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începe turneul internațional 

de volei „CUPA DINAMO“

PROLETARI DIN TOATE WILE, UNIȚI-VJ^

Turneul internațional de volei „CUPA D1NAMO“ constituie pentru iu
bitorii acestui sport din țara noastră cel mai important eveniment din ultimii 
mi. E suficient să aruncăm o privire asupra echipelor care iau parte la 
iceastă competiție, ca să ne dăm seama de valoarea turneului care începe 
•zi după-amiază, la ora 16,15.

Față de cele relatate de noi acum 
îteva zile, în programul competiției 
iu survenit unele modificări. Astfel, 
iu va mai lua parte echipa feminină 
Jănghe Phenian. Turneul feminin se 
inunță deosebit de interesant, pentru

P

Foarte puternic se anunță și tur
neul masculin,, cele nouă echipe par
ticipante avînd mulți jucători din re
prezentativele țărilor respective, 
trecerea masculină nu se va mai 
pută pe două serii, așa cum se pre-2 ANUL XIV — Nr. 3410

In- 
'dis-

Imagine de la antrenamentul echipei feminine Dinamo Berlin.

ă echipa poloneză Gwardia este o 
eritabilă reprezentativă a R. P. Po
me una dintre cele mai bune echipe 
;i ie de pe continent. Polonezele 
u sosit la București în frunte cu 
ăiroslawa Rotuia, căpitana echipei 
aționale. Dinamo Berlin este de ase- 
lenca o echipă foarte puternică, cu 
iulie jucătoare din reprezentativa 
'. D. Germane, ca să nu mai vor- 
im de Dinamo Moscova, care are în 
irmație trei maestre emerite ale spor- 
ilui, avînd printre ele pe Alexandra 
tudina, căpitana echipei U.R.S.S. In 
ceste condiții, formația Dinamo Bucu- 
;ști va avea o sarcină grea.
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Dupăi întîlnirea R.P.R.-Noua Zeelandă Buletinul categoriei B
la

— Puterea de luptă ți pregătirea tehnică, factori hotărîtori ai vic
toriei lui Gheorghe Viziru în partida cu Lewis Gerrard —
In după-amiaza zilei de sîmbătă, 

cînd pe terenul central se jucase ul
tima minge a întîlnirii de dublu dintre 
tenismenii romîni șj cei neozeelandezi, 
probabil că puțini dintre spectatorii 
prezenfi în tribunele bazei sportive 
Progresul mai păstrau speranța că 

!echipa noastră se va putea califica în 
turul următor al „Cupei Davis". Intr- 
adevăr, conduși cu 2—1 de oaspeți, ju- 
icătorii noștri aveau neapărată nevoie 
în ziua următoare să cîștige ambele 
imeciuri. Gh. Viziru trebuia să întrea
că pe jucătorul nr. 1 al reprezentati-

conizase. La ședința tehnică care a lv(‘l oaspe, Lewis Gerrard, iar -— în caz 
avut loc ieri dimineață, la propunerea \“e victorie în acest prim meci al zilei 
delegației voleibaliștilor din R. Ceho-(— tinărului Țiriac îi revenea misiunea 
slovacă, s-a stabilit ca cele două e- Sfte a învinge pe rutinatul M. Otway, 
chipe să fie împărțite ta trei serii, t Șț iată că jucătorii romîni, dînd do
care, prin tragere la sorți, au fost «vadă de o putere de luptă remarca- 
alcătuite astfel: SERIA I: Gwardia(bilă, au reușit acest excepțional „tur 
Varșovia, Ruda Hvezda Praga, Băn-/de forță", aducînd culorilor noastre o 
ghe Phenian ; SERIA A II-A : DozsaS victorie de prestigiu. Să nu uităm că 
Budapesta,_ Dinamo Moscova, Spartak ^învinșii noștri vinjhntr-o țară în care 
Sofia; ..............
rești, 
M.S.P. 
clasate

