din Capitală, mîine de la ora 18 va 
avea loc la ștrandul ,,Dante Gherman" 
a întîlnire prietenească, la care sînt 
invitați toți profesorii de educație fi- 
cică de Ia școlile medii din Capitală, 
precum și părinții elevilor care fac 
parte din club.

In cadrul acestei întîlniri va avea 
ioc și un interesant concurs fulger gen 
,,Drumeții veseli “ pe teme diverse^ 
examinator fiind prof. Nicolae Saftu, 
președintele clubului. Vor urma între
ceri de natație și polo susținute de e- 
levii centrelor de natație ale U.C.F.S.

ASTA-SEARA REUNIUNE AMICALA 
DE BOX

Astă-seară, începînd de la ora 18.30, 
are loc în grădina „Prog-resul“ (Sin 
str. Ion Vidu (în spatele Circului de 
Stat) o gală de box amicală cu par
ticiparea lotuluj de boxeri care se 
pregătește pentru meciul cu repre
zentativa de juniori a R. P. Ungare. 
Din. programul galei se desprind în- 
tîlnirile : Aimeth Nuri—N. Eremia, Pa- 
vei Paml—R. Dav ido vii ci, Petre Zăil- 
neseu—Gh. Octavian, Traian Stupairu— 
C. Boțocan etc.

Preocupări cultural-artistice
la clubul Dinamo București

parcul sportiv Dinamo, printre

un teren de fotbal, o, 
un portic pentru gîm- 
poligon de tir. Colec-j 
Tractorul-Ovidiu are 
pe ramură de sport :C multele și apreciatele amenajări spor- 

,i Hr. Se cu Stive, se află și o construcție 
bapdill că rnultef aparent (dar numai aparent!) 

f avea o legătură deosebită cu activi- 
M.l tatea sportivă: o sală de festivități,

. 2U 2. ~__ '. ... cabină
de proiecție și stație de amplificare. 
Și totuși, rolul ei este de mare im
portanță în viața sportivilor din clu
bul Dinamo, fiindcă aci se poate 
desfășura o intensă activitate cultu
ral-artistică.

de 7 ani Petroșani). In restul colecti- 7, Să vedem acum în ce măsură au 
celor sportive n-a existat nici o preo-S /P°rt,v” dinamoviști posibdi- 
cupare față de atragerea tineretului înl^ de dezvoltare a achvdațn uil- 
complexiti G.M.A. iar In unele colective Mui al-artistice pe care le au la dis
cs Vlscoza Lupeni, Minerul Vulcan < poztție. Săpțaminal, în m.pnmr.
Minerul Aninoasa, Partngnl Lonea a.uA. a seri -
nu s-au mai realizat purtători ai in-C^inarnoviști, împreuna 
signei încă din anul 19561 • .. ..

Despre activitatea G.M.A
de vară a

Raionul 
PETROȘANI |
Anul acesta Spartachiada

tineretului s-a bucurat de mult succes 
In colectivele sportive din raionul Pe
troșani. Există însă © latură a activi
tății din cadrul marii compeiiții pe 
care activiștii sportivi au scăpat-o 
complet din vedere: trecerea normelor 
G.M.A. în concursurile Spartachiadei. 
Acest fapt nu este de rnirare, dacă ne 
gîndim că activitatea G.M.A. în gene
ral n-a constituit o preocupare seri
oasă în colectivele din Văl ea Jiului. 
Ca mărturie a acestei grave situații 
stă cifra de 55 insigne G.M.A. gr. I, 
32 insigne F.G.M.A. și 16 reconfir
mări realizate numai îh trei din cele 
27 colective sportive din raion (Rete
zatul Uricani, Minerul Petrila, Școala

In trenor Fr. Cocoș), tir (antrenor Gr. 
Ioankl) și rugbi (antrenor A. ®ro 
man). In sfîrșit, la standurile de cărți, 
organizate periodic în .cadrul clubului, 
numeroși sportivi, printre care arte- 
tul Metodie Trandafilov, baschetbalis
tul I.iviți Nagy, voleibaliștii Sebastian 
Mihăilescu și rugbistul Titi Ionescu 
se află printre cei mai activi cum
părători.

Clubul Dinamo București are multe 
proiect® în domeniul cultural-artis

tic (excursii, cursul „Să învățăm să 
cîntăm", diferite spectacole etc). 

Ele vor putea fi înfăptuite, în cele mai 
bune condițiuni, numai dacă și spor
tivii FRUNTAȘI ai clubului vor acor
da mai multă atenție decît pînă acum 
acestor manifestări. Căci, la activi
tatea cultural-artistică desfășurată 
pînă în momentul de față, cei care 
s-au remarcat prin participare au fost 
sportivii mai puțin cunoscuți și junio
rii. Oare eforturile clubului Dinamo 
de a organiza o cît mai interesantă 
activitate cultural-artistică să nu tre
zească nici un ecou în rândurile nume
roșilor maeștri ai sportului, campioni 
și recordmeni ai țării, membri ai 
secțjjl<£ £

lor de poezii. S-au mai organizat 
conferințe, simpozioane, 
zicale (secția de volei).

Deosebit de interesant 
faptul că, în cadrul unor 
vărășești, organizate de 
ramură de sport, s-au desfășurat și 
programe cultural-artistice. Astfel, la 
reuniunea organizată de secția de 
natație au fost prezentate filme do
cumentare din această disciplină spor
tivă ,iar la reuniunea secției de atle
tism, membrii secției au interpretat 
un frumos și aplaudat program ar
tistic. Textul spectacolului prezentat 
de secția de atletism a fost scris de 
doi atleți (O. Răducănescu și N. Ro- 
poteanu), în colaborare cu antrenorul 
Al. Stoenescu și șeful secției, Victor 
Firea. Orchestra a fost și ea alcătu
ită din membrii secției. Secția de 
rugbi ă organizat un concert de mu
zică ușoară intitulat „Estrada la Di
namo", la care și-au aidus contribuția 
cîntăreți și instrumentiști de frunte. 
La manifestările culturale organizate 

poeți acad. Mihai Benftic, Mihti Dra- în cadrul clubului, se remarcă prin- 
>gomir, Victor Tulbure, Nicolae Tăutu. tr-o numeroasă și activă participare 
Păstorel Teodoreanu și George Dan secțiile de volei (antrenori Gh. Con- 

jati venit în mijlocul sportivilor di 
jngyiști a te siU âte voiusșgte Ai.

