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ZIUA
diția

IUA DE 5 MAI a intrat în tra- 
i mișcării muncitorești ca o 

sărbătoare a presei. Presa miș- 
muncitorești internaționale a 

și duce o luptă susținută pen-

și a unel-

respectului 
cinstiți de

evenimente internaționale 
succedat în ultimii 

poziție 
răspundere.

s-au

progresistă,
Ziariștii 
bucurat

s-au
pe
de

credință
de stima și dragostea

ani 
pli- 
de 
în- 

ma-

carii 
dus 
tru prietenie și colaborare între po
poare. Pe de altă parte, ea a adus 
o deosebită contribuție Ia demasca
rea ațîțătorilor la război 
firilor imperialiste.

Scriind de pe pozițiile 
față de adevăr, ziariștii
pretutindeni au apărat cu dragoste 
nemărginită interesele fundamentale 
ale oamenilor muncii. Ei au prezentat 
numeroase 
care 
de 
nă 
bună
totdeauna 
selor populare, sute de mii și mili
oane de oameni ai muncii s-au strîns 
în jurul ideilor înaintate răspîndite 
de aceștia.

In fruntea presei care slujește cu 
pasiune adevărul, care slujește apără
rii și menținerii păcii, prieteniei po
poarelor pe baza coexistenței pașnice, 
se situează, ca întotdeauna, presa so
vietică, presă de tip nou. Ea a de
venit în zilele noastre o forță impor
tantă, ce exercită o mare influență 
în viața opiniei publice internațio
nale. In pofida propagandei imperia
liste 
agenturile 
iul, care

.că, 
s na pe 
presă comunistă — și le-a cîștigat 
în rîndul oamenilor muncii din toate 
țările, au crescut neîncetat. Zi de zi, 
an de an, toate calomniile și min
ciunile prin care se încearcă să se 
defăimeze presa lagărului socialist se 
sparg în fața uriașului adevăr care 
radiază din această presă de tip nou, 
se sfarmă în fața nobilului țel pe care 
această presă îl slujește : pacea și 
prietenia între popoare, libertatea 
poarelor, socialismul.

Alături de presa sovietică și de 
a celorlalte țări socialiste, presa

desfășurată de 
imperialiste de 

calomniază 
prețuirea,
oare

cercurile 
tot 

presa 
prestigiul

presa sovietică

și 
so- 
so-

Ș*

po-

cea
ro

mină și-a îndeplinit cu cinste înda
toririle internaționaliste, și-a adus 
contribuția sa la cauza apărării păcii 
și întăririi prieteniei între popoare.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, presa din țara noastră 
a slujit și slujește cu devotament cau
zei celor ce muncesc — cauzei con
strucției socialismului. Presa din Ro- 
minia și-a dobindit adevărata ei li
bertate numai de cînd ea aparține 
clasei muncitoare, poporului, de cînd 
a fost eliberată de sacul cu bani și 
de șantajul capitalistului. Pătrunsă 
de spiritul de partid, scrisă de zia
riști cu dragoste față de (ara lor, 
față de cuceririle revoluționare ale 
poporului, presa noastră a devenit un 
mijloc puternic de atragere a mase
lor largi populare la opera de con
struire a socialismului, ajutind la dez
voltarea inițiativei creatoare a oame
nilor muncii, la generalizarea expe
rienței înaintate. Purtătoare a con
cepției și ideologiei marxist-teniniste, 
presa din țara noastră a luptat per
manent pentru continua întărire a 
unității ideologice a partidului, a uni
tății poporului în jurul partidului și 
guvernului, pentru întărirea alianței 
de nezdruncinat dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare.

Ca de la cer la pămint se deo
sebește presa lagărului socialist de 
presa burgheză, capitalistă. Ziarele și 
publicațiile reacționare din țările ca
pitaliste sînt dependente de marii mag
nați ai capitalului. Zi de zi ele îm
prăștie otrava minciunilor pentru a 
ameți popoarele și 
lupta lor, folosesc 
mijloace pentru a 
nou și progresist,
patronilor, tot ce se scrie în paginile 
z'-arelor reacționare corespunde intere
selor capitaliste. Mulți ziariști își 
vînd conștiința pentru bani, sau scriu 
orice la comandă. Presei capitaliste 
reacționare ii este caracteristică de
naturarea adevărului, privind viața și 
activitatea 
carea 
erori,

a le abate de la 
cele mai josnice 

înnăbuși tot ce este 
Conform cerințelor

țărilor socialiste, falsifi- 
și răstălmăcirea oricăror lu- 
calomnierea lagărului socialist

(Continuare în pag. 2)
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ACUM ȘI IN VIITOR
Reportaj la Combinatul de celuloză și cartoane din stuf 

gonește pe 
ai trecut de

Dunărea

Autocarul
După ce 
case ale Brăilei, 
tovărășește o bună bucată de drum, 
pentru ca apoi să te... predea unei mi
nunății a naturii: malurile albe — 
parcă acoperite de un strat de zăpadă 
(acum in plină primăvară!) — ale La
cului Sărai... Și-âpoi nu numai prive
liștea mereu nouă îți face drumul plă
cut. In elegantul autocar ,,Garant'' 
discuțiile se înfiripă repede cu toate 
că mai înainte de a te instala în fo
toliu n-ai cunoscut pe nimeni. Traseul 
este însă comun pentru toți călătorii: 
Brăila—Chiscani. Și punctul terminus 
al călătoriei este un subiect inepuiza
bil de discuții: acolo, la Chiscani. se 
construiește un nou edificiu al socia
lismului — Combinatul de celuloză și 
cartoane din stuf-

Astfel, încă înainte de a ajunge la 
Combinat, am aflat o mulțime de lu
cruri despre această impunătoare con
strucție. despre muncitorii ei harnici, 
despre entuziasmul general cu care se 
muncește la realizarea angajamentelor.

— Știi, Constantine, că astăzi se 
fac probele mecanice la fabrica de 
cartoane 1 începe și roda iul f ierbăto- 
rului mecanic...

— Eh 1 încă nițel și se va trece la 
probe tehnologice și apoi la produce
rea pastei semi-chiniice. Atunci 
vezi...

— Da’ nici ceilalți nu stau cu mii- 
mie în sîn I Peste tot apar ca din pă- 
mînt alte clădiri, a te agregate!

Discuțiile continuă...
După ce a ocolit malul Lacului Să-

(Continuare în pag. 2-a)

șosea... 
ultimele 
te in-

să

oamimci
1. Bucătarul Ion Manolache este unul din spectatorii disciplinați, care duminică la 

,,23 August" și-au ocupat locurile cuvenite în tribunele stadionului. La tragerea la sorți 
fiind găsit pe locul lui, Ion Manolache a primit - drept răsplată - o bicicletă. 2. Intîl- 
nirea internațională de scrimă dintre reprezentativele R.P.R. și R.S.F.S.R. a prilejuit în
treceri viu disputate. In fotografie - o imagine din proba de floretă fete. 3. Asan, cen
trul înaintaș al echipei Dinamo Bacău, s-a infiltrat în apărarea Rapidului și se pregă
tește să tragă la poartă din poziție favorabilă. Portarul Todor (Rapid) intervine însă 
la timp printr-un salt curajos și va evita golul. 4. Un aspect de la „Cupa Victoriei" 
la atletism. Georgeta Dumitrescu (Metalul M.I.G.) conduce în cursa de 800 m, pe care 
o va și cîștiga pînă la urmă.

Voleibalistul Emil Rusescu este un apreciat electrician. Iată-l lucrînd 
cu atenție la montarea unui agregat electric

In „('ursa Păcii66

Gabriel Moiceanu a fost la... un pas 
de tricoul galben!

• Eckstein (R.D.G.) 
nerale • G. Moiceanu pe

echipa U.R.S.S. conduc în clasamentele ge*  
locul IV la 50 sec. de lider • Echipa
R.P.R. pe locul V I

LEIPZIG 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Spre satis
facția micii noastre delegații — și 
sînt convins că și a dvs. dragi citi
tori — din zi în zi am vești tot 
mai bune să vă transmit de aici, 
de pe traseul celei de a XH-a edi
ții a „Cursei Păcii". Vă rog să cre
deți că am fost foarte emoționat astă- 
seară cînd pe stadionul din Leipzig 
— populat de peste 100.000 spectatori

— am primit felicitările colegilor care 
urmăresc, ca și mine, această mare 
întrecere ciclistă internațională (și 
sînt peste 40 ziariști care transmit 
vești în toate colțurile Europei) pen
tru comportarea excepțională a rutie-i

((
RADU URZICEANU Ii

(Continuare in pag. 8)

După frumoasa victorie 
a handbaliștilor mini la Radziborz

Din cauza unor defecțiuni tehnice, 
duminică seara nu a fost posibil să 
obținem în bune condițiuni legătura 
telefonică cu localitatea Radziborz 
(R.P. Polonă), unde echipa masculină 
de handbal a țării noastre a întîlnit 
într-un joc decisiv pentru calificarea 
în turneul final al campionatului mon
dial reprezentativa R.P. Polone.

Astăzi sîntem în măsură să oferim 
cititorilor noștri un comentariu mai 
amplu despre acest joc. Partida a fost 
aprig disputată, oferind celor 5.000 de 
spectatori numeroase faze dinamice. In

special, în prima repriză, jocul a avut 
un ritm viu. După pauză, echipa țării 
noastre și-a organizat mai bine acțiuni
le de atac, a luptat cu mai multă ho- 
tărîre în apărare și desfășurînd un 
joc rapid, a depășit formația poloneză, 
terminînd învingătoare. Așa după cum 
ne-a declarat Andrei Marondel, redactor 
de specialitate al ziarului „Sport" din 
Katowice, victoria handbaliștilor rornîni 
este pe deplin meritată. Jucătorii noștri 
au tras mai mult și mai precis la

(Continuare în pag. 4)

ȘTIRILE ZILEI
FOTBAL : U T.A. în R. Cehoslovacă

Echipa arădeană U.T.A. va întreprinde la sjîrșitul acts- 
tei săptămîni un turneu de trei jocuri în R. Cehoslovacă, 
După cam am anunțat, textilișlii vor juca la Praga (8 
mai), Gottwaldow (10 mai) și la Ostrava (12 mai). Ei 
urmează să plece miine la Praga. In consecință, meciul 
de campionat Steagul roșu—U.T.A;, programat la 10 mai, 
a fost aminat. Intilnirea va fi reprogramată, după toate, 
probabilitățile, la 3 iunie, cînd vor avea loc si semifinalele 
Cupei R.P.R.

RUGBI : Arbitrul international Silvio PoZZ| (Italia) 
la București

Imitai de Federația romină de rugbi, arbitrul interna- 
țional Silvio Pozzi (Italia) a confirmat .sosirea sa în țara 
noastră. El va arbitra o seric de întllniri din cadrul tur
neului internațional de rugbi dotat cu „Clipa Victoriei*  
care se va desfășura între 19 și 24 mai la București, J



Oamenii muncii prețuiesc tot mai mult
gimnastica de producție Activistul voluntar Grigore Olteanu

' Cu un an în urmă, gimnastica de 
producție se afla în stadiu experi
mentai Era vorba însă de un expe
riment organizatoric, deoarece cerce
tările științifice, întreprinse cu mult 
timp înainte, dovediseră categoric că 
practicarea în mod organizat și con
tinuu a gimnasticii de producție are 
un efect binefăcător asupra sănătății 
și capacității de muncă a oamenilor 
muncii. Acum, după o perioadă rela
tiv scurtă, gimnastica de producție a 
căpătat o mare extindere. Din zi în 
zi, tot mai multe întreprinderi și in
stituții aplică acest important factor 
profilactic, educativ și social econo
mic.

citori, tehnicieni și funcționari. In 
fiecare zi, ia ora 7 sau 12, fără a 
mai aștepta chemarea instructorilor 
voluntari, lucrătorii se duc voioși pe 
terasă unde execută cu conștiinciozi
tate programul din ziua respectivă. 
Subliniem că la C.P.C.S. există peste 
50 de instructori voluntari, printre 
care Maria Luca de la mașini plane, 
Carol Socal de la offset, Mircea Stan 
de la offset, Maria Duța de la zeță
rie ș. a. Gimnastica de producție 
este iubită, de muncitori și încurajată 
de șefii de sectoare și. maiștri, care 
sînt convinși de utilitatea ei.

*
Periodic programele gimnasticii 'de

Iată cîteva versuri:

„Capul sus, apoi rotirea 
O-ncepem din partea stingă 
Și simțim cum amorțeala 
Ne-o adună și-o alungă".

Sau...

"v * (.b, .s.u'j,îdis;a
de producție, ca o prețioasă formă aceluiași fel de mișcări. Așa a pro- 
de odihnă activă, este practicată în cedat și prof. Didona Ursu,

„Căci în locul toropelii
încep forțele s-adune
Cînd facem mișcări de brațe
Sau de geno-flexiune"
Alte strole satirizează pe chiulangii.:
„Iar alături, Dinulescu
Nu se-ndoaie, nu se mișcă
Doar din palme își mai face
Evantaiuri sau morișcă"

D. STANCULESCU

Iar ultima strofă conține un real 
demn mobilizator :

„Lăsați fraților chiuleala 
Și intrați în disciplină
Căci nu strică cinci minute 
De gimnastică deplină"

Tineri și virstnici, muncitorii secției zețărie de la „Casa Scînteii 
cută cu plăcere si conștiinciozitate exercițiile gimnasticii de 

(Foto: V.
ocupă de organizarea 
producție la C.P.C.S-

Acum cîteva săptămâni însă, după 
terminarea minutelor de gimnastică 
executată după un program introdus 
în ziua respectivă, muncitorii zețari 
au rugat-o să reintroducă unele din 
exercițiile cuprinse în programul an
terior. Motivul ? Exercițiile respective 
(de gît și degete) le făceau cu ■ o 
mai mare plăcere, deoarece consta
taseră că asemenea exerciții le aduc 
un real folos: eliminau durerile de 
gît și amorțeala degetelor, provocate 
de specificul muncii lor.

Iată un exemplu de deplină înțele
gere a foloaselor practicării gimnas
ticii de producție. O astfel de pildă 
a fost oferită și de muncitorul zețar 
Niculae Ionescu III (în secția zețărie 
sînt... 3 Niculae Ionescu) care într-o 
bună zi a solicitat exerciții pentru... 
cei 5 copii ai săi. Bineînțeles prof. 
Didona Ursu i-a pus la dispoziție un 
program variat, specific vîrstei copii
lor și astfel N. Ionescu III a devenit 
instructor voluntar pentru

•Ar
Și zețarul Sandu Stan 

gimnastica de producție, 
chiar, pentru a-și convinge și tova
rășii de muncă să practice — în nu
măr cît mai mare — gimnastica de 
producție, el a scris la gazeta de pe
rete o poezie cu caracter mobilizato- 
ric.

peste 130 de întreprinderi din țară 
de către 60.000 de oameni ai muncii. 
Din aceștia, aproximativ 40% fac și 
gimnastică de angrenare (înainte de 
începerea lucrului) ceea ce elimină 
sau scurtează perioada de adaptare 
a organismului la ritmul normal de 
producție. In marile fabrici și între
prinderi, gimnastica de producție a 
căpătat o dezvoltare tot mai mare 
și cifrele mereu creseînde vin să o- 
glindească faptul că muncitorii, teh
nicienii și funcționarii înțeleg roa
dele ei și participă cu toată însufle
țirea la această acțiune. Spre exem
plu, la fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" numărul celor care prac
tică gimnastica de producție a ajuns 
la 5000, la Radio Popular la 1200, 
la F.R.B. la 600, la Centrul Poligra
fic „Casa Scînteii" la 1700. Ceea ce 
trebuie subliniat însă, în mod deose
bit, este interesul mereu crescînd ma
nifestat de oamenii muncii pentru 
dezvoltarea gimnasticii de producție, 
pentru găsirea celor mai potrivite 
forme, specifice locului de producție. 
Iată, de altfel, unele aspecte surprin
se în activitatea depusă 
rîm la Centrul Poligrafic 
teii" din Capitală.

★
De la început trebuie

la C.P.C.S, gimnastica de producție 
este practicată cu regularitate și în 
mod organizat de peste 1700 de mun-

pe acest tă- 
„Casa Scîn-

precizat că

în-

Nu putem decît să-l felicităm 
tov. Sandu Stan pentru contribuția 
care înțelege s-o aducă și în acest 
fel Ia extinderea gimnasticii de pro
ducție la Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii".

Pe 
pe

Tovarășii de la raionul U.C.F.S. 
Nic. Bălcescu n-au zăbovit deloc. 
Un exemplu pozitiv de activist vo
luntar? Vi-1 recomandăm pe tov. 
Grigore Olteanu de la întreprin
derea Poligrafică Nr. 4. Este pre
ședintele comisiei raionale GJVl.A. 
și...

Restul 
jumătate 
vorbă cu 
Olteanu, ....................... ............. .
săi de muncă. La început a mers 
mai greu ; fără să afișeze o falsă 
modestie, Grigore Olteanu a ținut 
să ne spună că el nu lucrează de 
unul singur și că succesele obți
nute în muncă de comisia raională 
G.M.A. N. Bălcescu se datoresc 
și tovarășilor Dumitru Drăgan și 
Ion Daliu, activiști voluntari ca și 
dinsul.

„La reușita acțiunilor întreprinse 
de noi cred că stă permanenta le
gătură cu asociațiile sportive cu
prinse în raza raionului nostru, mai 
precis cu responsabilii comisiilor 
de resort din cadrul 
L-am rugat apoi să 
cîteva din asociațiile 
ținut rezultate bune 
normelor G.M.A. Ni 
„asociațiile sportive 
„Talpa", „Săgeata", 
activitate se desfășoară și în ca
drul școlilor medii și profesionale".

Am aflat, apoi, mai mult de la

relațiilor le primeam o 
oră mai tîrziu, stînd de 
inimosul activist Grigore 
precum și cu tovarășii

asociațiilor", 
ne numească 
care au ob
la trecerea 

s-a răspuns : 
„Autobuzul", 
O frumoasă

producție.
Bageac)
gimnasticii de

familia sa.

a îndrăgit 
Mai mult

tovarășii săi de muncă, că Grigore 
Olteanu dă dovadă de mult inte
res, pune multă pasiune în tot ceea 
ce face.

„Mulțumită dinsului — ne măr
turisea tov. Anton Penu, — pre
ședintele asociației sportive I. P. 4 
— am reînființat echipa de juniori 
la fotbal. Să-l vedeți cum se ocupă 
de educația tinerilor jucători, cum 
discută cu ei..."

Grigore Olteanu 
voluntar din anul 
de Cultură Fizică 
București apreciind
o depune i-a acordat 
„Merite sportive".

este activist 
1953. Uniunea 
și Sport oraș 

munca pe care 
distincția

AZI, IN PORTUL CONSTANTA
In fața gării maritime, „Transilva

nia" se legăna grațioasă, în aștepta
rea apropiatei zile cînd va ridica an
cora, spre a porni într-o nouă călă
torie. In rada portului, zeci de vase 
mai mari sau mai mici, romînești 
sau străine, se înșiruie de-a lungul 
danelor, aștept'uid și ele clipa plecării. 
Se aude mereu scrîșnetul giganticelor 
macarale din cabinele cărora oamenii 
conduc prin manete și butoane miș-

ii

Ultimele concursuri organizate în 
raionul Sibiu pentru cucerirea in
signei „Cel mai bun sportiv din 10“, 
au reunit la start peste 2.000 concu- 
renți. Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de asociația 
„Păltiniș" din Rășinari care 
nat aceste insigne la 26 
U.C.F.S. Printre tinerii care 
cerit insigna „Cel mai bun 
din 10“ se află și Petru Ungureanu, 
Ilie Olaru, Ana Tomescu și Con
stantin Cornoiu.