Și iată că jucătorii romîni, dînd do-

SERIA A III-A : Dinamo Bucu- \ tenisul este extrem de răspîndit, cu o 
Dinamo Berlin, selecționata/tradiție binecunoscută. Noua Zeelandă 
din R. P. Chineză. Echipelejare aproape 40.000 de jucători de te- 

nis, la o populație de 2.000.000 locu
itori, ceea ce vorbește de la sine des-

pe primul loc în fiecare serie

(Continuare în pag. 8)

Astăzi începe

Competiția internațională de rugbi 
„CUPA VICTORIEI"

cu balonul oval
astăzi în tribu-
Dinamo din Ca-

pentru a urmări întrecerile cu
e inaugurează ,,Cupa Victoriei",
manifestare internațională de
din acest an în țara noastră.

lită să aducă un prețios aport

pre valoarea și popularitatea sportului 
alb în această, țarăj

Prin Victoria’' respectivă, Romînia se 
califică pentru prima’oară în sferturile 
de finală ale -zonei europene a „Cupei 
Davis". Dacă ținem seama că dintre 
echipele rămase ta competiție, alături 
de Anglia,franța, Italia, Spania,'R.P. 
Romînă, s-au5 mai calificat ta zona eu
ropeană și echipe din alte continente, 
— anume Brazilia, Chile și Africa de 
sud — rezultatul obținut de reprezen
tativa noastră capătă și mai multă 
valoare, situînd la loc ridicat tenisul 
romînesc în Europa.

Fără îndoială, meritul principal în 
obținerea victoriei revine maestrului 
sportului Gh.‘ Viziru.- Duminică, el tiu 
s-a lăsat de Ioc impresionat de exce
lenta carte de vizită cu care se pre
zenta L. Gerrard dominîndu-1 de la un 
capăt la celălalt al partidei. După cum 
se știe, Gerrard înscrisese de curînd 
în palmaresul său o performanță de 
răsunet, terminînd învingător în pri
mul mare turneu internațional al anu
lui, campionatele Angliei (pe teren cu 
zgură), unde a dispus în finală de en
glezul Knight.

Care au fost armele prin care și-a 
victoria Gh. Viziru ? In primul 
marea sa putere de luptă. El a 
dovada unei voințe nestrămutate 
învinge și pentru aceasta nu a

• JOCURI DISPUTATE ȘI DE 
BUNA VALOARE « ÎNAINTAȘII. 
CONTINUA SA MANIFESTE INE-, 
ITCAClTATE'•IDOU/Vil liM. RA-i 
TATE tAT ORADEA ’Șl*-EALTI->  
CENI.
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G.S.M.. REȘIȚA A JUCAT LA ADB» ,
VARATA EI VALOARE

Victoria , la scor (4—0) a -,inetalur- 
giștilor reșițeni, în dauna echipei 
A.M.E.F.'A., s-a datorat jocului lor; 
tehnic, rapid și eficace. După o primă 
repriză cu scor alb, în cea de-a doua 
ei au dominat categoric și și-au deî 
pășit ^adversarii din toate punctele de 
vedere. De altfel, raportul de corner» 
(14—0) reflectă fidel neta superiori
tate a reșițenilor. S-au remarcat: Hu- 
șec, Chirilă, Potoceanu, Șchiopu și 
Varga de la O.S.M. Reșița și Dușari, 
Kiss și Ristin de la A.M.E.F.A. (Gh. 
Dobrescu — coresp.)