audiții mu-
care 
n-ar ni se pare 

reuniuni to- 
secțiile pe

fiecare miercuri 
film. Sportivii 

_____ _ _ , cu membrii 
lor de familie, au vizionat cele mai 

Tată “e "situație 'care" Trebuie să dea (interesante filme artistice și documen- 
serioș de gîndit consiliului raional xtare. In două rânduri, ansamblul de 
U.C.F.S., comisiei raionale G.M.A. și\cintece și dansuri „Ciocfrlia" a pre- 
colectivelor sportive, mai ales «cum, xzentat în fața lor frumoase specta- 
la sfîrșitul primului semestru al anu-țcole^ folclorice^ Nu de mult, cunoscuții 
lui. Trebuie luate urgențe măsuri pen-____________ ••■i--- r> n__
tru îmbunătățirea activității G.M.A. în 
raionul*Petroșani,

S. BALOI 
corespondent

stantinescu și V. Surugiu), atletism 
b’pegescu), lupte (an

a.uA


Azi pe Stadionul Republicii

Progresul — Știința Timișoara și semifinalele 
campionatului republican de juniori la fotbal

Programul începe ziua și șe termină la lumina reflectoarelor —

La sfirșitai săptămînii viitoare

Pentru amatorii de fotbal, ziua de azi est. bogată în evenimente. In
tr-adevăr, iată programul de pe Sta dionul Republicii:

Ora 14.45 : U. T. Arad—Sp. Munci toresc Rădăuți (semifinală a campio
natului național de juniori — fotbal).

Ora 16.45 : ----- “ *

Inițiative bune: centrele de copii
Organizarea centrelor de copii .con

stituie o acțiune de m'are importanță
• pentru viața secțiilor noastre de fot

bal. Aceste centre sînt de fapt pepi
nierele echipelor de fotbal. De aici, 
din aceste centre, se recrutează ca
drele tinere de chre au nevoie perma
nent cluburile și colectivele sportive.

Există preocupare în această direc
ție în multe orașe. La București, dc 
pildă, secția de fotbal a colectivului 
Progresul a luat inițiativa să organi
zeze și anul acesta, ca și în alți ani, 
un centru de copii (12—15 ani) la 
baza sportivă din str. dr. Staicovici. 
Colectivul a luat măsuri să înzestreze 
acest centru (zilele de luncționare 
luni, miercuri și vineri între orele 9— 

^^dim.) cu tot cee,a ce-i poate asi- 
succesul : antrenori calificați d: 

niiexperiență în această privință (Lu- 
paș, Drăgușin, Iordache și Banciu), e- 
chipament și material sportiv în can
titate suficientă.

Asemenea inițiative trebuie să ia și 
alte colective sportive. Sînt necesare 

Țlotbalului, căruia trebuie să i se asi-

— așa cum ni s-a 
vor disputa pe două 
în grădina de vară

discuție avută cu tov. 
federația de lupte re

țtonal).
Ora 18.00 :
Ora 20.00 :

tui național

Dimpotrivă.
campioană republicană), cu evoluția 
semifinale ale campionatului național 
destule puncte de atracție.

Desigur că atenția generală se în
dreaptă în primul rînd spre 
partida Progresul — Știința

u.
Sel. tineret București — Judenburg Austria (handbal interna- 

Progiesul — Știința Timișoara (categoria A — fotbal).
Dinamo București—C. S. Tg. Mureș (semifinală a campionatu- 

de juniori — fotbal).
Și nu s-ar putea spune că nu-i in teresant acest . copios menii sportiv. 

Cu jocul Progresul—Știința (decisiv ln lupta pentru titlul de 
republicană),

Desigur < 
dreaptă 
partida ~

de care sînt legate speranțele studen
ților timișoreni, aflați în plină cursă 
spre primul loc deținut în prezent de 
Petrolul. „Avem situația clară în față: 
trebuie să cîștigăm pentru a ajunge 
la titlu. Și jucătorii noștri sînt hotă- 
rîți să lupte pentru victorie. Meciul 
de joi e greu de tot. Progresul are 
avantajul că joacă relaxat. E scăpat 
de obsesia rezultatului, ne mai a- 
vînd ce pierde" — ne spunea ieri, la 
sosire, antrenorul Dincă Schilern.
Formația timișorenilor ? Nu va fi cu
noscută decît azi. Cert este că
Brînzei nit va juca, fiind accidentat. 
Ca soluții pentru postul de stoper 
sînt: 1. Lereter și 2. Zbîrcea sau Co- 
dreanu. E probabil însă să reintre 
Boroș pe aripa stîngă. Cinci dintre 
jucătorii timișoreni au sosit aseară cu 
• nul, întrucît ieri dimineață au a- 

examene. 

jf

Fotbal Note, știri, rezultate

Incepînd de mîine

Lugojul găzduiește finala 
campionatului de lupte clasice

Mîine dimineață începe în odașul
Lugoj finala campionatului repttblic'an
de lupte clasice pentru seniori pe anul
1958. întrecerile "
comunicat — se 
saltele instalate
I.Ț.L.

Dintr-o scurtă
Gh. Iacobini din
zultă că forul de specialitate pune un

» mare -preț pe concursul de la Lugoj,
el constituind criteriul de selecție a 
formației de luptători care ne Va re-

In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 25 
din 22 iunie, au fost stabilite urmă
toarele premii: premiul I: 33 va
riante cu 12 rezultate exacte revenind 
fiecăreia cîte 5.079 lei; premiul II : 
467,7 variante cu 11 rezultate exacte 
revenind fiecăreia cîte 430 lei; pre
miul III: 3.869,10 variante eu 10 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
77 lei. Fond de premii 670.461 lei.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport Nr. 25 din 22 iunie se va 
face în Capitală vineri și sîmbătă 
începînd de la ora 17 numai la filia
lele raionale C.E.C. drn rază cărora 
și-au. depus participanțîi buletinele 
(prima cifră de pe stampila agenției 
indică raionul astfel: 1 — Lenîn — 
Calea Victoriei 13; 2 — Tudbr Vla- 
dimirescu — Calea Văcărești 41; 3 — 
Stalin — Str. Nikos Beloianis 5; 4
— Gh. Gheorghiu-Dej — Calea Grivi- toate regiunile au participat electiv

onospori
ței 119; 5 — 23 August — Calea 
Moșilor 328; 6 — 1 Mai — Piața 
Rosetti 4; 7 — Nicolae Bălcescu — 
Calea Rahovei 185 și 8 — Grivița 
Roșie — Bd. Banu Manta 7.