Succese demne de relevat au obți
nut și asociațiile sportive „Construc
torul" din Rîul Sadului, „Voința" 
Fabrica de sticlă Avrig, ș. a. Iniția
tiva organizării unor astfel de între
ceri populare trebuie continuată cu atît 
mai mult cu cît ele s-au dovedit un 
mijloc eficace de angrenare a tine
retului în activitatea competițională.

sportivă 
a înmî- 
membri 
au cu- 
sportiv

I. IONESCU — coresp.

Acum și în viitor...
(Urmare din pag. 1)

rat mașina s-a îndreptat spre profilul 
semeț al clădirilor Combinatului...

Șantierul îți apare ca un imens fur
nicar. Munca este divizată pină la 
cele mai mici detalii. Intr-o parte se 
finisează o clădire, într-alta escava- 
ioarele mușcă puternic din pămint, fă- 
cînd loc pentru temeliile unei noi hale, 
iar intre două fabrici se montează 
uriașe agregate. Ritmul este trepidant. 
Majoritatea muncitorilor sînt tineri, 
plini de elan. Dar tot acești tineri iți 
vorbesc cu mîndrie și despre activi
tatea lor sportivă care se încheagă 
o dată cu construcția marelui Combinat. 
'Munca în producție șl activitatea spor
tivă se împletesc armonios și nu este 

.întlmplător faptul că fruntașii in pro- 
xlucție sint și fruntași în sport.

'Asociația sportivă ,.Celuloza" este 
una dintre cele mai tinere din țara 
noastră. ’ îndrumată de organizația de 
partid și sprijinită efectiv de sindicat, 
de către organizația de bază U-T.M. 
și conducerea administrativă, asocia
ția sportivă „Celuloza" își consolidează 
temeinic baza materială și organiza
torică. Despre acest lucru iov. George
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Gheorghe, secretarul organizației de 
bază de partid, ne spunea :

„Tinerii noștri vor să facă sport și 
noi le vom crea cele mai bune con
diții. Asociația sportivă a Combinatu
lui are echipament și material spor
tiv și, în ourind, își va îmbogăți și mai 
mu't baza rtiaterială. Deocamdată, nu 
aspirăm la secții de performanță. Do
rim să dezvoltăm activitatea sportivă 
de mase, dar sîntem convinși că din
tre tinerii noștri vor ieși sportivi de 
nădejde,. poate chiar campioni".

Tov. ing. Marcel Dimitrill, directo
rul Combinatului este și el un pasio
nat al sportului. De curind a ciștigat 
un concurs de tenis de masă și este 
nerăbdător să... concureze in altele. In 
numai cîteva minute — cit a durat 
discuția noastră — ne-a înfățișat ati- 
tea proiecte incit nu ne-a fost greu să 
întrezărim ce amploare va lua in vii
tor activitatea sportivă a Combinatu
lui. Despre realizările de piuă acum 
ne-au vorbit membrii consiliului aso
ciației sportive: peste 700 membri 
U.C.F.S., numeroase competiții de casă 
la disciplinele fotbal, volei, tenis de 
masă și șah, participarea la competi
țiile raionale de fotbal și volei și la 
întrecerile tradiționale de mase, ta 
crosuri și concursuri festive etc.

★
Peste tot domnește un optimism să

nătos. Oamenii tineri sau mai virstnici 
sc ocupă au entuziasm de-dezvoltarea

activității sportive, fac planuri, vin 
cu inițiative. Consiliul asociației spor
tive (președinte ing. George Stan, se
cretar N- Pandrea) supune discuției 
colective propunerile și inițiativele 
membrilor U.C.F.S. si apoi trece ia 
punerea lor în practică

Printre fruntașii în producție în 
cinstea zilei de 1 Mai se află și nu
meroși sportivi: voleibaliștii Emil Ru- 
sescu (electrician la atelierul meca
nic), C. Tăbîrcă (operator specialist), 
Dan Beiculescu (operator specialist), 

canotorul Costache Eremia (jierbălor), 
fotbalistul Alex. Gheorghe (operator 
cartoane), voleibalistul ing. Anton 
Dumitriu, fotbalistul Radu Șerban 
(fierbător) sînt numai citeva exemple.

Gazeta de perete a Combinatului 
este citită cu interes de muncitori. De 
aici pot af'a lucruri interesante și des
pre activitatea sportivă a Combinatu
lui, despre succesele în muncă ale 
sportivilor- In fiecare număr, un arti
col scris de un membru al consiliului 
asociației sau de un sportiv analizează 
activitatea sportivă, scoate în evidență 
lipsurile ei și propune soluții pentru 
îndreptare.

Plecind de la Combinatul de celu
loză și cartoane din stuf rămîi cu con
vingerea că peste puțin timp, o dată 
cu terminarea lucrărilor și intrarea fa
bricilor în producție, sportul va deveni 
un prieten nedespărțit al tuturor mun
citorilor. Și această dată nu este în
depărtată...

este îndreptată în momentul de față 
spre desfășurarea primei etape a Spar
tachiadei. Muncitorii portuari așteaptă 
cu nerăbdare să ia startul în această 
competiție tradițională". Am stat de 
vorbă cu mulți dintre ei. Sudorul , 
Stancu Stoian, de pildă (de la ate- 
lierul de întreținere) care alături de 
Gh. Stancu și de Nicolae Gavrilă și 
sub conducerea maistrului Tudor Șer- 
ban
unor 
ne-a mărturisit 
printre primii 
vor înscrie pe 
panți la Spartachiadă. Competiția 
este popularizată zilnic prin r odio

și stația portului și prin ziarul „Portul 
Constanța".

Am vizitat apoi baza sportivă. Ea 
se află în imediata vecinătate a por
tului. Și aci, totul lăsa să se între
vadă apropierea unor mari întreceri 
sportive. Gardurile împrejmuitoare, ca
binele și vestiarele, toate erau proas
păt vopsite, atrăgătoare. Ixi terenurile 
de baschet și volei, noile instalații

carea automată a enormelor brațe de 
fier. A dispărut pentru totdeauna ima
ginea sumbră a hamalilor încovoiați 
sub greutăți, roși de mizerie și de 
boli. Constanța este astăzi un port 
în care tehnica modernă își spune cu- 
vîntul din plin.

Firește, s-a schimbat și viața și 
preocupările muncitorilor portuari. 
Sportul a devenit astăzi un prieten 
drag al multora dintre ei. Asociația 
sportivă „Farul" (președinte: Foti D. 
Foti, secretar: Tudor Șovăială) a știut 
să îmbine armonios sportul de per
formanță cu activitatea de mase, să 
creeze o puternică mișcare, sportivă la 
care sînt atrași numeroși muncitori 
și funcționari, mecanici de nave 
marinari de pe vase. Există aci puter
nice centre de tenis de cîmp și scri
mă, secții de baschet, volei, ciclism, 
sporturi nautice, tenis de masă, șah, 
turism, care asigură sportivilor din 
port o activitate continuă. „Anul a- 
cesta, ne asigura tov. Șovăială, con
siliul asociației sportive „Farul" și-a 
propus să mobilizeze 10.000 de oa- „„ . ___ ,
meni ai muncii^ la diferite competiții pentru desfășurarea meciurilor în noc- 

~ tribunele în construcție, aștep
tau parcă clipa deschiderii competi
ției. Tot ceea ce se face aci este 
folosul și spre binele foștilor hamau, 
pe umerii cărora au apăsat, în tre
cut, atîtea greutăți... Dar 
de tristă aducere aminte 
mult în urmă...

de mase. Firește că cei mai mulți 
sportivi vor fi angrenați în cadrul 
întrecerilor Spartachiadei de vară a 
tineretului, a crosurilor de mase. La 
întrecerile din cadrul primei etape a 
crosului „Să întinîpinăm 1 Mai" — 
recent disputată — au participat 1500 
sportivi de la Direcția regională a na
vigației maritime. Dar, principala a- 
tenție a consiliului asociației sportive

DE ZIUA
(Urmare din pag. 1)

și în primul rînd a Uniunii Sovie
tice.

Militînd necontenit pentru pace și 
colaborare între popoare, presa din 
țările lagărului socialist s-a ancorat 
și mai puternic în realitate; ea pă
șește în primele rînduri ale luptei 
pentru pace și a întăririi prieteniei 
între popoare, pentru un viitor fericit, 
pentru întărirea unității țărilor socia
liste.

Ziarul „Sportul popular", inspirîn- 
du-se uliii activitatea tuturor ziare
lor de partid și în special din acti
vitatea bogată și rodnică a ziarului 
„Scinteia", militează necontenit pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
de partid, pentru întărirea și dezvol
tarea mișcării noastre sportive la ni
velul sarcinilor dezvoltării economiei 
naționale. Ziarul nostru se sprijină 
permanent și fără rezerve pe rețeaua 
sa puternică de corespondenți volun
tari, muncitori, tehnicieni, țărani co
lectiviști, oameni de cultură, cadre 
din organizațiile sindicale și U.T.M., 
din învățămîntul de cultură generală 
și superior. Sub conducerea și îndru
marea directa .j a organelor de 
partid, colectivul redacțional al 
Presei Sportive Centrale a cău

tat ca în activitatea sa să ridice

sudarea 
baschet, 
număra 

care se

terminase de curînd 
panouri moderne de 

că se va 
muncitori 

listele de partici-

acele zile 
au 'rămas

C. ROMEO

PRESEI
cu mai multă pricepere probleme 
legate de construcția socialistă, de 
politica partidului, de întărirea necon
tenită a mișcării sportive. In coloa
nele ziarelor și publicațiilor sportive 
tot mai mult și-a făcut loc propa
ganda marxist-leninistă.

Ziarul „Sportul popular" și cele
lalte publicații sportive au căutat 
să cultive în rîndurile tinere
tului sportiv dragostea nemărginită 
pentru marile cuceriri revoluționare ale 
poporului, să dezvolte patriotismul 
socialist și internaționalismul proletar, 
să stimuleze vigilența împotriva lutu- 
ror dușmanilor patriei și socialismu
lui.

Cu prilejul zilei presei, poporul nos
tru, ziariștii din R.P.R. trimit un 
salut fierbinte tuturor ziariștilor occi
dentali curajoși și cinstiți, îșj exprimă 
toată dragostea și simpatia față de 
ziariștii comuniști sau necomuniști 
din țările occidentale care înfrun
tând piedici și persecuții deosebit de 
mari, luptă pentru pace, pentru trium
ful adevărului. Ziariștii sportivi din 
țara noastră se angajează în fața 
partidului de a-și înzeci eforturile lor 
în lupta îndeplinirii sarcinilor pri
vind întărirea și dezvoltarea mișcării 
sportive, de a participa activ la opera 
construirii socialismului în patria noa
stră.



Tinerețe

Numai

In vizită la școala profesionalii 
C. F. R.

Tribunele par a fi neîncăpătoare pentru micii suporteri „refugiați" pe scara 
cronometrorilor. Inimoșii spectatorii și-au susținut cu mult entuziasm, — 
în toate fazele de atac, — echipa lor favorită — reprezentativa de fotbal 

a școlii medii Nr. 12.

Voioșie f
înălțime, sau cu prăjina. Cînd craini
cul concursului a anunțat că Petre 
Astafei a stabilit un nou record re
publican de juniori la prăjină cu 
3,91 metri, știrea a fost primită cu 
ovații. Dar la fel au fost răsplătiți 
și ceilalți cîștîgatorf ai probelor: 
Anton Diaconu 11,2 și Maria Mihai 
(care pornise tare intimidată) 12,9 pe 
sută, Simona Dăscălesctt 1,41 la înăl
țime, Anca Gurău 14,11 Ia greutate. 
Concurenții de Ia elementar în schimb 
au fost slăbiciunea „galeriei". De 
aplauze nu se pot plînge nici C. Soare 
cîștigătorul de la 500 metri băieți, 
nici Elena Groman, prima la 300 metri 
fete, nici Viorel Stoica cel mai iute 
(7,5) pe 60 metri plat.
micuța Doina' Solea de la Școala 
elementară nr. 20, a trebuit să-și... 
împartă aplauzele cu Elena Groman 
de la Școala Pedagogică. Sosiseră 
amîndouă în același timp (8,5) la 
numai 5 zecimi de recordul republican 
de junioare. „Mi-a fost teamă de 
atleta în alb (e vorba de Elena 
Groman) ne spunea după cursă Doi- 
nița, mîngîindu-și cosițele castanii. 
Dar data viitoare n-am să mă mai 
las prinsă, am să fug mai iute". Atle
tismul își cîștigase și el adepții lui.

Pe teren au apărut finaliștii campio- 
școlilor pe 

Medii nr. 12 
cel ai Școlii 

albe). Au în-

în toate fazele de

In dorința de a 
plăcut timpul liber 
elevilor din Capitală, în zilele de i, 
2 și 3 mai Comitetul Orășenesc U.T.M., 
sub îndrumarea Comitetului Orășenesc 
al P.M.R., a organizat o serie de 
manifestări distractive. Aceasta știre 
a umplut de bucurie inimile micilor 
cetățeni ai Capitalei. Dacă te aflai 
cumva în mijlocul lor la casele de 
cultură raionale ale tineretului, la 
Palatul Pionierilor unde au evoluat 
formațiile cultural-artistice și s-a des
fășurat minunatul carnaval al pionie
rilor, sau dacă te alăturai micuților 
excursioniști care au străbătut în lung 
și în lat pitoreștile împrejurimi ale 
Bucureștiului ți-ai fi dat seama de 
reușita deplină a acestei acțiuni. La 
succesul ei au contribuit în largă 
măsură și multiplele întreceri sportive 
la care au luat parte cu însuflețire 
sute și sute de pionieri bucureșteni.

Duminică dimineața îndreptîndu-ne 
spre stadionul Republicii, locul unor 
demonstrații și concursuri sportive 
Jnerești de amploare, eram tare sur- 
mlnși. Ce să însemne oare valul acesta 
sonor în care aclamații și explozii 
de entuziasm se contopeau cu ropote 
de aplauze aproape neîntrerupte ? 
Vreun meci internațional de fotbal ? 
Imposibil. Cunoșteam doar programul. 
Răspunsul l-am primit peste cîteva 
minute cînd din pragul marelui oval 
de beton am privit tribunele pline

organiza cît mai 
al pionierilor și

(Foto B. Ciobanu) 
de o șchioapă sau ceva

10.000, 15.000 ? Poate
cu spectatori 
mai răsăriți. 
chiar mai mulți. Purtătorii cravatelor 
roșii erau prezenți în locul obișnuiților 
spectatori. Și numai zîmbet, numai 
soare 1 Bucuria invadase stadionul I 
Cînd joș pe gazonul îmbietor vreunul 
din handbaliștii echipelor Clubului 
Școlar și ai Școlii sportive de elevi, 
care făceau o demonstrație, reușea să 
trimită balonul în plasă, cei prezenți 
izbucneau în urate, dînd dovadă de o 
perfectă imparțialitate și „apreciind'*  
ca adevărați cunoscători... calitatea 
jocului. A învins Clubul Școlar cu 
19—18. Scor strips, evoluție palpitantă, 
dar nu asta 
că handbalul 
patii printre 
tare frumos 1 
îinpărtășit-o 
Ghiță de la i

interesează, ci faptul 
și-a cucerit multe sim- 

școlari, pentru că e ... 
Părerea aceasta ne-a 
spectatorul......... Ștefan

«v elementară 97“, cum ni 
S-a prezentat. Fiul de tîmplar Ștefan 
Ghiță, președinte al detașamentului de 
pionieri din care face parte a îndrăgit 
sportul, bucurîndu-se de condiții pe 
care tatăl său nici nu le-ar fi visat 
altădată. Ii place atletismul și gim
nastică. Și-a dovedit însă pasiunea 
pentru handbal, în momentul cînd 
echipa preferată (Clubul sportiv școlar) 
a marcat gajul care îi aducea vic
toria.

Intre timp, pe pistă, sprinterii își 
disputau întîietatea, iar în gropile 
cu nisip aterizau neîncetat săritori în

Intre 6—10 mai Ia Orașul Stalin:

Orașul de la poalele Timpei va 
mineața, cea de a 10-a ediție 
școlar de volei.

găzdui, începind de miercuri di- 
a finalelor campionatului republican

Spre deosebire de ediția anterioară 
a competiției, cînd la startul întrece
rilor au fost chemate numai echipe 
feminine, anul acesta sînt prezente și 
echipe masculine. începută încă în 
primele zile ale anului școlar, lupta 
pentru a ajunge în finale a fost deo-

ACTUALITAȚÎ
• In cursul lunii mai, în cadrul 

campionatelor școlare sînt programate 
întreceri de atletism — etapa a doua 
pe raion-localitate — care se încheie 
la data de 10.V. și baschet — etapa 
a patra, de zonă, care se va desfă
șura între 15—17.V.

• La Timișoara, 4 000 de spectatori 
au urmărit întrecerile din cadrul fazei 
de zonă a campionatelor republicane 
școlare de handbal, încheiate cu victo
ria echipelor școlilor medii nr. 2 
(băieți) și nr. 9 (fete) din localitate. 
O frumoasă comportare au avut și 
echipele școlilor medii din Sebeș Alba 
ți Pitești.

sebit de pasionantă și a dat cîștig 
de cauză următoarelor echipe: BĂ
IEȚI : școlile medii nr. 1 Roman, 
nr. 1 Orașul Stalin, nr. 2 „FRAȚII 
BUZEȘTI" Craiova, nr. 5 Cluj, nr 
1 „NICOLAE BALCESCU" Bucu
rești; FETE: nr. 1 Tg. Jiu, nr. 1 
„ALEXANDRU ION CUZA“ Focșani. 
nr. 2, Cluj, nr. 5 „UNIREA**  Orașul 
Stalin, nr. 20 „GHEORGHE ȘINCĂl" 

participă la 
și fete ale 
special de 
din Bucu-

București. De asemenea, 
finale echipele de băieți 
școlii medii cu program 
educație fizică (nr. 35) 
rești.

Ce se va întîmpla la 
al competiției ? Care vor 
campioane ? După comportarea 
pînă acum, cele mai mari șanse le au 
echipele școlilor medii nr. 5 Cluj, nr. 
35 (băieți) nr. 20 „Gheorghe Șine ai." 
și nr. 35 (fete).

In așteptarea întrecerilor — orga- 
Ministerul Invățămîntului 
în colaborare cu C.C. al 
secția de învățămînt și 

cultură de pe lîngă Sfatul Popular 
al Orașului Stalirt —11 urăm succes 
tuturor echipelor paetioipante^

ultimul act 
fi echipele

1 de

nizate de 
și Culturii, 
U.T.M. și

natului de fotbal al 
Capitală: elevii Școlii 
(în tricouri violete) și 
Aîedii nr. 17 (tricouri 
vins cu 5—1 (1 — 1) jucătorii purtind 
culoarea liliacului. învinșii n-au fost 
supărați de fel. Cum să fii supărat 
cînd joci o finală pe asemenea sta
dion în fața unui public atît de ... 
generos și te așteaptă premii atrăgă
toare ?

Profesorii Clubului Sportiv Școlar, 
ai Școlii sportive de elevi, reprezen
tanții secției de învățămînt a Capita-

Lîngă atelierele C.F.R. din Cluj, 
care în amintirea eroicelor lupte ale 
muncitorilor feroviari poartă numele 
de „16 Februarie" se ridică o clădire 
masivă: școala profesională C.F.R. 
Aici în apropierea vieții clocotitoare 
a atelierelor, învață, se pregătesc cu 
sîrguință viitorii mecanici de locomo
tive, cazangii, muncitorii calificați de 
mîine. In săli luminoase învață peste 
180 de tineri, fii ai oamenilor muncii. 
Ei au asigurate toate condițiile pen
tru a deveni muncitori cu o înaltă 
calificare. Iar în timpul lor liber îi 
așteaptă multe prilejuri de destindere. 
Printre acestea un loc deosebit 
important îl ocupă sportul.

Sala de gimnastică, înzestrată 
numeroase aparate, saci de
pentru boxeri și dulapuri pline „ochi**  
cu mingi pentru jocuri, constituie 
parcă o invitație de a face sport. A- 
fară, pe terenul de volei, echipa școlii 
se antrenează cu hărnicie sub con
ducerea pricepută a fov. 
șan, profesor de educație

Condițiile de practicare 
ramuri de sport devin tot 
ceea ce se oglindește în activitatea 
și rezultatele celor 7 secții (fotbal, 
volei, baschet, atletism, haltere, box, 
gimnastică) ale asociației Locomotiva 
de care aparține și școala profesională. 
Școala este — cum se spune aici — 
„secția de juniori**  a asociației. Din 
rîndurile elevilor se ridică viitoarele 
cadre de nădejde în diferite ramuri 
de sport. Sportivi talentați ca boxerii

de

Romeo Cri- 
fizică.
a diferitelor 
mai bune,

din Cluj
Ion Chioreanu, Ion Vulturaru, halta 
rofilul Francisc Marton, atleții Trw 
pon, Bodo sau Borza, jucătorul de 
tenis de masă Viorel China sînt nu
mai cîțiva din cei mulți care obținj. 
rezultate frumoase. Echipa de volei,: 
de exemplu,- a cîștigat primul loc pe 
oraș în campionatele școlilor profer 
sionale și astfel s-a calificat în faza 
de regiune. In acest an patru elevi 
ai școlii au luat parte la întrecerile, 
campionatelor republicane la tenis d,eț 
masă și box.

— Unde își 
rezultate bune ?

Răspunsul este 
tivitatea sportivă 
întrecerile Spartachiadei de iarnă din 
acest an au partifiipat 177 de elevi, la 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai**  a fost 
prezent întregul efectiv al școlii, iaț 
la competițiile inter-clase participă nu-i 
meroase echipe.

In echipele care reprezintă școala 
nu sînt selecționați cei care nu sînt 
buni la învățătură. Dar acestea 
urmă sînt cazuri rare. Acești 
sportivi veseli și zburdalnici ] 
ren, își cunosc datoria lor 
pală de a învăța, de a deveni 
calificați, pricepuți în meseria 
Mcrgînd mai departe pe acest drum, 
viitorii ceferiști vor deveni muncitori 
apreciați la locul lor de producție și 
mulți dintre ei se vor mîndri — în 
același timp — cu performanțe fru-< 
moașe obținute pe terenul de sport >

au rădăcina accstș

ușor de dat: în ac- 
de mase. Astfel Ia’

dia 
tineri 

pe te-, 
princf- 
maiștri 
aleasă.^

I. GY

VESTI DIN SCOLI_____>____________•

Pioniera Doina Șolert după prima ei 
victorie pe Stadionul Republicii.

(Foto : V. Bageac)
lei aveau de ce să fie mulțumiți la 
sfîrșitul tuturor competițiilor. Mulțimea 
micilor școlari din Capitală, miile de 
pionieri gustaseră din plin bucuriile 
sportului, petrecînd pe stadion zile de 
neuitat.

din 
cu

Elevii și elevele școlii mixte 
Bocșa V asiovei își amintesc 
multă bucurie de întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă la 
masă desfășurate anul 
tunci, alături de cele 
jucătoare din regiunea 
s-a prezentat la masa

tenis de 
trecut. A- 
mai bune 
Timișoara, 
de joc și 

colega lor Gerlinde Demetrovici. 
Era primul concurs mare al Ger- 
lindei. Eanotivitalea a fost mare... 
Și totuși eleva școlii din Bocșa 
Vasiovei a reușit să se claseze 
pe locul trei la simplu, iar 
alături de colegul ei, Adalbert 
Truppel, pe locul intli Ia dublu 
mixt.

Tenisul de 
gura pasiune 
mele ei este 
pe programul

masă nu este șin- 
a Gerlindei. Nu- 

aproape nelipsit de 
a serbărilor culturale

ale școlii medii din Bocșa Vasio
vei și nu de puține ori, vocea ei 
caldă, gratia și eleganța dansului 
interpretat, sau virtuozitatea dove
dită la acordeon și pian au fost 
răsplătite cu aplauze la scenă des
chisă.

Zilele trecute, la Orașul Stalin s-au 
desfășurat finalele pe regiune la țrîn*  
tă din cadrul campionatelor republica
ne ale școlilor profesionale. La între
cere au participat elevi din Sibiu', O- 
rașul Stalin, Mediaș, Codlea și Sighi
șoara. Concurenții au fost bine pregă
tiți, în special cei de la Orașul Stalin c. • r» • t . -

uali pe diferite categorii: categ. piuă ticipanți) ca și in diferite 'competiții 
la 55 kg: Gligor Nemeș (Codlea); ca- ------ ’ — ’ "
teg. pînă la 61 kg: Ilie Btircea (Or. 
Stalin); categ. pînă la 68 kg: 
Mărgineantt (Or. Stalin); categ. pină 
la 76 kg: Grigore Suciu (Or. Sțalin): 
categ. piuă la 84 kg: Geza Deak (Si
biu).

Printre elevii participant! au fost 
numeroși fruntași îa învățătură ca Jus
tinian Scrieciu (Sibiu), Ion Mărginea- 
nu (Or. Siaiin), Dumitru Luca 
biu). C. Frăicea — corespondent

★
La școala medie mixtă „Elena 

vel" din Capitală sportul a prins 
dăcini adinei. Patronata de clubul, 
sportiv Dinamo, activitatea sportivă 
din această școală s-a dezvoltat și 
mai mult în ultima vreme. Clubul Di
namo a pus la dispoziția elevilor ba
zele sale sportive, antrenori și instruc
tori. Cei mai talentați elevi au prile
jul să se pregătească și să-și desă
vârșească măiestria sportivă în cadrul 
secțiilor clubului. Astfel, o parte din 
tineri activează în cadrul clubului 
„Tînărpl Dinamovist**,  iar alții fac 
parte din secțiile școlii sportive de ti
neret. Atletul Nicolae Matei, ciclistul

Gheorghe Ionescu, baschetbalistul 1, 
SCorțescu, gimnastele Antonov, Mateț, 
Socolovici, Macrea, sînt numai cîțiva 
dintre cei care au obținut frumoase 
rezultate. Sub îndrumarea profesoru
lui de educație fizică Eugen Scar lat. 
din rîndurile elevilor se ridică tot mai 

. .. . . - . - ------- mulți sportivi talentați. La Spartachi-
și Sibiu. Iată acum campionii regio- ada de iarnă a tineretului (1091 par- nalt + ___ ‘ __ <-r ' 1.....

¥

Ion

(Si-

Pa
ro

Mărturiile profesorilor ei precum 
și prezența continuă pe tabloul de 
onoare al fruntașilor la învăță
tură ne indică în persoana Ger- 
lindei Demetrovici pe una din 
cele mai bune eleve a școlii me
dii din Bocșa V asiovei.
SEBASTIAN STOIA, corespondent

inter-școiare, elevii acestei școli au 
obținut succese remarcabile. ’ Poinpiliu 
Celan — corespondent

★
In doi ani de activitate, elevii școlii 

profesionale din Borzești și-au căpătat 
un frumos renume pe tărîm sportiv. 
Cei 286 de. membri ai asociației spor
tive școlare „Chimia" activează în 11 
secții, dintre care cele mai harnice 
sînt secțiile de atletism, handbal, șah, 
tenis de masă și volei. Asociația se 
mîndrește cu cinci campioni regionali 
la ultima ediție a Spartachiadei de 
iarnă: Florența Bucur (schi jun.); Ma
ria Bucur (schi sen.); Gh. Bonbaș 
(schi jun.); Eugen Axinoiu (schi 
fond); Gh. Călin (trîntă). Prin muncă 
voluntară elevii școlii și-au amenajai 
un teren de volei și baschet, care în 
curînd va fi dotat și cu instalații elec
trice pentru nocturnă.

Elevii au format brigăzi de muncă 
patriotică, care s-au deplasat la O- 
uești pentru a contribui la înfrumuse
țarea orașului In această muncă s-au 
evidenția 
E. Toth, 
schiorii E.

handbaliștii 
voleibalista 
Axinoiu, F.

D. Băltățescu, 
L. Aniono'oici, 
Bucur, etc.

v. corespondent »Mihăilă -
★

Elevii școlii profesionale din Cuglr, 
raionul Orăștie, au obținut rezultate 
frumoase pe terenurile de sport. La 
campionatele școlare. Ia întrecerile 
Spartachiadei, elevii acestei școli au 
cîștigat numeroase locuri fruntașe în 
etapele pe raion, pe regiune și chiar 
la fazele inter-regionale. Aceste re
zultate se datoresc în mare măsură și 
muncii neobosite, entuziaste, a profe
sorului Nicolae Muntecuiu, care se 
străduiește să asigure elevilor o cît 
mai bună pregătire în diferite disci
pline sportive.

Gheorghe Bakțgh — corespondent I
★

Recent, cîteva orașe din regiunea 
Craiova au găzduit întrecerile fazei 
regionale a Spartachiadei pionierilor 
și școlarilor. Astfel, pe terenul sportiv 
din Calafat, 6 echipe pionierești și-au 
disputat întîietatea Ia oină. După o 
luptă dîrză, victoria a revenit repre
zentativei raionului Balș, mai precis 
pionierilor școlii de 7 ani din Drăgu
țe ști. Pe tocul II s-au clasat pionierii 
din raionul Novaci, iar locul 111 a fost 
ocupat de cei din Turnu Severin.
Ion Ioana și Aurel Roșea — cores-ț 
pondetgi.



După meciul decisiv Rapid—Dinamo

Completări la o cronică de volei
Voleibaliștii feroviari au cîștigat pentru a 5-a oară titlul de campioni 

republicani: 1949, 1950... 1955, 1956... 1959 ! Rapidul a dovedit că este cea 
mai puternică echipă din țară, că dispune de cel mai omogen lot, că aplică 
în general, mijloace avansate tehnico-tactice și asigură o bună pregătire fi
zică componenților ei.

acord asupra disputării îniîlnirii lor 
într-o sală mai încăpătoare, care ar 
fi putut cuprinde miile de spectatori 
dornici să asiste la spectacolele de 
calitate oferite de obicei de jucătorii 
feroviari și dinamoviști. Astfel, doar 
cîteva sute de iubitori ai voleiului au 
putut asista la cea mai importantă 
partidă a campionatului.

N. MARDAN

clasamentul.

lată „armele" care au decis și acest 
ultim succes, în fața echipei Dinamo. 
Horațiu Nicolau a păstrat aceeași 
forță remarcabilă în atac, Dragau, 
prin mobilitatea și adresa paselor a 
devenit un adevărat pivot al forma
ției, Pavel a „crescut" simțitor, Min- 
ccv face eforturi în această direcție, 
iar dintre cei mai experimentați, Cri- 
yăț marchează o redresare fată de

Derszi, excelent in atac, în partida decisivă 
Rapid — Dinamo, în plină acțiune la fileu. 

(Foto: I. Mihăică)

anul trecut. Rapidul s-a bizuit de-a 
lungul campionatului pe următorul 
Iot, pregătit cu dragoste și pricepere 
de antrenorul Gh. Petrescu: Horațiu 
Nicolau, Ion Crivăț, Aurel Drăgan, 
Vasile Pavel, Jean Ponova, Davila 
Plocon, Paul Erdely, Nicolae Mincev, 
Gh. Muntc.anu. Pentru eforturile de
puse și strădaniile lor voleibaliștii fe
roviari merită felicitări.

Să vedem de ce a pierdut însă Di
namo, deși începuse „tare" această 
finală ? In primul rînd pentru că nu 
a avut suficientă rezistență tocmai în 
momentele hotărîtoare ale meciului. 
Derzsi care a impresionat prin ac
țiunile sale la fileu, solicitat însă la 
maximum a dat semne vădite de o- 
boseală nemaiputînd ține pasul cu 
ritmul jocului. Și, deși, Puiu Mihăi-, 
lescu a căutat să-l suplinească, atacul 
dinamovist fără aportul celui de al 
doilea, trăgător principal, Păunoiti, 
care aproape nici nu s-a văzut pe te
ren, nu a putut emite pretenții. In 
plus echipa nu a avut coeziune. Se 
impune aducerea î’s același numitor a

După frumoasa victorie 
I a handbaliștilor romini 

Ia Radziborzi
(Urmare din pag. 1)

poartă și au acționat, în repriza se
cundă, mai rapid și mai hotărît.

In această partidă echipa țării noas
tre a folosit următoarea formație • 
Haberpursch (Redl) — Iliescu, Bădu- 
lescu. Covaci, Nițesctt. C. Selaru — 
Barabaș, V. Selaru, Căliman, M. Gos- 
tache I, Bulgaru. A mai jucat și Dumi
trescu. Cele 11 goluri ale echipei noas
tre au fost înscrise (rectificarea ne-a 
făcut-o ziarul polonez de specialitate) 

I de Căliman (3), M. Costache I (3),
■ Barabaș (2). Bulgarii, C. Șelaru și ... 
portarul Redl din lovitură de la 14 m.

i Vom sublinia faptul că echipa noastră 
' a beneficiat de două lovituri de la 14 

m. pe care le-a transformat, în timp 
ce formația poloneză a avut numai 

■o lovitură de ia 14 m. pe care a ra
tat-o. O impresie deosebită au lăsat-o 

• cei-doi portari, precum și linia de înain
tare din cadrul căreia s-a remarcat 
juniorul Arpad Barabaș, debutant în 

«echipa națională.
Prin această victorie, echipa mascu

lină a țării noastre s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului mondial 
de handbal care va avea loc între 13 
și 21 iunie în Austria. La turneul final

■ al campionatului mondial echipa R.P. 
Romîne va juca în seria a IJ-a alături 

>de formațiiile1 R.P.-Ungare, Elveției și 
.Austriei.

valorii și formei componenților echi
pei Dinamo. Altfel, eforturile antreno
rului Victor Surugiu se vor irosi în 
continuare.

Un fapt deosebit de îmbucurător, 
apreciat în unanimitate de antrenori 
și jucători, l-a constituit arbitrajul 
aproape fără greșeală prestat de Con
stantin Armășescu secondat de Ray
mond Florian. Intr-o partidă decisivă 

care ar fi dat emoții 
unora dintre arbitrii noș
tri, copleșindu-i prin im
portanța ei, C. Armă
șescu și R. Florian au 
găsit suficiente resurse 
pentru a ține jocul în 
mină, a conduce cu o- 
biectivitate — deși ga
leria a arătat unele in-
teriții de a-i influența — 
dînd o adevărată lecție 
mai ales în ceea ce pri
vește aprecierea fazelor 
la fileu. O invitație și 
pentru ceilalți colegi.

O impresie deosebită 
ne-a lăsat-o imaginea de 
la sfîrșitul acestui derbi 
voleibalistic. 
dat Derzsi
brățișat pe cîțiva dintre 
jucătorii feroviari. Apoi 
învingători și învinși 
și-au strîns mîinile prie
tenește, 
minute 
echipe 
crîncen
împăcarea cu gîndul că 
ești învins de un ad- 

bun, gestul de a-1 felicita

„Tonul" l-a 
care a îm-

deși cu cîteva 
înainte cele două 

adverse luptaseră 
pentru victorie.

maiversar , „
după întrecere dovedește o concepție 
sănătoasă care nu poate decît foiosi- 
sportului nostru.spoimmi nostru. _ (Djn j 14:47>4; j Veliciu (Timișoara)

Ne pare rau ca trebuie sa înche- j4.4o4. y Weiss îDin î 14-54 4- 
iem aceste rînduri cu o critică. Oj ' ’’
critică la adresa cluburilor Rapid . și*  țGr. Cojocar» (Șt. Cluj) 14:56,0; 400 
Dinamo care n-au reușit să cadă- de ,on g: E-Șavel (Din.) 54,5; V. Pop

Solul, una din cele mai spectaculoase probe 
ale concursurilor de gimnastică

O piruetă rapidă, un torent acro
batic și apoi, pe ultimele acorduri 
ale muzicii, corpul gimnastei se înal
ță într-un salt întins... Concurenta a 
terminat exercițiul. In tribune izbuc
nesc ropote de aplauze. „Solurile" 
gimnastelor au entuziasmat publicul 
spectator prezent la campionatele in
ternaționale ale R.P.R., ca de altfel 
și la alte concursuri de gimnastică 
din ultimii ani. Intr-adevăr, această 
probă feminină a devenit una din 
cele mai spectaculoase și apreciate pro
be de gimnastică, în urma ridicării 
continue a nivelului tehnic, precum și 
a îmbinării armonioase a exercițiilor 
cu acompaniamentul muzical.

Nu de mult, abia cu cîțiva ani în 
urmă, o răsturnare înapoi din elan, 
executată de o gimnastă era o fi
gură care uimea asistența. Astăzi 
însă, în privința acrobaticii, gimnas
tele concurează cu băieții, introdu
ced în exerciții torente de mare di
ficultate, terminate de multe ori cu 
salturi grupate, întinse sau chiar cu 
întoarcere („șuruburi"). Pe lîngă a- 
ccstea, pentru păstrarea caracterului 
de feminitate a exercițiului, elemen
tele acrobatice sînt îmbinate cu miș
cări artistice, elemente de dans, ca j 
piruete de 370 sau 540 de grade, să- j 
rituri legate etc. Această linie de 1 
dezvoltare, care s-a impus pe plan 
mondial, a fost introdusă de înalta’ 
școală sovietică.