In ciuda faptului că s-a acordat la 
concursul Pronosport Nr. 25 de dumi 
nica trecută, pronosticul gratuit la 
meciurile I și II tuturor variantelor 
depuse, totuși datorită surprizelor în
registrate la meciurile IV C.F.R. Ti
mișoara — Progresul Sibiu și VII 
AMEFA — Tractorul Or. Stalin, nu
mărul participanților care au indicat 
12 rezultate exacte nu a fost mai 
mare de 33. De data aceasta aproape

handbaliștilor austrieci și cu Cele două 
de juniori, programul de azi oferă

Progresul așteaptă cu încredere a- 
ceastă întîlnire. „Cu două puncte în 
plus —■ spunea antrenorul 6. Dră- 
gușin — putem să cîștigăm un loc 
inai bun, întrecînd pe Jiul la gol
averaj. Și ținem să ne asigurăm acest 
loc“. De altfel, bucureștenii s-au an
trenat intens și în cadrul acestor 
pregătiri au susținut și un joc ami
cal (cu porțile închise) cu Dinamo 
București (înainte de plecarea aces
teia în U.R.S.S.). Formația încercată 
în această partidă : Mîndru—Dobres- 
cu, Ioniță, Cojocaru (Soare) — 
Ciocea, Știrbei (Leucă) — Oaidă, 
Ozon, Banciu (Mateianu), Smărăn- 
descu, Mateianu (P. Moldoveanu) a 
cîștigat cu 5—4 (2—2), dovedind și 
mișcare bună în teren și eficacitate 
(Banciu, Smărăndescu, Ozon 2 și 
Mateianu). Probabil ca azi să joace 
apărarea din prima repriză și 
tecul 

a-
din a doua a meciului cu Dina-

gure 
pregătite 
judicios.

mereu cadre tinere, talentate și 
din timp în modul cel mai

a plecat în Bulgaria
de fotbal a Jiului a plecat

Jiul
Echipa 

ieri în Bulgaria unde va susține trei 
întilniri. Potrivit adresei primite din 
Bulgaria, primul joc va avea loc vineri 
la Russe cu Dunav, iar duminică la 
Varna cu Botev.

Chimistul B. Mare în Ungaria
Zilele trecute, echipa Chimistul Baia 

Mare a jucat la Budapesta un meci 
revanșă cu Vasas Metalokimia. Fotba
liștii băimăreni au cîștigat ou 2—1 
(1—1) prin punctele marcate de Ta- 
liga și Uglar, respectiv Dallos. (V. 
Săsăranu-corespondent).

★
■ Petrolul Ploești susține azi fa Si

biu un meci amical cu Progresul (din 
categoria B).

• Int îlnirea de categorie G Torpedo 
— Metalul-Tltanii București se va dis
puta duminică ta Orașul Stalin.

prezenta țara la „mondialele" de 
Budapesta. „Sînt sigur că finala 
anul acesta va prilejui întreceri

Ia 
de 
la 

un înalt nivel, finind seama de dublă 
perspectivă oferită: fiecărui participant: 
titlul de campion și selecționarea în 
echipa pentru Budapesta. Vreau de a- 
semenea să accentuez asupra parti
cipării unui mare număr de tineri care 
s-au calificat pentru finală, lucru de
osebit de important mai ales pentru 
dinamizarea întrecerilor". 

mo. Caricaș este accidentat și par
ticiparea Ini nn-i sigură.

Cele două jocuri de juniori, care 
completează programul, se a- 
nunță destul de echilibrate ca 

forțe și interesante ca întrecere spor
tivă. Dinamo și UTA în lumina re
zultatelor precedente — sînt favori
te. Cele patru echipe urmează să a- 
linieze formațiile:

U.T.A. : Gavrilovici—Vesescu, Virag, 
Faur—Gergely, Koszka—Selejan, Igna, 
Vați, Gal, Macavei.

SP. MUNCITORESC- RĂDĂUȚI : 
Corduban—Resciuc, Băncescu, Marșa- 
lek — Dumitrescu, Mihaiuc—Cîrstean, 
Cilievici I, Cilieviei II, Ciubotaru, 
Lungu.

DINAMO BUCUREȘTI : Matache— 
Valcan, Vulpeanu, Dumitrescu— Gon- 
stantinescu, Radu—Asan, Varga, 
Vîlcov, Bfizgu, Bogdănescu.

O. S. TG. MUREȘ: Erdely—M. 
Kovacs, Z. Kovacs, Hegediis—Rakosy, 
Brandhoffer—Bartha, Nagy I, Nagy 
II, Szakacs, Incze.

Finala campionatului se va disputa 
duminică.

Marginalii la un reușit concurs atletic

Zoltan Szabo după recordul de

în orice 
oară în 

am 
la

ni ai
un

la

De mult timp (și 
caz pentru prima
acest sezon), nu 

avut ocazia să asistăm
concurs atletic atît de reușit ca acel 
desfășurat sîmbătă și duminică 
Cluj, cu ocazia celei de a IlI-a etape 
a campionatului republican pe echipe. 
Făcînd această afirmație, ne-am gîn- 
dit Ia disputele aprige pentru fiecare 
punct, mai cu seamă în meciul derbi 
LLA.S.R. — Dinamo (această întîlnire 
a revenit mai ușor decît se credea pu
ternicii echipe dinamoviste) și la re
zultatele valoroase înregistrate a- 
proape în fiecare probă a întrecerilor.

Tocmai de aceea ne-am propus ca 
articolul nostru de astăzi să trateze 
despre aceste performanțe și despre 
autorii lor.

Noi recorduri republicane

Săritorii noștri cu prăjina au încer
cat pînă acum de mai multe ori să 
treacă peste 4,30 m, dar lucrul acesta 
rut l-a reușit încă nici unul din ei, 
deși pe. rînd Z. Dragomir la timpul 
său și apoi M. Dumitrescu, Z. Szabo, 
M. Trandafilov și P. loan au 
proape, foarte aproape de acest re
zultat. La Cluj, trei dintre ei 

fost a-

la premiul I, el fiind repartizat pe 
buletine astfel : Bacău 1. Baia Mare 
2, București 2, Ctuj 2, Constanța 1, 
Galați 1, Iași 1, Oradea 1, Pitești 1. 
Ploești 1, Or. Stalin 4, Suceava 1, 
Timișoara 3, Regiunea Autonomă Ma
ghiară 1 și Oraș București 13.

La concursul Pronosport nr. 26 de 
duminică 29 iunie meciul I cuprinde 
Finala Campionatului Mondial de 
Fotbal; Suedia — Brazilia.

• PRONOEXPRES : La tragerea 
din urnă a concursului Pronoexpres 
nr. 23 din 25 iunie, conform noului 
sistem de acordare a 6 categorii de 
premii în loc de 3 și extragerea a 
două numere de bază în loc de 1, au 
fost extrase următoarele numere;

12, 10, 18, 13, 16, 24, numere de re
zervă: 25, 28. Fond de premii 906.885 
lei.

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

Etapa I în campionatul categoriei B de polo pe apă
• ln dreptul zilelor de 5 și 6 iulie, 

în calendarul competițional intern al 
natației 
caracter 
buia să 
șui Baia 
mul moment, băimărenii au anunțat 
federația că bazinului din localitate 
îi mai sînt necesare o serie de ame
najări care nu pot fi executate în 
termen util, forul nostru de specia
litate a fost nevoit să mute concur
sul de la Baia Mare la Lugoj. Așa
dar, lugojenii, mari amatori de în
treceri de natație, vor fi spectatorii 
unui concurs de amploare, la care 
vor participa și înotătorii selecționați 
pentru campionatele europene. Ei vor 
putea urmări pe Adrian Oanță, Al. 
Popescu, Mihai M'itrofan, Felix 
Heitz, Dumitru Caminschi, Maria 
Both, Gabriela Mangezius, Heidi Ro- 
tsching. Margareta Wittgenstein și 
Nicoleta Ștefănescu. Pînă atunci, îno
tătorii noștri fruntași se pregătesc 
intens, (sub supravegherea antreno
rilor Toth Pall Iosif și Carol Corcec), 
la ștrandul „Dante' Gherman", unde 
vor participa sîmbătă și duminică la 
un nou concurs de verificare.

figura un concurs 
de propagandă ce 

se desfășoare în 
Mare. Dar, cum în

cu 
tre- 
ora- 
ulti-

4,30 m. la săritura cu prăjina.
(foto R. VILARA)

(Trandafilov, Szabo și loan) 
ce au trecut 4,20 m s-au 
iarăși în fața recordului de 4,30 
zi bună, Zoltan Szabo a trecut această 
înălțime și a încercat apoi la 4,40 m, 
unde a doborît de puțin.

Tinerii Grigore Marinescu din Bucu
rești și Cornel ~ 
află încă de la 
întrecere pentru

după 
găsit 

m. In

Porumb din Cluj, se 
•începutul sezonului în 
recordul de juniori al

Romîne de 
următoarea 

recordmanei

Pe adresa Federației 
Atletism a sosit marți 
telegramă adresată 
mondiale Iolanda Balaș :

„Colectivul sportiv Progresul B- 
tectrica, unde ai făcut primii pași 
spre culmile atletismului, se mîn- 
drește cu rezultatele obținute, îți 
trimite calde felicitări și îți urează 
noi succese de răsunet mondial'1.

Consiliul colectivului sportiv 
Progresul Timișoara.

frumoasă, Mari- 
doua încercare 
nou record, iar 

ultimă încercare, 
Lupta lor va

luptă foarte 
sărit din a 
stabilind un 
l-a imitat în 
acest record.
desigur în acest sezon, după

țării Ia săritura în înălțime. După ce 
l-au corectat de mai multe ori (1,86 
Porumb, Cluj 22.1; 1,87 Marinescu,
Buc. 26.IV; 1,88 Porumb, Cluj 17.V; 
1,88 Marinescu, Buc. 24.V.) iată-i din 
nou împreună în concursul de la Cluj. 
După o 
nesett a
1,90 m, 
Porumb 
egalînd 
continua 
căre Marinescu va rămîne singur căci 
el mai. are încă 2 ani de juniorat, in 
timp ce pentru Porumb acesta este 
ultimul an ca junior. 

Recorduri personale

Aceste performanțe nu sînt ținute 
ta evidență, de fapt, pe nici un tabel 
oficial de recorduri și nici nu li se 
fac forme pentru omologare! Cti toate 
acestea, în limbajul atletic curent no
țiunea de „record personal" este foarte 
des uzitată.

In concursul de la Cluj au fost în
registrate sumedenie de astfel de re
corduri. Tînăra Viorica Belmepa (are 
19 ani și practică atletismul de 3 anii 
a reușit un rezultat excelent ia Iun-

9 In aceste zile echipele de polo 
din campionatul categoriei B își pur. 
la punct formațiile cu care vor in
tra duminică în această importantă 
competiție cu caracter intern. La 
București, în afară de echipa T.C.H. 
(de care ne-am ocupat în ultimul nu
măr al ziarului nostru) și-au inche- 
iat pregătirile și jucătorii de 
polo de la progresul Gospodării. An
trenorul echipei, Teodor Angheiescu, 
ne ȘPunea că echipa sa este bine 
pregătită și va face tot posibilul ca 
la sfîrșitul competiției să se găsească 
pe primul loc, pentru a putea reveni 
în prima categorie a țării. Progresul 
Gospodării va folosi următorul lot de 
jucători: Qhetan., Șt. Mihai, Miscer- 
nov, Neacșu, Rad u can u. Tonciu, An
tonescu.