Exercițiile la sol, față de alte apa- i 
rate, ridică o problemă deosebit de, 
importantă: aceea a acompaniamen
tului muzical. Acesta are rolul de a 
scoate în evidență caracterul specific 
individual al fiecărui exercițiu, de a 
sublinia unele elemente, de a da e- 
xercițiului o notă artistică. Alegerea a 
muzicii se face în strînsă legătură 
cu caracterul excrcițitîltiF și nu se ț 
compune exercițiul pe <*>'  muzică anti-1 
mit aleasă, lată cîteva exemple vă-1

1. Rapid Buc.
2. Dkiamo
3. Știința Cluj 
<t. Cetatea Bucur
5. Constructorul Buc.
6 C.C.A.
7. Tractorul Or. Stalfei
8. Victoria Buc.
9. Voința Buc.
10. C.S.MS. Iași

Dinamo a cîștigat prima ediție

Ziua a 11-a a concursului atletic 
dotat cu „Cupa Victoriei" nu s-a 
mai ridicat prin rezultatele înregis
trate, la nivelul primei zile de în
treceri. Este adevărat însă că timpul 
neprielnic a influențat obținerea unor 
performanțe mai bune. In .fruntea per
formerilor zilei s-a situat studentul 
clujean Cornel Porumb care cu 1,96 
m la înălțime și-a stabilit recordul 
personal. Comportări frumoase au mai 
avut: Olimpia Cataramă, Șerban Cio
chină, Zoltan Vamoș, Marilis Cuțui, 
Florica Grccescti, Elisabeta Todorof, 
Constantin Grecescu, loan Veliciu, 
Constantin Nourescu și Ilie Popa.

i 
în-
m :

lată acum cîteva din rezultatele 
registrate ieri: BARBAȚI: 200 
St. Dobay (Din.) 22,5; Gr. Enache 
(C.C.A.) 22,6; V. Jurcă (Șt. Buc.) 
23,0; 800 m: Z. Vamoș (Din.) 1:51,3;
A. Barabaș (Din.) 1:54,5; T. Cornei- 
șan (Șt Cluj) 1:54.7; A. Romfeld 
(Din.) 1:55,0:, St. Bergeszaszi (Cor
vinul) 1:56,6;' 5.000 m: O. Grecescu 

zute la campionatele internaționale 
ale țării noastre. Unele exerciții, ca 
acelea ale Hanei Krausova sau Ele
nei Tcodorescu, au fost îmbinate pînă 
la cea mai mică mișcare cu acompa
niamentul muzical și executate în con
secință. Acordurile muzicii au subli
niat în mod pitoresc elementele, ridi- 
cînd astfel considerabil valoarea ge
nerală a exercițiului.

In schimb, exercițiul Ludmilei E- 
gorova, executat.’ pe „Dansul săbiilor" 
de Haciaturian numai în unele părți 
(începutul și sfîrșitul) nu a fost în 
concordanță cu muzica. Caracterul 
exercițiului este corespunzător, dar 
gimnasta respectivă nu a putut să 
țină pas cu ritmul prea vioi al mu
zicii.

In concluzie, problema acompania
mentului muzical trebuie să consti
tuie o preocupare importantă pentru 
gimnaste și antrenori, datorită fap
tului că el ocupă un loc însemnat 
în aprecierea generală a exercițiului.

I. GY.

Jucătorii Rapidului au jucat mai 
din întîlnirea de rugbi dintre Rapid și

”i IU''
organizat și firește au învins. Fază
Progresul din ,-Cupa R.P.R “ (9—3).

’(Foto; Țh. Roibu) ; ,

18 16 2 52:16 34 p. , 
1B 16 3 49:26 33 p.
18 13 6 46:31 30 p. , 
18 12 6 47:32 30 p. ’ 
ÎS 8 10 33:41 26 p.
18 8 10 34:43 26 p. ( 
18 6 12 33:40 24 p.
18 7 11 34:40 24 p. .
18 4 14 21:49 22 p.
18 2 16 21:52 20 p. <

Im numai o jumătate de oră de stafia Predeal se află cabana Cioplea, 
important punct de popas ți legătură în munții Gîrbovei. Pusă la dispoziția 
turiștilor în sezonul 195811959, cabana Cioplea, gospodărită exemplar de 
cabanierul Mircea Eftin, oferă condiții excelente de cazare. Confortul, cu
rățenia și aspectul îngrijit te îmbie să revii la această frumoasă cabană.

(Foto: D. Stănculescu)

a „Cupei Victoriei66 la atletism
(Constr.) 56,1; C. Tones (Recolta) 
56,5; E. Constantincscu (Șt. Buc.) 
57,5; 10 km marș: C. Nourescu (Din.) 
47:19,2; I. Popa (Din.) 47:32,2; D. 
Paraschivescu (Spartac) 48:40,0; M. 
Sfănțuică (Met. MIG) 48:41,0; triplu: 
S. Ciochină (Șt. Buc.) 14,54; S. loan 
(C.C.A.) 14,46;’ N. Mărășescu (C.C.A.) 
14,42; Ad. lonescu (Din.) 14,20; înăl
țime: C. Porumb (Șt. Cluj) 1,96; X. 
Boboc (C.C.A.) 1,94; C. Dumitrescu 
(Șt. Buc.) 1,92; E. Ducu (Prog.) și 
Gr. Marinescu (Prog.) 1,86; disc: 
R. Coveanu (C.C.A.) 45,58; E. Vîl- 
san (C.C.A.) 44,70; C. Drăgulescu 
(Din.) 43,20; 4x100 m: C.GA. 43,9; 
Știința Cluj 43,9; Știința București 
44,1; FEMEI: 200 m: 1. Petrescu (Ra
pid) 26,0; G. Luță (Rapid) 26,5; G. 
Palade (Prog.) 26,7; II. Gundisch 
(Șt. Cluj) și I. Zilli (Din.) 27,0; 
400 m: M. Cuțui (Șt. Cluj) 59,2; 
FI. Grecescu (Din.) 60,2; Elisab. 
Buda-Todorof (Din.) 60,3; A. Cuzuli 
(Rapid Cluj) 61,0; lungime: 1. Kno
bloch (Corvinul) 5,49; FI. Stancu 
(CC.A.) și S. Grosu (Șt. Oluj) 5,42; 
L. Neța (Șt. Cluj) 5,36; disc: Ol. 
Cataramă (Sc. S. U.C.F.S.) 43,52; 
L. Manoliu (Met. MIG) 42,48; N.

"Barbu (Șt. Buc.) 40,95; M. Silaghi 
(Voința Buc.) 39,02; 4x100 m: Di
namo 51,6; Știința Cluj 51,7. Pro
gresul Buc. 52,0.

Cupa R. P. R. la ruc.

Rapid București și Zimbrul Tecuci, 
adevărate echipe de Cupă...

Azi la Cluj : Știința—CF.R. Cluj
Spectatorii obișnuiți ai jocurilor de 

rugbi au asistat zilele trecute la 
„32-imile" Cupei R.P.R. S-au disputat 
multe meciuri în București și în 
provincie. Majoritatea lor a fost de 
o bună factură, determinata de pre
gătirea superioară a echipelor. Alături 
de formațiile din „A" (Dinamo, Con
structorul Buc., C.C.A., Știința Timi
șoara, C.F.R. Grivița Roșie și Metalul 
M.I.G. 1) s-au calificat, în dauna celor 
din prima categorie și două echipe din
B. Este vorba in primul rînd de Rapid, 
care a întrecut cu 9—3 pe Progresul 
Buc. (una din formațiile fruntașe ale

Clasamentul general al „CUPEI 
VICTORIEI": 1. Dinamo Buc. 606 p;
2. Știința Buc. 332 p; 3. Știința Cîuj 
266 p; 4. C.C.A. Buc. 255 p; 5—6. 
Progresul și Metalul M.J.G. 152 p; 7. 
Rapid Buc. 127 p; 8. Constructorul 
Buc. 116 p; 9. C.F.R. Cluj 69 p; 10. 
Corvinul Hunedoara 47 p; 11. Recolta 
Buc. 32 p; 12. C.F.R. Timișoara 29 
p. etc.

Cupa a fost astfel cîștigată de echi
pa Dinamo.

Turneul de polo al echipe, i 
dinamoviste

BUDAPESTA 4 (prin telefon). A- 
seară la bazinul de pe insula Marga
reta au continuat meciurile de polo 
pe apă din cadrul turneului la care 
participă echipe dinamoviste din mai 
multe țări. Reprezentanta țării noa
stre, Dinamo București, a pierdut 
în fața formației Dinamo Moscova 
cu 6—3 (2—1). Dinamo București
a folosit următoarea formație: Sa- 
moilă, Zahan, Bădiță, Kroner, Al. 
Popescu, Ciszer, Culiniac. In primul 
joc al serii, Dynamo Berlin a în
trecut Spartak Sofia cu scorul de 
7—2. Mîine seară (n.n. aștă-seară) 
Dinamo București se întîlnește cu 
Spartak Sofia.

rugbiului nostru), la capătul unei 
partide de un bun nivel tehnic, în 
care superioritatea a Io6t de partea 
Rapidului. Deși mai puțin tehnici, 
învingătorii s-au mișcat mult mai bine, 
compensînd lipsurile tehnice printr-un 
permanent repliaj și o mai mare 
promptitudine în organizarea grăme
zilor spontane. Bine conduși de Gh. 
Pîrcălăbesctt, rugbiștii de la Kapid 
au demonstrat că știu să joace un 
rugbi modern, ofensiv, chiar în fața 
unui adversar puternic, dînd o ade
vărată lecție unui partener care a 
aliniat o formație cu multe nume 
„mari", dar lipsită de elan, de voința 
de a învinge.

O altă formație din categoria B 
calificată în fața unui adversar din 
A este Zimbrul Tecuci, care a întrecut 
pe C.S.M.S. Iași cu 9—01 Este un 
succes care confirmă valoarea tinerei 
echipe din Tecuci și locul ei de lider 
în clasamentul seriei a II-a a cam
pionatului categoriei B. Știința Bucu
rești, după ce a fost condusă cu 3—0 
în partida cu C.C.A., fără a se descu
raja, a remontat handicapul și a luat 
conducerea cu 6—3, după ce Leonte 
a expediat balonul printr-o lovitură 
căzută între barele formației militare. 
Au fost necesare eforturi deosebite 
din partea echipei C.C.A. (care a 
reușit în ultimă instanță două încer
cări prin lonescu și Cojocarii) pentru 
a obține victoria cu 9—6. Dacă vom 
adăuga faptul că Metalului M.I.G. I 
i-au fost necesare prelungiri pentru 
a învinge pe C.S.A. Ploești (8—-3), 
ne vom da seama că la ora actuală 
cîteva formații din „B“ s-au ridicat 
la nivelul celor mai buni.



Clasamentele categoriei C la fotbal
ASERIA I SERIA IV-A

Continuă urmărirea liderilor în categoria A și B
1. CFR Pașcani
2. Sp Muncit. Rădăuți
3. C.S.A. Bacău
4. Minerul Cîmpulung

Moldovenesc
5. Textila Buhușl
6. C.S.M.S. II Iași
7. Textila Botoșani
8 Petrodul Moi n ești
9. Gloria Dorohoi 
DO Unirea II Iași

Minerul Cîmpulung
Momești 2—0 (1—0).

SERIA A H-a

12 8
12 7
12 e
12 5
32 5 3 4 
12 6 1 5
10 6 0 G 
12 3 2 7 
12 4 0 8 
12 3 I 8

ni-a
12 9 2 1
11 7 1 3 23:13 15
12 5 4 3 14:19 141
10 6 0 6 24:16
11 4 4 3 8: 7
12 4 4 4 12:11 
12 4 4 4 13:13 
12 3 2 7 6:11 
12 3 1 8 3:17 
M 2 2 8 10:27

19
17
15

1212 5 2
12 5 1
12 5 1
12 4 3 5 15:20 11
12 3 3 6 10:22 9
12 3 2 7 14:28 8
12 3 1 8 13:24 7 

Mold. — Petrolul

1. Carp-a ți Sinaia
2. Chimia Făgăraș
3. Alimentara Tg. Mureș
4. Metalul A lud
5. Textila Sf. Gheorghe
6. Voința Tg. Mureș
7. Rafinăria Cîmpina
8. Avîntul Reghin
& Torpedo
10. Mureșul Toplița

Mureșul Toplita—Chimia

SERIA

12
12
12
12

6
6
6
4

12 5 
12 3 
12 4 
12 4 
ia 4 
12 3

Făgăraș 0—0.

4 2
4 2
3 3
5 3
2 5
6
2
1
1
2

3
6
7
7
7 7:21

25:12
23:18
24:19
23:17
15:15
9:12 12 

28:25 10 
19:23 
17:23

116
16
15
13
12

9
9
8

A V-A

а. S.N.M.
S. Dinamo
3. Victoria
4. Ind. Sîrmei Brăila
5. I.M.U.M. Medgidia 
S. C.S.M. Galați
7. Comb. Poligrafic Buc.
8. Știința Galați
9. Cimentul Medgidia
10. Ancora Gelati

SERIA
1. C.S.U. Buc.
2 Metalul Tîrgoviște
3. Jiul Craiova
4. Rapid Reg. PIoești
5. Dinamo Craiova
б. Victoria
7. Cetatea
8. Unirea
9. Dunărea __
HO OJtul T. Măgurele

Constanța 
Miliția Bule.
Buzău

1 3 23:12
1 4 32:16
2 4
3 4

24.12 
16:12 
12:14 
14:20 
22:13 
11:23 
14:32
10:19

17
15
14
13
13
13
12

8
t
7

A

1. Rapid
2. C.F.R.
3. Recolta
4 Someșul S-.tu Mare
6 Rapid Oradea
6. Dinamo Săsar
7. Ar leșul Turda
8. Stăruința Sate Mare
9 Stăruința Sighet
10. Voința Oradea

Cluj 
Cluj
Cărei

12 7 
12 7 
12 7
12 5

1«
17
16
12

e Perspectivele bătăliei pentru 
din cursă p«»atru moment: C.S.M. 
Metan • Cîteva declarații după 
riei A
Ca la 

categoriei 
etapa de 
chipelor care candidează la primele 
locuri, mărind interesul pentru această 
pasionantă cursă a fruntașilor clasa
mentelor. E drept că Petrolul conduce 
acum plutonul echipelor de la „A“ 
nu prin golaveraj, ci printr-un avans 
de două puncte — în urma victoriei 
sale la un scor surprinzător de mare 
asupra formației C.C.A., — dar greul 
de-abia acum începe. In urmărirea sa 
continuă să se

un semnal, în campionatul 
A și B s-a produs, după 

duminică, o regrupare a e-

21: 9 20 SERIA

primele locuri • Cine cu cine mal are de jucat • Un pretendent «cos 
Reșița • In schimb, un nou concurent pentru Minerul Lupeni • Gax 
etapa de duminică • Noile date de disputare ale etapelor catego»

Timișoara, plasate pe ultimele trei 
locuri pe o distanță de... două puncte.

★

in categoria B, Minerul Lupeni și 
T A ROM și-au păstrat avansul mi
nim de un punct, prima printr-o vic
torie clară asupra Tractorului, a doua 
printr-un meci nul obținut la Bîrlad 
(2-2), după ce condusese cu 2-0. In 
urmărirea lor se află însă, și nu cu 
puține șanse, cîte doua și 
in seria întîia. Gaz Metan

a programului pe care-1 au primele 
trei și ultimele trei echipe:

Petrolul joacă cu: Știința Ciul (a). 
Farul (d), Rapid (d), Știința Timi
șoara (a), U.T.A. (a) și Dinamo 
București (d).

Dinamo București cu: C.C.A. (a), 
Știința Cluj. (d). Farul (a), Rapid 
(a), Știința Timișoara (d) și Petro
lul (a).

C.C.A. cu: Dinamo București (a), 
Steagul roșu (a). Dinamo Bacău (d), 
Progresul (a). Jiul (a) și U.T.A. (d).

Farul cu: Știința Timișoara (d), 
Petrolul (a), Dinamo București (d), 
Știința Cluj (a), Steagul roșu (a) și 
Rapid (d).

Știința Cluj cu: Petrolul (d), Di
namo București (a), Steagul roșu (d), 
Farul (d), Rapid (a) și Jiul.(a).

Știința Timișoara cu : Farul (a), 
Rapid (a), Jiul (d). Petrolul (d), Di
namo București (a) și Dinamo Ba
cău (a).

Acest program, chiar dacă teoretic 
pare avantajos pentru una sau alta 
dintre echipe, este destul de dificil 
pentru fiecare echipă, astfel că orice 
pronostic este riscant

trei echipe. 
Mediaș —

12 
12 
32 
12
8
7

__ ______ ______ ___ 6 
Jiul Craiova—'Rapid Reg PIoești 3-1 r2> 0).
Metalul Tîrgoviște— Dinamo Crsiova 0—0. 
Acest ultim rezultat niu este trecut în 
clasament.

Buc.
Bucur

Pii teșii 
Corabia

1. Met. Oțelul Roșu
2. Met. Bocșa Romînă
3. Aurul Brad
4 Drubeta T. Severin
5 Șantierul Govora 
S. OMmpla Reșița
?. C.F.R Simeria
8. Flacăra Tg. Jiu
B. U. M Cugir
10. Indagrara Arad

C. F.R. Simeria—Flacăra

12 7
12 7
12 5

NOTE, ȘTIRI
O măsură binevenită

Inițiativa Întreprin
derii de exploatare a 
bazelor sportive 
(f.E.B.S.) de a in
troduce locurile nu
merotate la manifes
tațiile sportive și în 
primul rînd la stadio- 
un1 „23 August' 

binevenită.
. ,i este nevoie să 
insistăm asupra nece
sității unei asemenea 
măsuri, luată în inte
resul spectatorilor și 
în
pe 
de 
nia 
că

a
Nu

general a ordinei 
terenurile noastre 
sport. Vom subli- 
în schimb, faptul 

această măsură a 
fost înțeleasă de spec
tatori și sprijinită, 
chiar de la... inaugu
rare. Duminică, la „23 
August" au fost multe 
locuri neocupate și to-

tuși spectatorii, ma
rea lor majoritate, 
s-au așezat pe locurile 
indicate pc bilete. Pu
țini au fost cei care 
au ocupat alte locuri 
și printre ei cîțiva 
care au și pierdut 
cîte o... bicicletă, din 
cele oferite de I. S. 
Loto-Pronosport. De
sigur că la prima o- 
cazie, ei vor fi primii 
care își vor respecta 
locurile și vor îndem
na și pe alții să facă 
la fel. Nădăjduim că 
spectatorii vor sprijini 
mai departe această 
acțiune. Duminică vor 
avea o nouă ocazie.

Cuplaj bucureștean 
la „23 August"

Un nou cuplaj du
minică pc stadionul 
„23 August" : Pro
gresul — Rapid (ora

15) și Dinamo Bucu
rești — C.C.A. (ora 
16.45). Biletele pen
tru acest cuplaj se 
pun în vînzarc de 
azi la : stadioanele „23 
August", 
Dinamo, 
Giulești, 
Pronosport 
toriei 
C.C.A. (Bd. 6 "Mar
tie) și casa din str. 
I. Vidu. Sînt 
biletele cu seria 
Stadionul „23 August".

Posesorii de permise 
au acces la tribuna 
1 sectoarele 1 și 46. 
Carnetele verzi (zia
riști) au acces la sec
torul 0 numai înso
țite de delegații eli
berate de U.C.F.S. — 
Secția Propagandă. 
Fără delegații, pose
sorii carnetelor verzi 
pot intra la sectoa
rele 1 și 46.

9).

Republicii, 
Progresul, 

la agenția
(Cal. Vic- 

agenția

valabile
23,

Țirlea, centrul înaintaș al echipei arădene, trage la poartă cu toată interven
ția lui Al. Vastle. (Fază de la înlîlmrea Dinamo București-U.T.A.)

(Foto: B. Ciobanii)

care în toamnă lupta pentru a evita 
zona periculoasă a retrogradării și a- 
cum candidează la primul loc! —, 
C.F.R. Arad ți Ind. Sîrmei C. Turzii 
emit pretenții justificate în momentul 
dc față, în timp ce în seria a doua 
candidații sînt aceiași: Metalul Tita
nii București și Unirea Iași, aflate Ia 
un punct și respectiv două puncte de 
lider. Astfel că la prima defecțiune a 
Minerului sau a Taromului, locul întîi 
își poate schimba ocupantul. Intere
sant de subliniat faptul că una din 
cele mai serioase concurente ale Mi
nerului, C.S.M. Reșița, a ieșit deo
camdată din cursă, ca urmare a celor 
două înfrîngeri consecutive suferite. în 
ultimele 
de lider 
poale fi 
condiția
tării echipei lor.

Cum se vede, regruparea este pre
zentă în ambele categorii, făcînd ca 
etapele viitoare să fie așteptate cu le
gitim interes și curiozitate.

C.C.A. și Dinamo București, ca urma
re a succesului repurtat asupra texti- 
liștilor arădeni. Și cum Dinamo dă 
unele semne de revenire (deși linia 
de atac continuă să fie problema nr. 
1 a echipei, din cauza prea deselor 
schimbări de la un meci la altul), se 
poate întrevedea o concurentă mai se
rioasă pentru ploeșteni. Oricum, me
ciul de duminică Dinamo București— 
C.C.A. va constitui un indiciu prețios 
în ce privește șansele acestor două e- 
chipc în cursa de urmărire a liderului. 
După cum în meciul său — pe teren 
propriu — cu Știința Cluj, Petrolul 
va trebui să confirme valabilitatea a- 
cestui scor de 6-1, unic — în favoa
rea ploeștenilor — în întîlnirea Pe
trolul—C.C.A.

Și pentru că 
tegoriei A, să 
plutoane- și a
pid, U.T.A. și Dinamo Bacău alcă
tuiesc o 
emoțiile 
nu emit 
Urmează 
Jiul care 
zelor
șit — Farul, Știința Cltij și Știința

sîntem la capitolul ca- 
notăm împărțirea pe 
restului echipelor. Ra-

dotiă etape. Diferența față 
nu-i mare (patru puncte) și 
remontată de reșițeni, dar cu 
unei îmbunătățiri a compor-

*

La 20 mai se va disputa o nouă eta- 
i n cadrul Cupei R.P.R. la fotbal : 
su .urile de finală. Sorții an decis ur
mătoarele meciuri :

Progresul București—Dinamo Bacău 
Aurul Brad—Rapid București 
Dinamo București—C.C.A.
Petrolul PIoești—C.S.M. Baia Mare 
Dintre aceste jocuri, doar pentru două

au fost stabilite și orașele de disputare : 
Progresul—Dinamo Bacău la Focșani 
și Dinamo București—C.C.A. la Bucu
rești (a rămas în discuție terenul: Sta
dionul Republicii sau Stadionul „23 
August"). Celelalte echipe trebuie să 
anunțe pînă la 13 mai orașele unde se 
înțeleg să joace. In caz contrar va de
cide federația.

grupă de echipe scăpate de 
retrogradării, dar care nici 
vreo pretenție la primul loc. 
Progresul, Steagul roșu și 
se află încă în bătaia... ra-

„lanternei roșii", și — în sfîr-

Pe marginea ultimelor întreceri
de tenis de masă

★

Perspectivele „bătăliei" din catego
ria A ? Ele rezultă din ' simpla citire

procedeele tehnice și să-și depășească 
adversarele nu așteptîndu-le even
tualele greșeli, ci acumtilînd puncte 
printr-un joc activ, prin inițiativă. 
Jucînd astfel, și performanțele vor fi 
superioare. • , .

Competițiile de tenis de masă din 
ultimul timp (întrecerile campionatului 
republican pe echipe aflat în curs de 
desfășurare și mai ales meciurile 
disputate de curînd la Cluj în cadrul 
celui de al doilea concurs al etapei 
finale a campionatului individual al 
R P.R.) au scos în evidentă o serie 
dc lucruri, unele în măsură să ne bucure 
altele deloc plăcute.

Confirmînd progresul făcut și forma 
arătată înainte si în timpul campiona
telor mondiale, Radu Negulescu a ob
ținut la Cluj o victorie sigură, ne pri
mejduită nici un moment, cu toate că, 
de pildă, Popescu și Pesch au evoluat 
la o valoare mai bună decît în ine 
ciurile lor anterioare. Negulescu a 
acționat cu lovituri puternice de atac 
și contraatac, reverul său făcînd ade
vărate ravagii. Plină de speranțe a 
fost și comportarea — mai ales mani
era de joc — a lui Rethi, Zaharia 
Bujor, Bodea, Motancea și într-o oare
care măsură
ee privește pe 
(ambii au folosit 
burete), așteptăm

■ vor acomoda cu
sendvici sau cauciuc obișnuit), 
care vor începe în curînd să joace. 
Cît despre Zaharia Bujor, Bodea și

Gh. Cobîrzan. In ceea 
Rethi și Cobîrzan 
palete acoperite cu 
să vedem cum se 
noile palete (soft, 

cu

să li se 
fiind cle-

Motancea, lor ar trebui
acorde mai multă atenție, 
mente cu reale perspective, jucători
cu lovituri clare de atac, posesori ai
unei game variate de procedee tehnice, 
care Însă trebuie cizelate pe parcurs.

Dacă la băieți, în afara celor men
ționați mai sus, mai sînt încă o serie 
de jucători tineri care promit, la fete 
numărul jucătoarelor cu perspective 
este încă mic. Pînă acum nu putem 
cita decît pe Mariana Barasch, Mariana 
Jandrescti din București și Eleonora 
Mihalca din Baia Mare. Maria Ale
xandru trebuie să-și schimbe priza și 
să-și corecteze executarea loviturilor 
de atac din ambele părți. Geta Pitică 
și Maria Biro sînt și ele în situația 
lui Rethi și Cobîrzan și am dori ca 
o dată cu schimbarea paletei să rea
lizeze și o schimbare în concepția lor 
de joc : Geta Pitică să acționeze, mai 
energic,- iar Maria Biro să atace mai 
mult.

Catrinel Folea a obținut la Cluj 
pentru a doua oară consecutiv, în 
întrecerile probei de simplu a campio
natului R.P.R. (concursuț, 1 și 2 al odată în 
etapei finale) un rezuliaț 1 nesperat: momente, necesar din punct de vedere 
locul II. Reprezentanta clubului Con- 1 ”
sfructorul a făcut de 'fiecare dată 
dovada puterii de luptă,.,șip, a dirzeniei

cu care își apără șansele. Dacă locul 
doi ocupat consecutiv de Catrinel 
Folea în două competiții importante, 
cu caracter republican constituie o 
performanță meritorie pentru această 
jucătoare, modul în care au fost în
registrate aceste succese nu reprezintă 2. Popescu 12 p. 
o notă bună pentru tenisul nostru dc 
masă feminin. Catrinel Folea s-a 
complăcut în majoritatea partidelor 
susținute la Cluj — vorbim de cele 
mai importante — într-un joc de 
„țăcăneală", care a scos pur și simplu 
din sărite pe spectatori. Acest mod 
de a acționa nu constituie o propa
gandă pentru 
sale cu Marfa 
xandru jucate 
concludente în

■ că. la furnizarea acestor partide și-au 
adus „contribuția" și adversarele ei. 
De altfel, constatăm ' cu îngrijorare 
că numărul întîlnirilor feminine de 
„țăcăneală" a început să crească în 
ultima vreme. Partida Maria Alexan
dru—Maria Biro s-a desfășurat în 
același fel. Desigur că a trece cîte- 

apărare este, în anumite

acest sport. Meciurile 
Tompa și Alaria Ale
la ceas sînt exemple 
acest sens. Este drept

tactic. Dar aceasta nitmai uneori. în 
rest, este bine ca jucătoarele noast e 
să învețe să atace, să cunoască toate

C. COMARNISCHI
★

Iată clasamentele campionatului 
dividual republican după cel de al 
doilea concurs al etapei finale :

Simplu bărbați: I. Negulescu 20 p. ;
3.-4. Pesch și 

Cobîrzan 8 p. ; 5.—6. Bottner și 
Bodea 4 p.; 7.-9. Zaharia Bujor,
Rethi și Nazarbeghian 3 p. ; 10.—12. 
Naumescti, Iscovici, P. Teodorescu 
2 p.

Simplu femei: 1. Ella Constanti-
nescu 20 p. ; 2. Catrinel Folea 12 p. ; 
3.-6. Geta Pitică, Maria Alexandru, 
Maria Biro și Luci Slăvescu 6 p.; 
7.-8. Mariana Barasch și Marta 
Tcmpa 4 p. ; 9.—12. Lucia Cobîrzan, 
Elena Răduică, Paraschiva Patulea și 
Telli Gropescu.

Clasamentul „Cupei F.R.T.M." (con
cursul nr. 2) : 1.—2. Progresul Cluj 
și Constructorul București 57 p.; 
3. Voința București 48 p. ; 4. Progre
sul București 15 p.; 5.—6. Petrol 
Chimie București și C.S. Oradea 3 p. 
Clasament general (după două etape) : 
1. Progresul Cluj 115 p.; 2. Construc
torul București 108 p.; 3. Voințas
București 87 p. ; 4. Progresul Bucu-’ 
rești 31 “ . . — .
București și C.Ș. Oradea 9 p.

Cel de al trsjlqa concurs va avea 
loc la Craioya în zilele de 9, 10 și 11 
octombrie. ’ '

in-

p.; 5.-6. Petrol Chimie

Și pentru că tot am atins problema 
programului, -să notăm în paranteză 
că. etapele viitoare ale categoriei A 
se vor disputa — în urma unei hotă- 
rîri a federației — numai în zilele de 
duminică: . 10, 17, 24 și 31 mai și 7 
iunie. Excepție face doar ultima eta
pă, care va avea loc la 10 iunie. Ul
timele trei etape ale Cupei se vor 
desfășura la 20 mai (sferturile de fi
nală), Ia 3 iunie (semifinalele) și la 
14 iunie (finala).

In încheiere, cîteva păreri despre 
unele meciuri de duminică, Și pentru 
că două rezultate au surprins cel mai 
mult, cele de la PIoești și Constanța, 
mai întîi despre ele :

Ilie Oană (antrenorul Petrolului) : 
Consider că victoria noastră este pe 
deplin meritată chiar la acest scor, 
Toate compartimentele echipei au co
respuns, în special înaintarea. Ata- 
canții și mai ales cei din tripletă s-au 
mișcat continuu și au construit ac
țiuni bine desfășurate. Toate cele 6 
goluri au fost marcate în urma unor 
astfel de acțiuni.

Gică Popescu (antrenorul echipei 
C.C.A.) ! Apărarea noastră a făcut 
greșeli atît individuale cît și colective, 
mai ales stoperul Fr. Nagy și Zavoda 
II. Ceilalți jucători nu și-au păstrat 
calmul și au neglijat cu totul sarci
nile indicate, fapt care a permis ad
versarului să se demarce cu ușurință. 
Petrolul a jucat foarte bine, a specu
lat slăbiciunile apărării noastre și a 
folosit în mod judicios starea terenu
lui. Scorul partidei este totuși prea 
sever. Lipsa unor titulari din echipa 
noastră s-a resimțit. Cu ei în forma
ție, altul ar fi fost aspectuF meciului.

C; Drăgușin (unul din antrenorii 
Progresului): Nu am nimic de repro
șat echipei; a jucat bine, a dominat 
mult și a fost la un pas de egalare 
și chiar de victorie, deși fusese con
dusă cu 3-0. De altfel, consider că 
scorul final a fost influențat de gre
șelile de arbitraj.

A. Niculescu (antrenor federal): 
Frumos a fost meciul Rapid—Dinamo 
Bacău, mai ales în prima repriză, cînd 
Dinamo s-a jucat aproape cu ocaziile 
de gol, pentru ca să regrete imediat. 
Rapid nu s-a jucat, ci a marcat, rea- 
lizînd un 4-0, pe care începutul me
ciului nu-1 anunța în nici un fel. In 
schimb, partida Dinamo București— 
U.T.A. a fost slabă ca factură tehni
că, lentă, cu rare acțiuni dinamice-

„Cupa Orașelor” 
la juniori

In cadrul „Cupei Orașelor" la juniori, 
duminică s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Botoșani — Pașcani 3—1 (1—0), 
Moreni - PIoești 4-5 (0-3), Cugir 
— Orăștie 3—0, neprezentare, Sighet — 
Bistrița 4—2 (2—2), Reghin — Toplița 
2—2 (1—0) după prelungiri, Brad — 
Arad 3—1 (1—1), Iași — Galați 3—1 
(2—0), Buzău — Brăila 0—1 (0—1). 
Giurgiu — București I 0—5 (0—1), 
Tr.Severin — Reșița 0—2 (0—1),
Jimbolia — Timișoara’ I 1—4 (0—2), 
C. Turzii — Tg. Mureș 1—0 (0—0), 
Orașul Stalin — Cîmpina1 5—1 (1—0).

(0-2),
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Carnet ciclist
„Cupa 1 Mai“pentru 
juniori și avansaji

La Orașul Stalin s-a 
desfășurat — în orga
nizarea asociației spor
tive „Tractorul" — 
un interesant concurs 
de fond pentru juniori 
și avansați. lată 
rezultatele tehnice :

Juniori cat. a 11-as
1. G. Galaczi (Șc. sp. 
U.C.F.S.) a parcurs 
40 km în lh.04:13,0;
2. R. Boșneag (Trac
torul) lh.06:55 ; 3. M. 
Gremples (Tractorul) 
lh.07:27; Juniori cat. 1:
1. Ion Ardeleanu (Șc. 
sp. U.C.F.S.) a par
curs 70 km în lh.58: 
54; 2. W. Egyed (Șc. 
sp. U.C.F.S.) același 
timp; 3. Tr. Cojocnea- 
nu (Șc. sp. U.C.F.S.) 
211.00:50; Avansați s 1. 
Nicolae Mușa (Olim
pia) a parcurs 70 km 
în 111.58:54 ; 2. Petre 
Graef (Olimpia) 211. 
00:50; 3. Ion Sima 
(Tractorul) 2h.00:50.

C. Gruia —i 
corespondent

„Cupa presei" la lași

Ziarele „Steagul ro
șu" (Bacău). „Flacăra 
lașului" (Iași) 5’ 
„Zori noi" (Suceava) 
organizează în zilele 
de 6, 7, 8 și 9 mai 
cursa ciclistă de fond 
pe etape „Cupa pre
sei". Itinerariul între
cerii este următorul: 
Iași — Pașcani; Paș
cani — Suceava; Su
ceava — Piatra Neamț; 
Piatra Neamț —■ Ba
cău. La această com
petiție vor participa 
cei mai buni rutieri 
din regiunile Moldo
vei

P. Codrea — 
corcsp. regional

Campionatul regio
nal de semifond

Sute de spectatori 
înșirați de-a lungul 
circuitului din str. Ma 
ior Ion Coravu, au 
asistat duminică di
mineața la întrecerile 
cicliste din cadrul fa
zei regionale a cam
pionatului republican 
de semifond. La ju
niori, dinamovistul

Actualități «lin natație
înotul artistic în plin progres

Datorită entuziasmului și perseve- 
rotiței care caracterizează în egală mă
sură pe sportive și pe antrenori, înotul 
artistic, una din cele mai tinere ramuri 
sportive din țara noastră, înregistrează 
pe zi ce-trece însemnate progrese. Cons
tatarea s-a impus din nou zilele tre
cute la bazinul Floreasca, cînd „bale
rinele apei" au participat la uni con
curs individual. Cele 12 concurente 
(împărțite în două serii) au executat 
variații de procedee de înot stilizat, 
care au alternat cu diferite figuri im
puse. La sfîrșitul concursului, clasa
mentul s-a conturat astfel : PROGRA
MUL A: I. Miihaela Popescu 53,50 p;
2. Doina Vișan 44,33 p • 3. Denis Frun- 
zescu 40,16 p; 4. Alice Constantinescu 
38,83 p; 5. Dana Paulian 36,33 p ; 
PROGRAMUL B: I. Gressa Cara- 
gheiorghe 44,83 p; 2. Ruxaoda Mirea 
43,50 p ; 3. Eleonora Vitan 36,83 p;

Concurs de verificare a lotului
republican de tenis

lx>tiil jucătorilor noștri de tenis 
a început pregătirile în vederea întîl- 
nirii de tenis dintre reprezentativele 
R.P.R. și Noua Zeelandă, contînd pen
tru turul II al „Cupei Davis", întîl
nire care va avea loc în Capitală în 
zilele de 15, 16 și 17 mai. Pentru

O NOUA. ETAPA IN CAMPIONATELE 
DE HANDBAL.

Ode trei campionate republicane de 
handbal programează’ joi 7 mai o nouă 
etapă. Și de data aceasta, în întrecerea 
echipelor masculine de categoria A și B 
programul va fi redus, prin amînarea 
jocurilor echipelor care au dat jucători 
formației reprezentative. Datorită aces
tui fapt, în campionatul masculin de ca
tegoria A se vor disputa numai trei 
jocuri: ORAȘUL STALJN: Dinamo—Teh- 
nometal. Timișoara; REȘIȚA: C.S.M.— 
Chimia Făgăraș; BUCUREȘTI: Rapid — 
Știința Timișoara.

Iată și programul celorlalte campio
nate: FEMININ; CATEGORIA A: Bucu
rești: Rapid — Cetatea Bucur; Olimpia — 
Măgura Codlei; Sighișoara: Gloria — 
C 9.U. București; Sibiu: Flamura roșie — 
Ilefor Tg. Mureș; Timișoara: Construc
torul — Record Mediaș; Orașul Stalin: 
Tractorul — Știința Timișoara; MASCU- 
I.IN, CATEGORIA B: Sighișoara: Voin
ța — Victoria Bacău; Cluj: Știința — 
Textila Cisnădie; Hălchiu; Recolta — 
C.S.U. București; Sibiu: Balanța — Di
namo Tg. Mureș.

„CUPA 1 MAI« LA TIR
Competiția de tir rezervată studenți

lor din centrul universitar București, do
tată cu ,,Cupa 1 Mai", a fost cîștigată 
de reprezentanții I.M.F. In concursul in
dividual, cele mai bune rezultate le-au 
obținut Horia Mocamu (I.M F.) la 3 x 10 
focuri și Traian Ghildă (Univ. Parhon) 
la 3 x 20 focuri. La fete, punctajul cel 
mai mar.? l-au realizat Magda Snrîn- 
ceană (i S.E.) și ștefafnia Matara (I.M.F.) 
La competiție au luat parte un număr 
de 323 studenți și 84 studente.
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Eugen Sima a ocu
pat la sfîrșitul celor
14 ture — locul I cu 
27 de puncte. L-au 
urmat în clasament: 
Vasilescu (Victoria)
15 p. și Bratu (Vo
ința) 10 p. In cursă 
senioarelor nu am în
registrat decît prezen
ța maestrelor sportu
lui Aurelia Drăghici 
(Dinamo), Silvia Stă- 
nescu (Victoria) și 
Hermina Juhasz (Di
namo). De altfel în 
aceeași ordine ele fi
gurează în clasamen
tul stabilit la sfîrși
tul celor 10 ture.