Etapa I se desfășoară duminică 
după următorul program SERIA 1: 
Timișoara: Industria Lînei — Fero
viarul Timișoara, Voința — Progre
sul Gospodării București; Lugoj: Tex
tila — Voința Oradea; SERIA a 11-a: 
București: T.C.H. — Progresul Cluj! 
Cluj: (£.F.R. — Voința Tg. Mureș; O- 
radea: Eternit — Rapid Cluj.

m; Traian Sudri-
4-lea atlet romîn

gime sărind 5,54 
gean a devenit âl _ 
sub 48,0 sec. pe 400 m. (47,5 Wiesen- 
mayer în 1957; 47,8 Moina în 1947, 
Savel în 1956 și Sudrigean în 1958); 
Paraschiva Lucaci-Simionescu a fost 
la o lungime de „palmă" de recordul 
țării la disc (47,24 m), aruneînd 47,03 
in; Victor Cincă a sărit peste 7 m’ la 
lungime; Ilona Miklos a aruncat su
lița la 46,83 m, iar Alexandrina Tă- 
nase Ia 41,50 m; Gheorghe Boghean 
(3:53,2), Ion Puică (3:53,5), Victor 
Popa (3:54,5), Ion Hiră (3:57,3) au 
realizat noi „recorduri" Ia 1500 m; 
Nicu Nicolae, un - ’ din veteranii curse
lor noastre de fo: , a reușit 30:46,6 pe 
10.000 m; Eva Mayer a reușit un pro
mițător 1,60 m la înălțime; majorita
tea alergătoarelor la 800 m (Dumi
trescu — 2:11,9; Cuțui — 2:12,5; 
Zammer — 2:16,2; Răducuțu — 2:19,9; 
Eana — 2:19,9) au obținut acum ceh 
mai bune rezultate ah lor, Ion Hîră 
9:04,2 la 3000 m obstacole etc.

N-au realizat recorduri..

dar, în schimb, nici departe de ele 
n-au fost: Ioana Luță 12,1 și 25,0 la 
100 m (record 12,0) și respectiv 200 
in (record 24,9); Ilie Savel 52,2 pe 400 
m.g. (51,6); Nicolae Rășcănescu 61,48 
m la ciocan (62,46 m) etc

★
Toate aceste rezultate, dar și încă 

multe altele, vorbesc despre valoarea 
ridicată a întrecerilor de la Cluj și 
sperăm ca ele să fie cît mai repede 
urmate de alte performanțe și mai 
bune...

ROMEO VILARA

Stadion1'! Republicii din Capitală

100
ie
pe

650
Fe

Mîine încep întrecerile finale 
ale campionatelor republicane 
de atletism pentru juniori
Pe 

se va da startul, ro'ine aimineață la 
ora 9, în prima serie a cursei d: 
m. plat din cadrul campionatelor 
publicane de juniori și junioare 
anul 1958.

La aceste întreceri vor lua parte 
de tineri atleți invitați norr'.ial de 
derația Romînă de Atletism. In afara 
acestora, cluburile și colectivele spor
tive mai au dreptul să înscrie și alți 
concurenți, astfel că organizatorii' con
tează pe participarea a peste 1.000 de 
atleți. Aceste campionate ale tinereții 
nu s-au bucur?* * niciodată pînă acum 
de o participare atît de numeroasă și 
de o valoare atît de ridicată. între
cerile sînt privite cu toată seriozitatea 
de comisia centrală de juniori din 
F.R.A. Cei mai buni atleți urmează ,să 
fie selecționați în vederea apropiatelor 
întîlniri internaționale: „triunghiularul" 
Romînia —- Bulgaria — Ungaria care 
va avea loc la 19—20 iulie la Cluj și 
tradiționalul meci Polonia — Ceho
slovacia — Romînia care va avea loc 
la 16—17 august la Zabrze în Polonia.

Ediția pe 1958 a campionatelor re
publicane de juniori este programată 
pe trei zile: vineri (de la ora 9 și de. 
la ora 17), sîmbătă (de la ora 9 și 
17,30) și duminică (de lâ ora 9 și în 
nocturnă de la ora 19).



Agronomia Iași a învins Judenburg 4 V-a ediț’e a Campionatelor iiiternațiGnale 3e lif

la handbal cu 21-11 (11-6)
• Hardbaliștii austrieci

lași 25 (prin telefon). In continua
ta turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră, echipa austriacă de hand
bal Judenburg a susținut marți în lo
calitate o nouă întîlnire. Pe stadionul 
,.23 August", în fața a peste 2500 de 
spectatori, formația austriacă a întîl- 
nit echipa gazdă Agronomia.

întîlnirea a fost interesantă și a plă
cut prin dîrzenia cu care s-a jucat. 
Studenții ieșeni au făcut o partidă 
foarte bună, desfășurînd un joc colec
tiv, în plină viteză și și-au încheiat 
acțiunile prin lovituri puternice la 
poartă. Oaspeții au arătat o tehnică 
superioară, dar au tras rar și fără 
eficacitate la poartă.

Capitalăjoacă azi in
Cele 32 de goluri ale partidei au 

fost marcate de: Țipu (8), St. Huru- 
beanu (5), Em. Hurubeanu (2), Gliga 
(3), Miireșeanu. (2) și .Mirza (1) pen
tru Agronomia Iași; Sammer (5), 
Haas (4),.Seifter (1) și Schwartz (1) 
pentru Judenburg.

Petre Codrea, corespondent
★

Formația austriacă Judenburg sus
ține astăzi după-amiază în Capitală o 
nouă întîlnire în compania echipei de 
tineret a Bucureștiului. Meciul va avea 
loc pe Stadionul Republicii, începînd 
de la ora 16,45.

internaționale, a îmbrăcat 
au fost arborate drapelele 

de a V-a ediție a campionatelor interna- 
U.R.S.S., Italia, Venezuela, R. F. Ger- 

R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și 
tabelul țărilor participante a apărut 

devăr, jn ultimul moment a sosit la 
__ ... „ tivilor din Venezuela prin care se 

certifică participarea lor la Campio natele internaționale cu o delegație 
de 11 trăgători de pistol și pușcă calibru redus, talere și cerb.