Cea mai disputată 
cursă a fost cea a 
alergătorilor de cate
goria a 11-a, I și a- 
vansați, la care au 
luat parte 50 de ci
cliști. Și de data a- 
ceasta cel mai bun 
s-a dovedit Dumitru 
Munteanu (Victoria), 
care a obținut o vic
torie categorică (35 
p). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ște
fan Poreceanu (Vic
toria) 24 p și Gheor- 
ghe Calcișcă (Dina
mo) 16 p,

4. Cariei Dogaru 34,80 p ; 5. Mihaela 
Sîrbu 32,33 p ; 6. Anca Soare 28,66 p j 
7. Gabriela Razu 26,33 p.

De ce atîta dezinteres față de 
pregătirea înotătorilor noștri frun

tași ?

Spre regretul nostru, ultimul con
curs de natație n-a însemnat — așa 
cum se anunțase — o nouă întîlnire a 
înotătorilor noștri fruntași și aceasta 
nu atît din vina înotătorilor (sîntem 
siguri), cit din pricina antrenorilor, 
lor, care din comoditate nu au înțeles 
să înscrie la timp concurenții pe lis
tele organizatorilor. In absența prota
goniștilor, probele — slab populate — 
s-au soldat cu rezultate nesatisfăcă- 
toare. Este de datoria noastră să 
tragem semnalul de alarmă, cu
noscut fiind faptul că în vara acestui 
an reprezentativa de natație a țării 
noastre va întîlni redutabilele selecfîo- 

verificarea actualului stadiu de pre
gătire, în aceste zi le se va desfășura un 
concurs cu participarea jucătorilor 
Gh. Viziru, M. Viziru, I. Tiriac, E. 
Gristea, D. Viziru și A. Bardan. în 
cazul cînd unul dintre acești sportivi 
va fi indisponibil, va juca și I. Dan- 
cea. Meciurile încep mîine de la ora 
14,30 pe terenurile centrului de an
trenament nr. 2 (fost Doherti). Parti
dele vor continua în fiecare zi pînă 
duminică inclusiv, de la aceeași oră 
și pe aceleași terenuri.

Programul concursului Pronosport nr. 
19 (etapa din 10 mai) cuprinde meciuri 
din categoria A și din cele două serii 
ale categoriei B. Capul de afiș al, pro
gramului este partida care va opune 
două din cele mai puternice echipe : 
Dinamo și C.C.A. Primul pronostic este 
favorabil lui Dinamo București, dar nu 
poate fi neglijată nici posibilitatea unui 
meci egal sau a unei victorii a fotba
liștilor de la C.C.A. Deci 1, X, 2.

Progresul București și Rapid Bucu
rești sînt două formații care se bucură 
de simpatia publicului bucureștean. In 
baza rezultatelor de pînă acum dintre 
aceste echipe, pronosticul nostru este 
1 și X.

Liderul va primi pe teren propriu 
vizita Științei Cluj, care a reușit dumi
nică să „paseze" studenților timișoreni 
lanterna roșie, dar care, după toate pro
babilitățile, nu va reuși să obțină nici 
măcar un meci egal.

Pronosticul este deci 1 solist.
Tot 1 solist este și pronosticul care 

se conturează în meciul Dinamo Bacău 
— Jiul Petroșani. Intr-adevăr, gazdele 
au nu numai avantajul terenului, dar 
șt cel al unei mai mari eficacități a 
liniei de atac. Iată de ce un pronostic 
favorabil dinamoviștilor are toate șan
sele să se confirme.

In fine, ultimul dintre meciurile de 
categoria A cuprinse în program este 
cel dintre Știința Timișoara și Farul

DE CE 3x2
Intîlniriile finale ale campionatelor 

republicane de box aile juniorilor, ca 
și cele din „zone", au format obiec
tul unor interesante discuții, legate 
de posibilitatea ca unii dintre junio
rii noștri, mai ales cei dm -ultimii 
ani de juniorat și care au o valoare 
superioară, să poată susține meciuri 
pe distanța de 9 minute. De altfel, 
trebuie spus că opiniile multor antre
nori sînt favorabile unei, astfel de mă
suri și că, chiar regulamentul de box 
precizează că „juniorii de la 16—18 
ani pot fi admiși să boxeze 3 reprize 
a 3 minute, dacă din punct de ve
dere tehnic au atins un nivel supe
rior".

Avînd dezlegarea regulamentului, 
considerăm că ar fi o măsură bine
venită aceea de a se permite celor 
mai buni pugillști juniori să boxeze 
pe distanța de 3 reprize a 3 minute, 

"ceea ce ar da posibilitate antrenorilor 
să verifice mai bine potențialul elevi
lor lor. De altfel, se știe că și în pre
zent, antrenamentele la mănuși ale 
tinerilor pugiliști nu se limitează de 
obicei la 3 reprize a 2 minute, ci se 
fac și pe o durată mai mare. Cu toa
te acestea, boxerii noștri juniori, chiar 
și cei care se află în pragul seniora- 
tului, susțin numai întîlniri de durată 
redusă și doar în momentul cînd de
pășesc vîrsta de juniorat sînt trecuți 
brusc de la un regim de 3 reprize a 
2 minute la 3 reprize a 3 minute.

Folosește boxerilor .această treccie 
bruscă de la un meci de 6 minute la 

nate ale Suediei și R.P. Polone. La 5 
și 6 august, la Stockholm și apoi la 
scurt interval la Varșovia, reprezen- 
tamții natației romînești vor fi chemați 
să apere un prestigiu cucerit anul tre
cut cu prețul multor eforturi. De ase
menea, este bine să știm că în această 
perioadă, în care majoritatea înotăto
rilor noștri fruntași se sustrag siste
matic de la antrenamente și concursuri, 
sub privirile nepăsătoare ale antreno
rilor, viitorii noștri adversari cbțin re
zultate semnificative. Astfel, cu puțin 
timp în urmă la Malmd (Suedia), cu 
prilejul întîlnirii de natație Suedia-Po- 
lonia, sprinterii Salamon (Pol.) și Lind
berg (Suedia) au acoperit distanța de 
100 m. liber în 56,6 sec. și, respectiv, 
56,8 sec. La fel de valoroase sînt și re
zultatele realizate de înotătorii suedezi 
și polonezi în celelalte probe. Iată cî- 
teva : BARBATE 400 m. liber: Ltitom- 
ski (P) 4:33,7; Wofetrom (S) 4:34,1; 
200 m. fluture: Kriese (P) 2:25,0; 
200 m. bras: Klopotowski (P) 2:38,6; 
100 m. spate: Werner (P) 1:05,9; FE
MEI. 100 m. liber : Larsson (S) 1:04,6; 
100 m. fluture: K. Larsson (S) 1:12,8; 
100 m. spate: Segerstroem (S) 1:14,3; 
200 m. bras: Lundqvist (S) 2:59,3. 
Intîlnirea dintre cele două țări (des
fășurată în bazin de 25 m.) a luat 
sfîrșit cu victoria înotătorilor suedezi 
cu 103:86 p. La bărbați: Polbriia-Sue
dia 59—44 ; la femei: Suedia-Polonia 
59—27.

Sînt, fără îndoială, performanțe 
care pledează și ele pentru mai mul
tă conștiinciozitate în pregătirea îno. 
tătorilor noștri fruntași. Pentru a- 
ceasta însă, antrenorii noștri trebuie 
să devină mai exigenți cu ei înșiși și 
apoi, în egală măsură, cu înotătorii.

GH. N.

onosport
Constanța. Decisivă pentru stabilirea 
locurilor din coada clasamentului, 
partida va fi viu disputată. Aceasta 
pentru că ea reprezintă pentru timișo
reni una din puținele posibilități pe 
care le mai au de a scăpa de retrogra
dare iar pentru oaspeți nu numai o 
ocazie de a confirma comportările bune 
din ultimul timp dar și de a mai face 
un pas în direcție opusă... categoriei Bl 
Pronosticurile sînt 1 și 2.

Celelalte șapte meciuri din programul 
concursului sînt din categoria B.

Partida dintre C.F.R. Timișoara și 
Minerul Lupeni va prilejui un meci 
strîns al cărui scor final va fi probabil 
favorabil timișorenilor. Corvinul Hune
doara și C.S.M. Baia Mare vor juca 
o partidă în care șansele oaspeților nu 
depășesc posibilitățile unui meci egal.

A.M.E.F.A. și C.S.A. Sibiu se întîlnesc 
într-un meci în care localnicii vor în
cerca să-și ia revanșa după înfrîngerea 
la limită suferită în tur.

Dintre celelalte meciuri se detașează 
partidele C.S. Tg. Mureș — Gaz Metan 
Mediaș, în care mureșenii au prima 
șansă și confruntarea din seria a II-a 
dintre C.S.M.S. Iași șt Flacăra Moreni

Șl NU 3x3?
urnii de 9 minute ? Firește că nu I 
Gel mai elocvent exemplu ni l-a ofe
rit, nu de mult, talentatul boxer di- 
namovist Ion Moneă, care a făcut 
primul său meci de seniorat pe dis
tanța de 3 reprize a 3 minute în com
pania boxerului din Cîmipina, Mihai 
Nicolau, în fața căruia, după cum se 
știe, a pierdut categoric.

Ținînd seamă că regulamentul per
mite unele modificări în privința du
ratei meciurilor de juniori, socotim 
că ar trebui studiată posibilitatea ca, 
eventual, în etapele de „zone" și în 
finale (unde se presupune că parti
cipă cei mai buni boxeri) să se per
mită juniorilor să susțină meciuri de 
9 minute și nu de 6 minute, așa cum 
se obișnuiește în prezent. Bineînțeles, 
trecerea la o asemenea măsură tre
buie să aibă la bază și un prealabil 
aviz medical.

Există însă și o altă problemă care 
provoacă multe discuții în cercurile 
antrenorilor de box. Este vorba de 
programarea unor boxeri juniori în 
meciuri cu adversari mai puternici, u- 
neori chiar cu seniori. Na referim, 
firește, la juniorii de 16—18 ani, pe 
cale de maturizare și care au .dovedit 
că au și putere de luptă și un talent 
deosebit. In această direcție, mulți an
trenori se opun unor astfel de meciuri, 
motivînd că nu jvor* * să-și „strice" e- 
levii.

în care oaspeții vor trebui să depună 
eforturi pentru a obține un meci egal.

•fc

Nu uitați ! Azi este ultima zi în earn 
mai puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronoexpres.

★
ieri a apărut

Programul Loto-Pronosport nr. 26-1 
care publică articole legate de activi
tatea fotbalistică internă și internațio
nală. Antrenorul Cornel Drăgușin indi
că pronosticurile sale pentru concursul 
următor iar un alt antrenor, Coloman 
Braun analizează derbiurile bucureștene. 
Din categoria B este prezentată echipa 
C.S.M.S. Iași. Alte materiale interesan
te se ocupă cu sistemele Loto Central, 
Pronoexpres și Loz în Plic.

Citiți Programul Loto-Pronosport I
★

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport Nr. 18 (etapa 
din 3 mai) au fost stabilite următoa
rele rezultate provizorii:

1 variantă cu 12 rezultate
14 variante cu 11 rezultate

245 variante cu 10 rezultate.
Variante depuse : aproximativ 438.000. 
Valoarea premiilor va fi stabilită după 
definitivarea operațiunilor tehnice de 
omologări.

i
Rubrică ifedactată de I. S. Loto-Pro

nosport.: ’

Indiferent de aceste opinii, putem 
aprecia cu toată certitudinea că boxul 
nostru are în juniorii dc astăzi 
un schimb valoros, capabil încă 
de pe acum să aibă o comportare 
superioară. Antrenorii care manifestă 
rezerve în privința posibilităților ac
tuale ale juniorilor au în-față nume
roase exemple care ar trebui să-i facă 
să fie mai puțin... sceptici. La 17 ani, 
Lucian Popescu a cucerit primul titlu 
de campion al Europei. Aceasta însă 
nu l-a... stricat, ci, dimpotrivă, l-a am
biționat mai mult, astfel că în anii 
următori, a adăugat în strălucitul său 
palmares încă două titluri europene. 
Un caz mai recent, ni l-a oferit în 
1952, Floyd Patterson, care la vîrsta 
de 17 ani, a cucerit medalia de aur a 
J. O. la Helsinki.

Desigur că nu întotdeauna tinerii 
noștri boxeri pot obține imediat per
formanțe răsunătoare. Este îmbucu
rător însă că toți finaliștii prezenți re
cent la Constanța și îndeosebi tinerii 
St. Costescu, I. Marou, A. Verdeș, M. 
Dumitrescu, I. Hoel, I Crîmpiță, I. 
Păunoiu, M. Constantin, Em. loanovid 
și I. Alexandru constituie pentru bo
xul nostru un reazim de nădejde. Spre 
ei trebuie îndreptată toată atenția 
antrenorilor, care au datoria să le ne
tezească drumul progresului și al con
sacrării.

R. CALARĂȘANU

Cîțiva din numeroși 
noștri colaboratori

1. Comunistul Nicolae Rovența di 
Vulcan, raionul Petroșani, a începi 
să ne scrie încă de pe băncile șcc 
Iii. El continuă cu pasiune să fi 
prezent în coloanele ziarului noștri 
iluștrînd prin matertale din ce în < 
mai bune bogata activitate sportiv 
care pulsează pe meleagurile Vă 
Jiului.

2. Tînărul candidat de partid Ale 
xiandru Momete clin Cliuj își găsește 
timp, printre multiplele sarcini d

• activist al consumului
, U.C.F.S., să ne trimită nu as
vești din rodnica activitate s. -IV; 
de mase a regiunii Cluj. In ,.<*laș 
timp el critică cu mult cura jiranu 
mite aspecte negative.

3. Utemistul Petre Codrea, de me 
serie strungar frezor, actualmente 
student la Facultatea de filologie dir 
Iași, a reușit în scurt timp datorit* 
perseverenței și talentului său, să 
situeze printre cei rmai harnici .s- 
pondenți. Ne a obișnuiit cu *a> Ic 
bine documentate și frumos redac
tate. El se ocupă cu drag și de re 
cruțarea a noi corespondenți volur 
tariRedacția Presei Sportive Cen

trale mulțumește tuturor celor 
care i-au trimis felicitări cu oca
zia zilei de 1 Mai, ți le adre
sează totodată, aceleași urări 
de bine, de succese in muncă, 
de prosperitate, noi realizări pe 
drumul construirii depline a so
cialismului în patria noastră.

4. Profesorul Niou sbuchea din Ha
țeg se numără printre cei îmi vechi 
corespondenți ai ziarului. In decursul 
anil-or el a tratat cu obiectivitate și 
principialitate diversele probleme le
gate de buna desfășurare a mișcării 
sportive din orașul și raionul Hațeg.

5. Utemistul Ion Ioana, elev în clu- 
sa a X-a ba școala medie nr. 1 din.1 
Caracal, care abia cu cîteva luni în 
urmă ne ruga timid să-i dăm îndru- ( 
mări pentru oa să devină corespon- i 
den tul nostrut este astăzi uniul dintre 
colaboratorii noștri prețioși. EI ne tri- ’ 
mite cu regularitate știri și materiale 
interesante din viața sportivă a șco- ( 
Iilor.

<



XXV-a SESIUNE GENERALA a A.I.P.S
P SOBOLEV

Președintele Secției presei sportive 
a U.R.S.S.

slujba cauzei înțelegeri» 
păcii între popoare.
și critica făcută de zia- 
trebuie să fie pătrunse

și trezirea in el a sitn- 
înțelegere și noblețe su-

dragostea firească a fie-

Viena, începi ud de ieri, se des- 
ră lucrările celei de a XXV-a se- 
generale a Asociației Internațio- 
a Presei Sportive (A.I.P.S.). 
igresul de constituire a avut loc 
5 de ani în urmă la Paris în 
ii cellei de a VUI-a Olimpiade, 
ii a fost adoptat și „Statutul 
•tuluî sportiv" în care se spunea 
re a,Ițele :
iariștii consideră drept sarcina lor 
ipală susținerea și dezvoltarea t-u- 

tendințelor progresiste și educa- 
puse în 
roce și a 
or mafiile

sportivi
>iritut marii răspunderi și a dra-
i față de adevăr. Adres-îndu-se
ii generații ziariștii sportivi tre
să dea exemplul personal al unei 
ze loiale, obiective, nepătimașe, 
mbătînd toate tendințele lipsei de 
t-iviitate născute de pasiunile spor-
ei trebuie să apropie sportul de 

11 său cel tnaj înalt — perfecțio- 
i omului 
ițelor de 
iscă.
spec tind
a față de patria sa, ziariștii spor- 
se consideră misionarii colaborării 
omeniul cultură, care se reflectă 
itrecerea sportivă".
conformitate cu statutul, scopurile 

■S. sînt,printre altele, întărirea prie- 
i și solidarității între ziariștii afi- 
la asociațiile din diferitele țări; 

area intereselor morale și profesio- 
a> ’iariștilor sportivi; colabora. 

ei în vederea traducerii în 
a Ăifiigațiilor profesionale (de pil- 

n £j5curarea de permise la prin
ele competiții internaționale) etc. 
momentul de față 18 federații na-

ționaile ale ziariștilor sportivi sînt mem
bre ale A.I.P.S. : Austria, Belgia, Ma
rea Britanie, Olanda, Grecia, Egipt, 
Spania, Italia, Luxemburg, Norvegia, 
Polonia, U.R.S.S., R.F.G., Finlanda, 
Franța, Elveția, Suedia și Japonia.

Unii ziariști din țările în care nu e- 
xistă organizații naționale ale presei 
sportive pot fi primiți individual! ca 
membri ai A.I.P.S., cu drept de vot 
consulta tiv. In această situație se află 
cîțiva ziariști sportivi din Canada.

Organul cel mai înalt de conducere 
a! A.I.P.S. este Congresul, care se con
voacă din patru în patru a>ni în timpul 
Jocurilor Olimpice. Congresul exami
nează problemele modificării statutu
lui, alege organele conducătoare ale 
asociației pe următorii patru ani etc. 
In afară de Congres, are loc anual 
sesiunea generală a A.I.P.S. la care 
sînt invitați președinții tuturor orga
nizațiilor naționale ale ziariștilor spor
tivi. Sesiunea analizează problemele 
curente aile activității asociației. In pe
rioada dintre congrese și sesiuni gene
rale conducerea activității asociației 
este efectuată de un Comitet General 
A.I.P.S., ales la Congres.

Secția presei sportive a U.R.S.S. a 
fost primită în A.I.P.S. în 1956 la Con
gresul desfășurat în timpul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Cortina d’Am
pezzo. Intrarea secției presei sportive 
din U.R.S.S. în A.I.P.S. a fost primită 
favorabil de către presa sportivă in 
ternațională. Reprezentanții sovietici 
au luat parte activă la Congresul d-in 
1956 și la sesiunile generale din 1957 

și 1958.
Pe ordinea de zi a sesiunii generale 

care a început ieri figurează mai multe

puncte, printre care admiterea în rîn- 
d-urile membrilor A.I.P.S. a organiza
țiilor naționale ale presei sportive din 
Ungaria, Venezuela, Danemarca, Peru 
și Cehoslovacia ; raportul președintelui, 
raportul secretarului general și aii tre
zorierului : analizarea proiectului nou. 
lui statut al A.I.P.S. ; discutarea mo 
dului de deservire a corespondenților 
de presă la Jocurile Olimpice din 1960 
etc.

Asociația Internațională a Presei 
Sportive n-a devenit încă o organiza
ție largă și puternică, care să cuprindă 
pe ziariștii tuturor continentelor. In rîn- 
dul membrilor săi se numără în special 
țările eurolpene (16) precum și provin
cia Egipt a R.A.U. și Japonia. Tre
buie remarcat că pînă la cel de aii doi
lea război mondial A.I.P.S. număra 
mai rntilți membri; reunind ziariști din 
28 de țări.

După cum a remarcat la Congresul 
A.I.P.S. din 1956 președinteile său de 
onoare Victor Bouin, Asociația Inter- 
națională a Presei Sportive nu repre
zintă doar o simplă reuniune corpora
tivă. Principial de bază al A.I.P.S. îl 
constituie contribuția sa la progresul 
și educația tinerei generații, ducerea 
la îndeplinire a nobilei sale misiuni 
în lupta pentru pace între popoarele 
lumii. De felul cum A.I.P.S. va trans
pune în viață aceste importante pro
bleme depinde autoritatea sa interna
țională și viitoarea creștere a număru
lui membrilor săi.

Eemsmanii chinezi se afirmă

■

(Din „Sovetski sport" — text pre
scurtat).

Se spune că în tenis — mai mult 
ca in oricare alt sport — tradițiile 
condiționează valoarea... Dar iată 
că dezvoltarea vertiginoasă a 
„sportului alb" in R. P. Chineză, 
creșterea rapidă a măiestriei jucă
torilor, afirmarea lor tot mqi pu
ternică, contrazic total această pă
rere învechită.

Debutul ienismanilor chinezi în 
arena internațională s-a produs cu 
doi ani in urmă la Festivalul de la 
Moscova. Atunci, „racheta" nr. 1 a 
țării, Ciu Cen-hua s-a comportat 
mai mult decit onorabil, învingind 
— printre alții — pe uruguayanul 
Argon și cedînd la mare luptă 
(2—3) in fața lui Javorski, fina-

listul probei. La dublu (cu Mei 
,Fu-ci) perechea chineză a ajuns 
piuă in sferturile de finală, fiind 
întrecută de ciștigăiorii competiț ■ i 
Huber (Austria') — Kummar (In
dia ).

Cu mult succes au evoluat iems- 
manii chinezi in cadrul turneului 
de la budapesta precum și in întîl- 
nirea cu jucătorii mexicani pe care 
au reușit s-o ciștige. Ei posedă a- 
vansate cunoștințe tehnice, desfă
șoară un joc modern, rapid, cu 
servicii puternice și dese atacuri la 
fileu.

IN FOTOGRAFIE: campionul de 
tenis al R. P. Chineze, Citi Cen- 
hua.

2

Despre patru recorduri de atletism 
mondiale (Press—17,25 m la greutate; Fedoseev — 16,70 m la triplu salt) 
și 2 europene (Piatkowski—57,55 m la disc; Bulatov—4,62 m la prăjină)

Fotbal peste hotare
PREZENTATIVA R. P. UNGARE 
ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA 

LA DRESDA
1 1 mai a avut loc la Dresda 
nirea internațională de fotbsalj 
-e reprezentativele R. D. Ger- 
e și R. P. Ungare. Fotbaliștii 
hiari care se prezentau după vic- 
i la scor în fața naționalei iugo- 
e contau — firește — ca favoriți. 
au primit însă o replică foarte 
a din partea gazdelor, reușind să 
g 'oâr la limită, prin punctul 
ri. a Gorocs în min. 68.
î jucat formațiile: R. D. GERMANA: 

Jbenagel — Muller, Heine, Sko- 
—- Muhlbacher, Kaiser — Lind- 
Troger, Schroter, Meyer, Wirth ;

P. UNGARA: Grosics — Matrai, 
>s, Sarosi — Bundszak. Kotasz — 
ai. Gorocs, Csordas, Tichi, Feny-

DtNAMO MOSCOVA 
Șl ZENIT LENINGRAD 

LA A TREIA VICTORIE
i cea de a treia etapă a campio- 
ilui unional de fotbal s-au înre- 
at în general rezultatele scontate, 
jură victoria obținută de Zenit 
ingrad în fața lui Spartak Mos- 
i poate fi considerată o surpriză, 
'ala campioană fiind astfel la cea 
a doua înfrîngere. Fotbaliștii din 
ingrad au la activ trei victorii 
secutive și doar un golaveraj pu- 
mai slab decît cel al lui Dinamo 
•>cova îi situează pe locul doi.
ttă rezultatele tehnice ale etapei: 
anio Kiev — Dinamo Moscova 
3, Zenit — Spartak 2—0, S.K.V.O. 
tov — Aripile Sovietelor 4—-2, 
K.M.O. — Torpedo 1—0, Mol- 
a -— Sahtior 1—1, Lokoniotiv
anio Tbilisi 4—1.
Jasamentul după trei etaipe ;
Dinamo M. 3 3 0 0 6:2 6
Zenit 3 3 0 0 8:3 6
Lokomotiv 3 2 1 0 6:2 5
S.K.V.O. 3 2 1 0 8:4 5
Moldova 3 1 2 0 3:2 4
T.S.K.M.O. 3 1 1 1 2:3 3
Torpedo 3 1 0 2 3:2 2
Dinamo Tb. 3 0 2 1 4:7 2
\r. Sovietelor 3 0 1 2 3:6 1
Șahtior 3 0 1 2 3:7 1
Spartak M. 3 0 1 2 1:4 1
Dinamo Kiev 3 0 0 3 3:8 0

JOCURI DE aUPA

și Luton Town. De notat că numele 
acestor echipe s-au întîlnit rar în lupta 
pentru întîietate în tradiționala corn 
petiție. Luton era chiar debutantă în 
finală, iar Nottingham nu mai jucase 
din anul 1898. Victoria a revenit echi
pei Nottingham Forrest cu scorul de 
2—1.

Tot sîmbătă a luat sfîrșit la Sofia 
cea de a XXIV-a ediție a „Cupei Ar
matei Sovietice" competiție care reu
nește echipele fruntașe ale fotbalului 
bulgar. Trofeul a fost cîștigat în a- 
cest an de Lokomotiv Sofia care a 
dispus în finală cu 1—0 de Spartak 
Plovdiv.

Duminică pe stadionul Colombes 
din Paris s-a disputat finala „Cupei 
Franței". S-au întîlnit Sochaux și for
mația din divizia secundă Le Havre. 
Ele n-au putut desemna un cîștigă- 
tor, întîlnirea luînd sfîrșit cu rezulta
tul de 2—2 și după prelungiri. Reju- 
carea finalei este programată pentru 
luni 18 mai.
T.D.N.A. LA EGALITATE CU SPARTAK 

PLOVDIV
Cea mai importantă întîlnire a eta

pei a XlX-a a campionatului de fotbal 
all R.P.B. a fost aceea dintre T.D.N.A. 
și Spartak Plovdiv. Meciul s-a termi
nat la egalitate, nici una din echipe 
nereușind să înscrie: 0—0.

In celelalte jocuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Cerno More- 
Levski 2—1, Dunav-Locomotiv 2—1, 
Slavia-Spartak Varna 2—0, Beroe-Mi- 
rtior 1—0, Botev-Spartak Pleven 4—1.

In clasament continuă să conducă 
detașat T.D.N.A. cu 29 p. urmată 
Slavia cu 26 p.

SCURTE ȘTIRI
© Federația franceză de fotbal a 

nunțat oficial că întîlnirea dintre
chipele selecționate ale Franței și R.P. 
Bulgaria va avea loc la 11 octombrie 
la Sofia.

• întîlnirea internațională dc fotbal 
dintre echipele selecționate ale R.P. 
Ungare și Turciei se va disputa la 21 
iunie pe Stadionul Popular din Buda
pesta. In ultima întîlnire, desfășurată 
la Istanbul în anul 1956, echipa turcă 
a repurtat victoria cu scorul de 3—1.

• La invitația Confederației Muncii 
ditn Maroc a plecat la Casablanca o e- 
chipă sindicală sovietică. Formația U- 
zinei de Tractoare din Harkov va sus
ține mai multe meciuri în Maroc.

• Mîine se dispută douăi meciuri 
interțări: la Londra, Anglia -e- Italia 
și la Glasgow, Scoția — R. Fi Ger
mană.

• Echipa Glasgow Rangers este 
campioana Scoției pe anul 1958—59.

Pentru atleții din majoritatea țărilor 
lumii sezonul competițiilor, al marilor 
concursuri cu caracter intern și inter
național, se af'ă abia la începutul său. 
Și totuși, iată eă cei mai buni dintre 
ei nu așteaptă lunile de „vîrf" pentru 
a intra ,în formă și pentru a putea 
registra rezultate de seamă, ci 
acum prin performanțele lor au

în-

OLEG FEDOSEEV

mai doborît de 11 ori acest record, 
ducîndu-1 în 1956 pînă la 
rezu’.'tat de 16,76 m.

In 1955 ne aflam din nou 
pentru a asista la întrecerea 
din R.P.R. și U.R.S.S. Cu acest prilej 
am făcut cunoștința unei tinere atlete, 
Tamara Press, despre care Zoia 
Romanova, conducătoarea Setului so
vietic, ne spunea că nu va fi departe 
ziua cînd Tamara o va întrece pe Ga
lina. Și iată că de atunci de la acel 
13,75 m (record de junioare al 
U.R.S.S.) obținut la Ploești, rezulta
tele Tamarei Press au crescut neîn
cetat: 14,70 m (1956), 15,89 m (1957), 
16,54 m (1958) și 17,25 m (1959). A- 
nul trecut, Ia Stockholm, Tamara Press 
a devenit campioană a Europei la disc 
cu 52,32 m, dar visul ei rămîne... 
Roma.

Cum a evoluat recordul! lumii:

excelentul

la Ploești 
juniorilor

16,22 F. da Silva (Brazilia)
16,235 Scerbakov (U.R.S.S.)
16,56 F. da Silva (Brazilia)
16,59 Riiahovskl (U.R.S.S.)
16,76 Fedoseev (U.R.S.S.)

1952
1953
1955
1958
1959

lumii...

de

a-
e-

,a sfîrșitul săptămînii trecute 
he.iat competițiile de cupă în 
lte țări din Europa.
limbată, pe stadionul Wembley din 
idra s-a desfășurat finala „Cupei 
gliei" dintre Nottingham Forrest

s-au 
mai

ceput să dea de... lucru statisticienilor. 
Recorduri mondiale, recorduri europene, 
sumedenie de cifre răsunătoare au fost 
obținute cu prilejul ultimelor întreceri 
atletice. Explicația este una singură: 
apropierea celor mai mari întreceri, 
Jocurile Olimpice din 1960, reprezintă 
un stimulent pentru o pregătire cît 
mai bună, minuțios făcută încă de pe 
acum, cu 16 luni înaintea întrecerilor 
de la Roma.

Ziarul nostru și-a informat cititorii 
despre o serie din rezultatele înre
gistrate în prima perioadă a acestui 
an și sîntem convinși că n-a fost nici 
măcar unul dintre cei care sînt pasio
nați de cifrele performanțelor atletice 
care să fi rămas indiferent în fața 
unor asemenea rezultate de o valoare 
excepțională.

17,25 m la greutate femei

Cu nouă ani în urmă am fost mar
torii acelui 15,02 m obținuți în con
cursul de ia Ploești de Ana Andreeva, 
împresia produsă de acest rezultat a 
fost deosebit de puternică și ni se pă
rea că acest record va rezista multă 
vreme. Dar, n-au fost necesari decît 
2 ani și la JO. de la Helsinki, Ga
lina Zîbina, cunoscută pînă atunci ca 
aruncătoare de suliță, a cucerit me
dalia de aur, stabilind tciodată un nou 
record mondial. De atunci, Zîbina a

11,86 Heublein (Germania)
12.85 Heublein (Germani .) 
13.70 Heublein (Germania)
14,33 M'auermayer (Germania)
14.38 Mauermayer (Germania)
14.39 Andreeva (U.R.S.S.)
14.59 Sevriukova (U.R.S S.)
14.86 Tocenova (U.R.S.S.)
15,02 ‘ --------------
15.28
15.37
15,42 
18,18
16,20
16.28 
i:,“ 
18,32
16.38 
18,45 
16.67 
16.76
17,25 T. Press (U.R.S.S.)

Cu 11 cm peste recordul

Andreeva (U.R.S.S.)
Zîbina
Zît(vn>a
Zîbina
Zîbina
Zîbina
Zîbina

16,2® Zîbina
Zîbina
Zîbina
Zîbina
Zîbina
Zîbina

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(U.R.S S.)

(U.R.S.S.) 
lU.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(U R.S.S.)

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

1928
1929
1931
1932
1934
1918
1943
1949
1950
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1955
1955
1956
1955
1955
1955
1959

lumii

Tot la Ploești, în 1955, a debutat ca 
internațional și tînărul Oleg Fedoseev 
care a cîștigat lungimea cu 7,36 și 
triplul cu 15,18 m (record de juniori 
al U.R.S.S.). In cei patru ani care au 
trecut de atunci, l-am mai văzut pe 
Fedoseev la „internaționalele" noastre 
în 1956 cînd a doborît recordul sovie
tic ai săriturii în lungime sărind 7,68 m 
și am auzit despre mu'.te din izbînzile 
sale sportive- In această iarnă el a ob
ținut cu 15,80 m cel mai bun rezultat 
mondial pe teren acoperit, iar acum, 
la Nalcik a realizat un nou record al 
lumii sărind 16,70 m. Evoluția sa ca 
săritor de triplu: 15,69 m (1955), 15,44 
m (1956), 15,73 m (1957) și 15,82 m 
(1958).

Iată evoluția recordrf.ui mondial la
triplu salt:
15,52 Aheam (S.U.A.) iota
15,525 Winter (Australia) 1324
15,58 Oda (Japonia) 1931
15,72 Nambu (Japonia) 1932
15,78 Metcalfe (Australia) 1935
1’6,00 Tajima (Japonia)' 1936
16,00 F. da Silva (Brazilia) 1950
16,W F. da Silva (Brazilia) 1950.

in drum spre recordul

Edmund Piatkowski este 
ca unul dintre cei mai înzestrați atleți 
polonezi. Consacrat cu ocazia con
cursurilor pentru „Cercurile olimpice" 
în 1955, elevul cunoscutului antrenor 
Wittold Gierlitto, a înregistrat an de 
an succese tot mai mari : 50,93 ni 
(1955), 51,03 m (1956), 54,67 m
(1957), 56,78 m (1958). In acest ana 
devenit și campion european cu 53,92 m 
și 57,55 tn în 1959. Specialiștii îl 
văd capabil pe acest tînăr atlet (Pint 
kowski s-a născut în 1936) să asalteze 
cu succes recordul lumii la aruncarea 
discului.

Evoluția recordului european la a- 
runcarea discului:

considerat

52,42 Andersson (Suedia)
53,10 Schroder (Germania)
53,34 Consolini (Italia)
54,23 Consolini (Italia)
54.78 Tosl (Italia)
54.80 TOsi (Italia)
54,86 Consolini (Italia)
56,33 Consolini (Italia)
55.47 Cor-solini (Italia)
55.79 Klics (Ungaria)
56.47 Merta (Cehoslovacia)
56.55 Consolin. (Italia)
57.55 Piatkowski (polonia)

Bulatov este noul recordman 
european la prăjită

1
Vladimir Bulatov este un tînăr atlet 

sovietic care s-a impus cu autoritate 
în ultimii ani cînd a realizat urmă
toarele performanțe:

4,42 m (1955), 4.40 m (1956), 4,50 
m (1957), 4,56 t 
cent 4,62 m —

Iată cum a
pean al acestei
4,25 Hoff (Norvegia) 
4,29*)  Ozolin (U.R.S.S.) 
4,27 Kaas (Norvegia) 
4,3(1*)  OZOlin (U.R.S.S.) 
4,31 Kaas (Norvegia) 
4,36 Lundberg (Suedia) 
4,40 Lundberg (Suedia) 
4,44 “ “
4,44 
4,46
4.50
4.51

m (1958) și acum re- 
nou record european.
evoluat recordul
probe:

euro-

1924 
19’9 
19S9 
1939 
,948 
1943
1956
1952 
195J
1954
1955 
11)56
1957 
1957
1953 
1959

Lundberg (Suedia)
Denisenko (U.R.S.S.)
Denisenko (U.R.S.S.) 
Landstrom (Finlanda)

.,_ Landstrdm (Finlanda)
4,52*)  Preussger (R.D'.G.)
4.55 Roubanls (Grecia)
4,69 Roubanls (Grecia)
4,62 Bula-tov (U.R.S S.)

*) recorduri neomolcpate

★
Acesta nu a fost însă decît începu

tul, așa că — pe cît de curînd — alte 
recorduri...
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Interviu telefonic cu IVOR MONTAGU, 
laureat al Premiilor Internaționale Lenin 

Pentru întărirea păcii între popoare"

TELEGRAMA

Opinia publică mondială a luat cunoștință, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, de decernarea Premiilor Internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare". Printre noii laureați se află și cunoscutul publicist englez 
și militant al luptei pentru pace Ivor Montagu, membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii. Pentru iubitorii de sport, numele lui Montagu este 
legat însă și de activitatea pe care acesta o duce de ani de zile ca preșe
dinte al Federației internaționale de tenis de masă. Ivor Montagu este un 
adevărat pionier al acestui sport atît de popular în zilele noastre. El conduce 
forul suprem al tenisului de masă încă din 1926, de la înființarea acestuia.

Iată motivele pentru care am soco
tit interesant să oferim cititorilor 
noștri un interviu cu Ivor Montagu, 
pentru a afla primele impresii ale 
noului laureat. Interviul nostru a fost 
luat bineînțeles prin intermediul tele
fonului. Ivor Montagu — pe care 
l-am găsit la o oră matinală la lo
cuința sa din apropierea Londrei — 
a ținut să ne transmită următoarea 
declarație:

„Sînt deosebit de onorat de 
înalta distincție ce mi-a fost acordată. 
Simt o mare bucurie față de aprecie
rea dată modestei mele activități pe 
tărimul uriașei mișcări mondiale pen
tru pace, cea care unește milioane de 
oameni din atîtea țări ale lumii. Fap
tul de a fi fost trecut în rindurile 
Laureaților Premiilor Internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", alături de atitea persona
lități proeminente, este pentru mine 
o cinste deosebit de mare. Nu pot 
decît să-mi exprini satisfacția deplină 
și în același timp hotărirea fermă de

a servi neobosit și in viitor cauza 
păcii".'