Timp de 5 zile (între
29 iunie și 3 iulie) teh
nicienii și iubitorii tiru- 

con- 
dintre 
valori

Poligonul Tunari, martorul atitor competiții 
din nou haină de sărbătoare. Pe aleea principală 
națiunilor participante la cea 
ționale de tir ale R. P. Romine: 
mană, R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă. După cum se vede, pe 
o nouă națiune: Venezuela, intr-a 
comisia de organizare telegrama spor

Pregătiri intense pentru campionatele 
de Loxinternaționale feroviare

(Urmare din pag. 1)

fo-(semiușoară), Gheorghe Tomescu, 
sif Demeter (ușoară), Mihai Stoian,

- Constantin Kiss (semimijlocie). Ște
fan Cojan, Dumitru Rizea (mijlocie- 
ușoară), Victor Vlădescu (mijlocie), 
Petre Zaharia, Octavian Cioloca (semi
grea) șl Dumitru Ciobotaru (grea). 
După cum se vede, un lot puternic, 
capabil să ne reprezinte cu cinste în 
această dificilă întrecere sportivă in
ternațională.

Și acum, cîteva amănunte privind 
competiția în sine. Țările participante 
sini în număr de șapte: Anglia, R. F. 
Germană, R.D Germană, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria, Uniunea Sovieti
că și R.P. Romînă. Meciurile se vor 
disouta sistem eliminatoriu. " 
gală va avea loc la 8 iulie. Intîlni- 
rile vor fi judecate si arbitrate de ar- 
bitri-judecători din fiecare din țările

Prima

care participă la competiție (și-au a- 
riunțat deocamdată sosirea arbitrii Rudi 
Gerlach (RDG) și Petar Dimitrov 
(R.P. Bulgaria). Organizatorii au in
vitat de asemenea, în calitate de ar- 
bitri-judecători neutri, pe ctinoscuții 
Gualtiero Checchi (Italia) și Roman 
Lisowski (R.P. Polonă). Peste cîteva 
zile, (a 28 sau 29 iunie, pugiliștii ro- 
mîni vor susține un antrenament pu
blic „la mănuși", cu cască protectoa
re, în urma căruia se va da formă 
definitivă echipei noastre reprezenta
tive. S-a renunțat (la cererea celor
lalte țări participante) la prezentarea 
a două echipe ale țării noastre în 
această competiție. Galele vor avea 
loc în nScturnă, în „potcoava" stadio
nului Ciulești și se vor desfășura pro
babil după următorul program: marți 
8, miercuri 9 șl joi 10 iulie — eli- 

•minatoriile, sîmbătă 12 iulie — fina-

lui vor asista la 
fruntarea unora 
cele mai înalte 
ale tirului mondial, vor 
aștepta cu emoție rezul
tate care să le confirme 
ascensiunea generală a 
acestui sport și să eluci
deze de pe acum o serie 
de probleme privind cam
pionatele mondiale.

Știrile care ne-au so
sit în ultimul timp (con
cursurile din Ungaria, 
Cehoslovacia, Polonia, 
campionatele de la Lvov) 
ne-au pus la dispoziție ele
mente importante pentru 
aprecierea creșterii valorii 
celor mai buni trăgă
tori dintr-o serie de țări 
care vor avea reprezen
tanți la a V-a ediție a 
Campionatelor internațio
nale de tir ale R. P. Ro
mine. Trăgătorii din R.P. 
Ungară au ' obținut la 
armă liberă calibru redus 
rezultate de peste 1150 
puncte iar la pistol vi
teză se apropie de re
cordul mondial; sportivii 
sovietici au 
recorduri la campionatele 
printre care se numără și cel de la 
pistol precizie (Umarov 569 p.) etc.

de la Lvov
realizat noi

Brazilienii au mai făcut un pas 
spre titlu

Si acum, finala: Suedia-Brazilia
— Semifinalele au prilejuit dispute îndîrjite —

Două scoruri dare, la Stockholm și Goteborg, ne.au făcut să cunoaș
tem, fără intermediul prelungirilor sau al jocurilor suplimentare, cele două 
echipe care duminică, în finală, vor da ultimul asalt titlului de campioană 
mondială la fotbal. Brazilia și Sue dia s-au dovedit a fi pînă acum cele 
mai bune echipe ale campionatului, in timp ce învinsele lor de marți —■ 
Franța și R. F. Germană — urmează să-și dispute sîmbătă locul III.

Deși rezultatele (5—2 pentru Bra
zilia și 3—1 pentru Suedia) phr a 
contrazice așteptările celor care pre
vedeau o luptă strînsă în penultima 
etapă a Cupei Mondiale, trebuie să 
precizăm de la început că semifina
lele au prilejuit în realitate dispute 
îndîrjite. Și — cel puțin în ceea ce 
privește Suedia — calificarea a fost 
obținută la capătul unei lupte extrem 
de dîrze, cu momente de-a dreptul 
dramatice.

vează echipa noastră de condiții egale 
de luptă. Arbitrul Zsolt l-a eliminat pe 
drept..."".

Rămași în 10 oameni deținătorii ti
tlului s-’au lansat în atacuri disperate, 
îricercînd să surprindă pe suedezi. Inu
til. L’a capătul a 23 de minute, în

1—1 pînă in min. 82...

Fotbaliștii germani au trebuit să 
facă față unei ofensive extrem de sus
ținute a suedezilor în primele 20 
minute. Și cînd aceasta s-a epuizat, 
SchTfter este acela care deschide sco
rul, schimbînd complet aspectul lup
tei. Apoi, în plină dominare germană, 
este rîndul gazdelor să înscrie neaș
teptat: o minge plecată de Ia funda
șul Axbom, ajunge Ia Liedholm, care 
driblează trei apărători germani, și 
pasează lui Skoglund. Un sut precis: 
1—1.

In repriza a doua, meciul continuă 
într-o notă foarte îndîrjită, cu eforturi 
deosebite de ambele părți pentru ob
ținerea punctului victoriei. Minutul 59 
este rnpmentul crucial al meciului. La 
o lovitură liberă la poarta Suediei, 
Kahn trage în. „zid", mingea ricoșează 
pînă la extremul dreapta suedez Hani. 
rin și acesta, plecat într-un contraatac 
fulgerător, nu poate fi oprit de fun
dașul Jtiskowiak decît printr-un fault 
grosolan. Arbitrul Zsolt dictează elimi
narea jucătorului german. Acesta pro
testează violent, vrînd să lovească oe 
a bitru. Intervin Fritz Walter, Schaffer 
și Gren, care liniștesc lucrurile.

Nu există nici o îndoială asupra ca
lificării gestului lui Juskowfek. Crai
nicul reporter al radioului vest-german 
Hans Zimmerman, a transmis textual: 
„Gestul nesportiv al lui luskomak pri-

Așa s-au calificat în finală
BRAZILIA—FRANȚA 5-2 (2-1)

Stockholm — 54900 spectatori —
arbitru: Griffith (Țara Galilor). Au 
marcat: Vava (min. 2), Fontaine 
(min. 8), Dkli (min. 39), Peie (min. 
52, ©4, 75) și Piantoni (min. 84).

BRAZILIA: Gilmar—de Sorti, Bel
lini, N. Santos—Zitto, Orlando—Ga- 
rincha, Didi, Vava, Pele, Zagalo. 

i FRANȚA : Abbes—Kaelfoel, Jon
quet, Lerond—Marcel, Penverne — 
Wisnieski, Fontaine, Kopa, Pian
toni, Vincent.

SUEDIA—R.F. GERMANA 3-1 (1-1) 
Goteborg — 54.000 spectatori — ar
bitru : Zsolt (Ungaria). Au marcat: 
Schăffer (min. 24), Skoglund (min. 
33), Gren (min. 82) și Hamrin (min. 
88).

SUEDIA : K. Svensson — Berg- 
mark, Gustafsson, Axbom — Ber- 
gersson, Parting — Hamrin, Gren, 
S'imonsson, Liedholm, Skoglund.

1 R. F. GERMANA : Herkenrath — 
Stol lenwerk, Erhardt, J-uskowiak — 
Eckel, Szymanlak — Rahn, F. Wal
ter, Seeler, Schaffer, Ciestarczik.

9UMBATA 28 IUNIE :

I Pentru locufl III : FRANȚA—R. F. 
GERMANA (Stockholm) ora 18 (ora 
R.P.R.).

DUMINICA 39 IUNIE :

Finala : SUEDIA — BRAZILIA
(Stockholm) ora 16 (ora R.P.R.).

l

nii se marcase nici un 
erau epuizați. Gazdele 
impună superioritatea

cursul cărora 
gol, germanii 
reușesc să-și 
tehnică. In min. 82 și 88, două goluri
intra în poarta echipei R. F. Ger-, 
mane, care pierde astfel titlul cucerit 
acum patru ani la Berna

Francezii au reușit să înscrie două 
goluri în poarta Braziliei, ceea ce 
nu se arătase ia îndem,îna nimănui 
pînă acum. Dar ele nu s-au dovedit 
suficiente, deoarece atacanții Braziliei, 
de data aceasta în mare vervă, au 
marcat de cinci ori. Iată cum carac
terizează jocul învingătorilor corespon
dența specială Agerpres: „Brazilienii 
au prestat un fotbal de o clasă ine
galabilă, in care tehnica lor indivi
duală, rapiditatea, pasele de o precizie 
matematică și condiția fizică au fost 
subordonate unui joc colectiv surprin
zător pentru o formație de școală sud- 
americană".

De notat că partida a abundat to
tuși în durități de ambele părți. In 
min. 35 Jonquet este accidentat și 
trece figurant pe extremă. De partea 
brazilienilor, victimele sînt Zagalo (lo
vit de Penveine în min. 49) și Vava, 
care părăsește terenul în min. 80.

Ca și în 1950, brazilienii mai au un 
singur meci de susținut pentru obți
nerea titlului, pe care nu l-au câștigat 
nici o dată pînă acum.

DE PESTE
a Atletul polonez J. 

Schmidt a obținut un 
■ excelent rezultat la 

triplu salt: 16,a> __
reprezintă un nou record 

Polone și este a doua din 
lume. în acest an

ATLETISM
Performanța 
ai R. p. ~

m.

TURNEUL ECHIPELOR ROMINE
IN R.S.S. LITUANIANĂ

• Echipele de bas
chet Canstru-ctovul 
București (fete) șl se- 
lectianasa Bucureștiu- 

iui (băieți), care se află în turneu în 
R.S.S. Lituaniană, au jucat luni seara 
in orașul Tldșiai. Constructorul a ju
cat cu formația Djugas și a 
cu 54—30, iar reprezentativa 
reșttului a învins selecționata
Tielsiai cu 79—54

vivinum competiția 
nală 

mare fond Turul Franței.

BASCHET

cîștigat
Bucu- 

orașului

la• Astăzi, la Bruxel-
f f I iSiVS les’ ’Ta startul îti 
VAVLrftMlrl eomoetițîa internațio- 

profesionistă de

plăcute condiții de concurs. De altfel, 
în amenajarea poligonului de tir din 
Roma, care va găzdui în 1959 cam
pionatele europene și în 1960 pro
bele de tir de la Jocurile Olimpice, 
vom ține seama de experiența dvs. 
în materie de construcție a poligoa
nelor. Sportivii italieni vor veni cu 
deosebită plăcere să concureze la 
Tunari, ori de cite ori vor fi invitați." 

Maestrul emerit al sportului Iosif 
Sîrbu ne-a vorbit despre tăria ediției 
a V-a a. Campionatelor internaționale 
de tir declarîndu-ne următoarele: 
„Participarea sportivilor sovietici asi
gură de la bun început un nivel ridi
cat acestor întreceri. Firește o contri
buție efectivă vor avea și celelalte de- i 
legații și în special lotul sportivilor J 
romîni care au acum posibilitatea 
să-și verifice stadiul de pregătire".