Trebuie amintit că Ivor Montagu 
este vicepreședintele Asociației brita
nice a luptătorilor pentru pace, cali
tate pe care o deține din anul 1951. 
El este totodată un bun prieten al 
țării noastre, pe care a vizitat-o în 
dese rînduri, cu prilejul marilor corn- « . ; . . , „ .
petiții de tenis de masă. Si știindu-1) m dezvoltarea mișcării
un bun cunoscător al tenisului de< ‘ra,asca ,n,vec* P^enia smeera, de 
masă rorninesc, am profitat de acest 5 dmtre sP<)r‘‘v,< 5*  chinezi
prilej pentru a-i solicita o părere asu
pra reprezentanților țării noastre, pe 
care i-a putut urmări la recentul 
campionat mondial de la Dortmund. 
Iată ce ne-a declarat Ivor Montagu :

„Consider că Rominia poate servi 
drept un bun exemplu pentru cele
lalte țări prin felul cum știe să încu
rajeze elementele tinere. Cei trei ti
neri jucători romîni care au evoluat 
la Dortmund au toate posibilitățile 
ca intr-un viitor apropiat să joace 
un rol important in ierarhia mondială 
a tenisului de masă".

La încheierea convorbirii noastre, 
Ivor Montagu ne-a declarat urmă
toarele :

„Rog să transmiteți un călduros 
salut tuturor sportivilor romîni și ac
tiviștilor pe tărimul sportului din țara 
dv., cu care am conlucrat deseori în 
trecut și cu care sper să colaborez 
tot atît de rodnic și de acum înainte 1“

Ivor Montagu rostind cuvîntul de 
deschidere la cea de a XX-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă, desfășurată în 1953 la București- 
în sala Floreasca.

Mavlehanov și Sîsikin învingători 
msi concursul internațional de scrimă

Paralel, pe două planșe, au început 
ieri dimineață întrecerile individuale din 
cadrul întdnirii internaționale de scri
mă R.P.R.—R.S.F.S.R. la floretă băr
bați și sabie. Din partea oaspeților au 
participat trăgătorii din meciurile pe 
echipe, iar noi am fost reprezentați de 
cite 12 sportivi la fiecare probă. Prin
tre aceștia mulți tineri a căror evolu
ție într-o întrecere importantă este 
binevenită. Firește, ei nu s-au putut 
califica în turneele finale, dar fără 
îndoială că au avut mult de învățat 
de la valoroșii lor adversari.

Finalele au întrunit pe trăgătorii 
Mavlehanov, Jitnîi, Vecikanov, Leît- 
man (R.S.F.S.R.), Mustață, Pelmuș, 
Szantay, Szanto (R.P.R.) la sabie și

inter- 
Plov-

Primele rezultate 
din turneul de șah 

de la Plovdiv
In prima rundă a turneului 

național feminin de șah de la
div, reprezentanta țării noastre, Ma
ria Pogorevici a întîlnit pe jucătoa- 
rea din R. F. Germană, Rinder. Șa- 
hista noastră a obținut victoria în 
această partidă. In runda a doua a 
turneului, Pogorevici a întrerupt par
tida cu șahista americană Gisela 
Grasser.

Un start bun au avut șahistele so
vietice Larisa Volpert și Selma Ro
otarc. Prima a întrecut-o pe Kerekes 
(R.P.U.) și a făcut remiză cu Kel
ler-Hermann (R.D.G.), iar 
are o victorie asupra 
(R.P.B.) si o remiză cu Borisenko 
(U.R.S.S.).

Din cauza numărului mare de par
tide întrerupte, nu se poate face deo
camdată un clasament general. Con
duc Volpert și Rootare (U.R.S.S.), 
urmate de Eretova (R. Ceh.) și Po
gorevici (R.P.R.) cu cîte 1 punct și 
o partidă întreruptă.

a doua 
Todorovei

pe Sîsikin, Sarov, Seveliov, Sveșnicov 
(R.S.F.S.R.), Mureșanu, Olănescu, 
Poenaru și Zilahi (R.P.R.) la floretă.

Primul cîștigător al concursului a 
fost sportivul sovietic Mavlehanov, a- 
celași care în preba pe echipe a avut cea 
mai bună și mai constanta comportare. 
El și-a întrecut pe rînd toți compatrio- 
ții și a continuat sâ se impună și în 
fața reprezentanților noștri. In turneul 
final, Mavlehanov a suferit o singură 
înfrîngere de ta Szantay. De fapt, el 
s-a anunțat de la începutul luptei 
ca adversarul cel mai de temut al spor
tivilor noștri și nu puțini erau cei care 
îi acordau prima șansă. Dar, drumul 
oarecum ușor spre primul loc i-a fost 
oprit spre sfîrșitul finalei de Szantay, 
care. l-a adus astfel la egalitate de 
victrii și înfrîngeri cu sportivul ro
mîn Mustață: cîte 5 victorii și o în
frîngere. Asaltul cel mai important, 
care avea să dea cîștigătorul, începe 
— iirește — într-o stare de accentu
ată încordare. Cîteva minute concu- 
renții se studiază, apoi cel care pun
ctează este Mavlehanov. Mustață ega
lează. Este 1-1 și se pare că vom a- 
sista la cel mai frumos asalt al finalei 
de sabie. Dar, o primă greșeală să- 
vîrșită de arbitrul conducător influen
țează în mod negativ desfășurarea în
trecerii, ---------- ”
Mustață pierde cu 5-2.

Finala aceasta n-a pasionat In mă-1 
sura în care era de așteptat. Ea a tost I 
mai puțin dîrză și mai puțin dispu
tată chiar decît întrecerea pe echipe. 
Am reținut din nou evoluția lui Jitnîi, 
care, alături de învingătorul probei, 
este o mare speranță a scrimei sovie
tice. De la noi, toți cei 4 sabreri au 
luptat cu multă voință și au înregis
trat rezultate bune. Merită a fi su
bliniată în deosebi comportarea lui 
Dumitru Alustață, care a fost la un 
pas de a reedita performanța de anul 
trecut. Clasamentul: 1. Mavlehanov
6 v.; 2. Mustață 5 v.; 3. Jitnîi 4 v.; 
4. Pelmuș 4 v.; 5. Szantay 4 v.; 6.

enervează trăgătorii și...

b.

foștii jucători de la Rapid și Juventus 
din nou în Qiulești
dache (2), Gorgorin și Cons'ta.ntmes- 
ou-Grecu pentru „Juventus". Scor fi
nal : 9—4 (4—3) în favoarea foștilor 
rapidiști.

Întîlnirea va fi reeditată mîine după 
amiază. Rapidiștii au acordat revanșă 
juventiștilor, astfel că stadionul Giu- 
lești va fi mîine (de la ora 17) din 
nou teatrul de desfășurare a unei dis
pute care pasionează pe amatorii de 
fotbal și care readuce în arenă pe Ma
rian, Bogdan, A. Rădulescu, Flamaro- 
pol, Filote, Mihăilescu, Lungu, Dan 
Gavrilescu, lordache, Gorgorin, Socec, 
Costea, Gică Andrei, Pepelea și alții, 
reactualizînd vechea rivalitate Rapid— 
Juventus.

se întîlnesc miine
Nu de mult, foștii fotbaliști — prin- 

tre care numeroși internaționali — 
s-au întîlnit intr-un meci Rapid—Ju
ventus, organizat — în colaborare cu 
U.C.E.S. oraș București — de către 
Comitetul Orășenesc U.T.M. în cadrul 
manifestațiilor sportive inițiate în cin
stea celui de al Vll-lea Festiva! Mon
dial al Tineretului și Studenților de 
la Viena. Intilnirea foștilor noștri ju
cători (și în rîndurile lor am revăzut 
multe foste glorii ale fotbalului ro- 
mînesc) a însemnat un spectacol a- 
greabil și... o ploaie de goluri. Auto
ri: Andrei Rădulescu (6), Filote, 
Mat ian și Lungu pentru „Rapid", lor-

I

Uniunii de Cultură Fizică și Spor 
din R. P. Romînă

Dragă tovarășe BODNARAȘ,

Vă mulțumesc din toată inima pentru cordiala dumneavoastră felicitar 
pe care tni-ați adresat-o cu prilejul numirii mele în calitate de vicepresedin 
al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Cu ocazia zilei de 1 Alai, ziua solidarității internaționale a celor < 
muncesc, vă urez din toată inima noi succese strălucite în construirea s< 

sportive din țara dumneavoastră. S 
nezdruncinat dintre popoarele noastn

HE LIJN

Mareșal al R. P. Chineze
Președintele C.CJF.S. din R. P. ChinezăJ

Gabriel Moiceanu a fost la... un pai
de tricoul galben!

(Urmare din pag. /)

Leitman 2 v.; 7. Vecikanov 2 v.; 8. 
Szanto 1 v.

Aproape în fiecare concurs, floreta 
— bărbați — este proba care durează 
cel mai mult. Și de data aceasta nu 
a făcut excepție. Mai mult de 5 ore 
au fost necesare pentru a se cunoaște 
cîștigătonil. Au candidat pe rînd și 
Mureșanu și Sîsikin. Dar, într-o finală 
cu trăgători la fel de valoroși nimic 
nu este sigur, iar rezultatul poate fi 
inversat în ultimul asalt, la ultima 
tușă. Sabia se terminase, Mavlehanov, 
Mustață și Jitnîi primiseră premiile 
care le răsplătea frumoasa compor
tare, și floretiștii erau de-abia la... 
jumătatea concursului.

Și nici după 5 ore de dispută n-a 
putut fi stabilit cîștigătcrul. 4 spor
tivi — doi sovietici și doi romîni — 
au totalizat același număr de victorii 
și de înfrîngeri. Astfel, ei au fost ne- 
voiți să susțină un baraj.

Clasamentul floretei băieți: 1. Sîsi
kin 5 v. (după baraj); 2.

3. Sveșnikov 5 
d.b.; 5. Sarov 3 
7. Seve! iov 2 v.;

re-

Mureșanu 
v. d.b.; 4. 
v.; 6. Poe- 
8. O Lines -

5 v. d.b.; 
Zilahi 5 v. 
narii 2 v.; 
cu 1 v.

Concursul internațional continuă azi 
cu probele floretă fete și spadă-indi- 
vidual.

rului romîn Gabriel Moiceanu. Entu
ziasmați de comportarea sa curajoasă, 
de forța și inițiativa pe care a do
vedit-o în cele trei etape desfășurate 
pînă acum —- și în special în cea 
de a treia — ziariștii și specialiștii 
străini m-au rugat să transmit aler
gătorilor romîni și cititorilor ziaru
lui nostru felicitările și aprecierile 
lor deosebit de elogioase adresate ca
lităților combativului ciclist Gabriel 
Moiceanu. Și într-adevăr aveau de 
ce să o facă! A lipsit numai o frac
țiune de secundă pentru ca astă-seară 
să vă pot anunța că Gabriel Moi
ceanu este noul lider al „Cursei Pă
cii!" La sprintul final — epuizat de 
eforturile făcute pe ultima parte a 
cursei — Gabriel Moiceanu n-a
zistat atacului dat de ceilalți doi 
rutieri și a pierdut, la numai o 
roată, locul doi în etapă. Dacă l-ar 
fi întrecut pe ciclistul german Eckstein 
ar fi beneficiat de bonificația oferită 
pentru locul II (30 sec) și ar fi 
trecut pe locul I... Dar și așa per
formanța sa este excelentă și îi 
deschide perspective din cele mai fa
vorabile. Alături de el trebuie să 
subliniez și performanța debutantului 
Ion Braharu care se comportă la 
înălțimea renumelui acestui adevărat 
campionat mondial de amatori al 
„giganților șoselelor", reușind să se 
mențină pe primul plan al întrece
rilor, precum și revenirea căpitanului 
formației noastre. Constantin Dumi
trescu. Să vă relatez însă cîte ceva 
din filmul cursei.

Startul în cea de a 
(Magdeburg — Leipzig, 
dat din nou pe ploaie 
ternic. Intemperiile nu 
însă pe temerarii rutieri 
este însăși media orară
42,000 km! Din cauza alunecușului de

pc șosea se produc o serie de bus 
culade care angrenează o serie d 
alergători valoroși: Kolumbet, Rend 
Glowaty, Arany ș.a. Plutonul s 
fragmentează sub presiunea acțiunile 
realizate de fruntași (printre care s 
remarcă și Gabriel Moiceanu). L 
km. 40 evadează un pluton de 1 
alergători. In acest grup se află ș 
cicliștii noștri G. Moiceanu și I. Bra 
haru. In spate, în plutonul II, s 
găsesc I. Vasile și I. Stoica, iar î 
plutonul III C. Dumitrescu și M 
Voinea. C. Dumitrescu va forța îns. 
și va face spre sfîrșitul etapei jonc 
țiunea cu plutonul secund.

La kni. 125 asistăm la o f-”' d 
mare importanță pentru conți. ți. 
clasamentului etapei și chiar <i <eiu 
general: evadează de unul '»/ngui 
alergătorul romîn Gabriel Moiceanu 
Timp de 8 km urmărim emoționaț 
curajoasa acțiune a ciclistului nostru 
Dar dacă plutonul nu-1 poate ajungi 
în schimb doi alergători (sovietici) 
Bebenin și germanul Eckstein) eva 
dați și ei îl prind și împreună con 
tinuă acțiunea. Pe stadionul du 
Leipzig trece primul Bebenin, la c 
lungime de bicicletă, apoi Eckstein ș 
la o roată în urma lui Moiceanu.

Iată de altfel clasamentul etapei.
1. Bebenin (U.R.S.S.) 3 h. 35:10; 2. 
Eckste'n (R.D.G.); 3. G. Moiceanu 
— același timp; 4. Venturelli (Italia) 
3 h. 35:43 ; pe locurile 5—25 un 
pluton cronometrat cu 3 h. 36:03 în 
care se află Ion 
repovici, Schober, 
ken, Schur s.a.

CLASAMENTE
DIVIDUAL: 1. Eckstein (R.D.G
h. 51:40; 2—3. Vandervecken (Bel.,.a) 
și Zorzi (Italia) 10 h. 51:59: 4. GA
BRIEL MOICEANU 10 h. 52:10; 
Venturelli (Italia) 10 h. 52:43; 6— 
Hristov (R.P.B.), Lbrke 
Adler (R.D.G.), Schober 
Schur (R.D.G.), Celdermans 
și Cerepovici (U.R.S.S.) 10
13. Melehov (U.R.S.S.) 10
14. ION BRAHARU 10 h. 54:16;
Ion Stoica 10 h. 58:52; ...51. M. Voi 
nea 11 h. 09:41; ...57. C.
II h. 10:46; ...59. I. Vasile
ECHIPE: 1. U.R.S.S. 32 ............
2. R. D. Germană la 4 sec; 3 Italia 
la 33

P. ROMINA la ”5:55; 6. Olandă; 
P. Bulgaria; 8. Anglia; 9. 

10. R. P. Polonă;
R. P. Ungără; 12. Danemarca; 
Monaco; 14. Franța; 15. Elveția; 
Finlanda; 17. R.P.F. Iugoslavia; 
Luxemburg. Marți se dispută etapa 
Leipzig — Karl Marx Stadt (primii 
40 km individual contra-cronometru). 
iar miercuri este zi de odihnă la 
Karl Marx Stadt. ’ .

Braham, Zorzi, Ce- 
Trape. Vandervec-

e. m. —

III-a etapă 
150 km) s-a 
și vînt pu- 
i-au speriat 
și o dovadă 

realizată:

GENERALE — IN-
•o

Baschetbaliștii dim Baku învingători și Ba Cluj
CLUJ, 4 ■ (prin telefon). In 

continuarea turneului pe carc-l între
prinde ■ în țara noastră, selecționata 
masculină de baschet a. orașului Baku 
(R.S.S. Azerbaidjan) a jucat luni la 
Cluj, înregislrînd o nouă victorie cu 
scorul de 70—59 ( 33—36). Cei peste 
2.000 de spectatori prezenți în sala 
Armatei au urmărit o partidă foarte 
interesantă. în care oaspeții au avut, 
ca și la Oradea, o comportare ex
celentă. Ei au arătat o viteză deru
tantă și mare precizie în aruncările 
la coș. Clujenii au jucat foarte bine 
în prima repriză, dar în a doua eli
minarea lui Albu șj Sarosi pentru

cinci greșeli personale a mișcorat ran
damentul echipei.

Punctele au fost înscrise de: Rîbal- 
ko 17, Naumțev 13, Guseinov 12, 
Osin 8, A. Mamediarov 7, Navru- 
zov 4, ITrumov 3, G. Mamediarov 
3, Samedov 2 și Fasilîv 1, pentru 
Baku și de: Albu 16, Sarosi 12, Till 
10, Radu 8, Wilwert 7, Anghel 5 și 
Litian 1 pentru Cluj. Au arbitrat 
bine: N. Mișkerov (Baku) și I. Bo- 
doni (Clui)

Selecționata Baku își continuă tur
neul jucînd miercuri la Tg. Mureș cu 
reprezentativa locală.

R. FISCH 
corespondent regional

• PE STADIONUL Popular din 
Budapesta s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de baschet dintre repre
zentativele masculine ale R. P. Un
gare și U.R.S.S. Baschetbaliștii ma
ghiari au cîștigat cu scorul de 61—58 
(36—22).
• TURNEUL INTERNAȚIONAL de

baschet de la Alfortville (Franța) a 
fost cîștigat de. echipa Spartak Sofia, 
în ultimul meci, baschetbaliștii bul
gari au învins cu scorul de 70—65 
(29—31) formația TAlsace de Bag- 
nolet. - . • "

a CAMPIONUL MONDIAL de box s-a clasat luxemburghezul Stoffel cu 
profesionist la categoria grea, negrul 47,60 puncte, 
ameriggn Floyd Patterson și-a apărat 
eu succes titlul în întîlnirea cti cha-

5.
12. 

(R.D.G.), 
(R.D.G.), 
(Olanda) 
h. 53:03;
h. 53:12;

.36.

Dumitrescu
11 h. 12:38.

R.
7. R. I
Cehoslovacă;

sec; 4. Belgia la 2:51; u.

R. 
11.
13.
16. 
18.

„Cupa Europei Centrale" s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Praga— 
Viena 2—1; Munchen — Zagreb 2—0.

• INOTATOAREA SOVIETICA La
risa Viktorova,' în vîrstă de 16 ani, 
a stabilit un nou record unional de 
senioare în proba de 100 m. spate cu 
timpul de 1:12,2. Vechiul record 1:13,2 
aparținea aceleiași sportive și fusese 
stabilit cu o săptămînă în urmă la 
Moscova.

• DUPĂ PRIMA ZI, în întîlnirea 
internațională de șah dintre echipele

lengerul său, boxerul englez Brian 
London, desfășurată la Indianopolis 
(S.U.A.). Campionul a cîștigat prin 
k.o. în repriza a Xl-a.

• CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
de gimnastică desfășurat la Luxemburg 
s-a încheiat cu frumoasa victorie a 
sportivului .sovietic ■ Iurii Titov, care ■ selecționate ale Austriei. și R. P. Unii 
a totalizat 48,45 .puncte. Pe locul doi

• IN PRIMA ZI a competiției in
ternaționale de hochei pe iarbă pentru

gare conduce echipa maghiară cu sco-j 
rul de 4'/2—1'/? puncte. In cea mai 
interesantă partidă Szabo (R. P. Un
gară) a făcut remiză cu Beni (Aus
tria). . .
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