In legătură cu comportarea sporti
vilor noștri, noi așteptăm performanțe 
de valoare la probele de armă liberă 
calibru redus (I. Sîrbu, H. Herșcovici, 
C. Antonescu, Peter Șandor), pistol 
viteză (Ștefan Petrescu. Gh. Lykiar- 
dopol, .Marin Dochiliță, I. Tripșa), 
pistol precizie (1. Pieptea, Alex. Klaus), 
precum și de la trăgătoarele ludith 
Moscu, Marieta Lieber, Lia Sîrbu, ș.a 

ne vor bucura în aceeași 
și performanțele realizate de 

trăgători.
la Campionatele internaționale 

rămas doar trei zile. In

In ceea ce privește condițiile pe 
care le oferă poligonul Tunari pentru "j 
obținerea unor rezultate de înaltă va
loare este edificatoare declarația pe 
care ne-a făcut-o anul trecut condu
cătorul delegației sportivilor italieni, 
dl. Giovanni Gatta: „Poligonul dvs. 
(n.n. Tunari) este o minunată reali
zare. Amplasat în mijlocul fermecătoa
rei păduri Băneasa, el oferă cele mal

Moscu, 
Firește 
măsură 
ceilalți

Pînă 
au mai rămas doar trei zile, 
acest răstimp, sportivii romîni și de 
legațiile care sosesc începînd de astă
zi fac ultimele pregătiri pentru o 
cît mai bună comportare.

Poligonul Tunari este gata sădh 
primească oaspeții și . mai ales el^F 
pregătit să-i găzduiască pe amatorii } 
de tir care doresc să asiste Ia aceste 
întreceri atît de interesante.

H. NAUM

gata 
ales

i Campionatul republican 
motocîclist de vteză 

pe circuit

Wine «cep campionatele 
europene tenis de masă 

pentru juniori
Mîine încep la Falkenberg în Suedia 

campionatele europene de tenis de 
masă ale juniorilor. întrecerile vor 
avea loc la 7 probe (echipe bărbați 
și femei, simplu juniori și junioare, 
dublu juniori, dublu junioare și dublu 
mixt). Și-ati anunțat participarea 12 
țări printre care și R. P. Romînă care 
va fi reprezentată de M. Golopența, 
M. Barasch, Negulescu, Cobîrzan și 
Covaci.

Duminică se va desfășura Ia Turnu 
Severin faza a Il-a a campionatului 
republican de viteză pe circuit. După 
cum se știe, această competiție are 
trei faze (prima s-a desfășurat la 
Cîmpina, a doua va avea loc dumi
nică la Turnu Severin, iar a treia se 
va disputa la 6 iulie), campioni tir- 
mînd a fi declarați alergătorii care au 
adiționat cele mai multe puncte în ca
drul acestor circuite. Clasele la car^ 
se aleargă probele de campionat si^B 
125 cmc, 175 cmc, 250 cmc, 350 
500 cmc, 750 cmc (ataș) și 150 cmc 
(fete).

Tot la Tumu Severin se va desfă
șura și faza a doua a concursului re
publican pentru mașini de. curse dotat 
cu „Cupa Federației Romine de Moto"-, 
(pînă la 250 cmc și pînă la 500 cmc).

ti

la 
a

TIRNOVO 25 (prin telefon de 
corespondentul nostru). — Etapa 
VU-a desfășurată pe ruta Varna-Tîr- 
novo — cu semietapă la Kolarovgrad 
— (243 km.) a fost cea mai dificilă 
din cite s-au disputat pînă acum în 
această cursă. Chiar de la plecare se 
desprind din pluton N. Pelcaru, St. 
Ciheorghiev, St. Alexandrov, S. Mir- 
cev și I. Ognenschi. La km 50 fugarii 
au un avans de 4'15” I Din pluton

HOTARE
riAmn i. «In cadrul unorHi I RAl. întîlniTl internaționale
IUIlmb tntercluburi. ia Var

șovia Partizan Belgrad 
învins echipa locală Leggla cu 2—i.a

iar la Lahti (Finlanda) echipa sovie
tică „Airilpils Sovietelor" (Kulbîșev) a 
Întrecut selecționata orașului Lahti cu 
7—1.

« In bazinul Tons- 
" " i localitatea

_____ — (Australia), 
. _ ''___ 1 australian

Gathercole a obținut un nou record 
mondial în prob-a de 100 m. bras , cu 
timpul 1:13.4.

MECIUL U.R.S.S. — R.P.F. 
SLAVIA

WAT wll,e din1 Brisbane 
înotătorul

1UGO-

ȘAH
a în-
in ter

U.R.S.S. și 
două runde, 
7—5, petru

• La Zagreb 
ceput întîlnirea 
națională de șah din
tre reprezentativele 

R.P.F. Iugoslavia. După 
șahiștii sovietici conduc eu 
partide fiind întrerupte.

rămîn însă Mircev și Pelcaru care 
sparg. Aceștia vor fi ajunși de Bra- 
liaru, Munteanu și Johnson, detașați 
și ei din grupul masiv. La Kolarov
grad fugarii sosesc cu 5’51” avans 
față de grupul II și cu 7’25” față de 
pluton. După două ore de odihnă a- 
lergătorii au luat startul — în ordi- 

sosirii — în partea a doua a

La km. 180 plutonul mare, acționat 
de cicliștii bulgari, francezi și bel
gieni se contopește cu plutonul II, 
iar la km. 200 face joncțiunea și cu 
cei doi fugari rămași pe primul plan. 
La un viraj cade P. Gane, iar ceva 
mai încolo N. Pelcaru se resimte 
după eforturile făcute pe prima parte 
și cedează. In apropiere de Tîrnovo 
plutonul se resfiră. D. Munteanu este 
însă foarte atent, sosește în ime
diata apropiere a grupului fruntaș și 
grație acestui rezultat reușește să urce 
încă două locuri în clasament.

Clasamentul etapei: 1. Bttysse
(Bel.) 6 h.42:10;... 7. Munteanu la 
1 min., 13. Calcișcă, 25. Braharti, 28. 
P. Gane, 42. N. Pelcaru. Clasamente 
generale. Individual: 1. B. Koțev 
(R.P.B.) 30 h 31:31; 2. Wasco (Fr.) 
la 3’37”; 3. Buysse (Bel), la 7’46’’;... 
6. D. Munteanu la 11’49”; 10. I. Bra
ham la 19'06”; 30. P. Gane la 48’17”; 
31. Pelcaru la 48’23”; 36. Calcișcă 
la 52’30. Echipe: I. R.P. Bulgaria 71 
h. 42:50; 2. Belgia la 5’26; 3. R.P.
Romînă la 26'15” etc

TOMA HRISTOV

nea
etapei.

I ' '
de cicliștii bulgari, francezi
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