JOC BUN LA MEDIAȘ

Iubitorii sportului 
vor fi prezenți 
nele stadionului

ta' '
ii
•ima 
tgbi
Meri
dezvoltarea continuă a rugbiului în 

uropa, „Cupa Victoriei" este închinată 
doricii victorii asupra fascismului 
ernian.
La prima ei ediție, competiția aduce 

„start" reprezentativele R.D. Ger- 
ane, R.P. Polone, R. Cehoslovace și 
P. Romîne. Ea promite spectacole 
>ortive de bună calitate, dacă ținem 
iama de progresele pe care le-au rea- 
<at, în ultimii ani, rugbiștii din țările 
• democrație populară. In special în- 
trrile noastre cu echipele R. Ceho-

slovace și R.D. Germane stirnesc un viu 
interes, ele constituind revanșa întîl- 
nirilor din 1957 (12—11 cu R. Ceho
slovacă la Moscova, cu prilejul Jocuri
lor Sportive Prietenești) și din 1958 
(5—5 Ia Berlin, cu reprezentativa 
R.D. Germane). Un cuvînt greu de 
spus vor avea și rugbiștii polonezi, 
care au deplasat la București un lot 
cu mult mai puternic decît cel aliniat 
anul trecut la Varșovia.

Cît despre reprezentativa noastră, 
acesteia îi este caracteristică tinerețea,

dorința vie de afirmare pe plan inter
național. Rugbiștii romîni sînt capabili 
sa realizeze rezultate frumoase, pe mă
sura grijii și a mijloacelor de pregă
tire asigurate de federația de specia
litate.

Urăm succes tuturor echipelor par
ticipante Ia acest .important eveniment 
sportiv internațional, care se desfă
șoară sub semnul prieteniei și colabo
rării frățești dintre poooarele țărilor 
respective, constructoare pașnice ale o- 
rînduirii socialiste.

cules 
rînd, 
făcut 
de a
precupețit nici un dram de energie. Vi
ziru a fost pe tot terenul, prompt la 
fiecare minge, atacînd d-ecis la fileu, 
ripostînd energic la cele mai pericu
loase lovituri ale adversarului său. In
tr-un cuvînt, Gogu Viziru a fost într-

Gei 4.000 de spectatori medieșeni 
au asistat duminică la un joc de "bună 
factură tehnică, viu disputat de la 
primul și pînă la ultimul minut al 
partidei. După ce a deschis scorul în 
prima repriză, Minerul Lupeni a prac
ticat un joc defensiv pentru a păs
tra avantajul. Gaz 
egalarea 
de la 6 
egalare, 
victoria: 
a luffat

în minutul 
metri a tras 
în minutul

4 metri de

a ratat 
cînd Feniaț 
portar. După 
ei au ratat 

poartă Noian

C.

( Continuare

COMARNISCHI
R. VOIA

în pag. 6)

Metan
38 
în
82

la
la o centrare a lui Zanca t 

De remarcat că din minutul 25 Gaz 
Metan a jucat propriu zis în zece oa-’

(Continuare în pag. 5)

Mării Negre

1. Imagine din meciul de handbal feminin Cetatea Bucur—C.S. Tg. Mureș. Magda Ni- 
foiu (C.B.) a ajuns prea tîrziu ! Maria Stef (C.S. Tg. M.) șutează precis la poartă, în
scriind un nou gol. In spate, Elena Roșu (C.B.), Maria Incze (C.S. Tg. M.) și Elena 
Ni|u (C.B.) urmăresc atente faza. 2. Concursul de trotinete, organizat cu prilejul con
cursului motociclist de duminică, a fost cîștigaf de Gh. lonifă, fiul multiplului nostru 
campion și recordman Gh. lonifă (C.C.A.) 3. „Meciul-vedetă" Gh. Viziru-L. Gerrard
s-a terminat I Campionul nostru primește acum felicitările învinsului său, neozeelan
dezul Lew Gerrard. 4. A început campionatul republican de hochei pe iarbă. întîlnirea 
Constructorul București-folitehnica Orașul Stalin (5-1) a oferit faze frumoase, construite
mai ales de bucureșteni. In fotografie : Pășcălău (Constructorul) înscrie primul gol
al echipei sale.

fotografii de : T. Roibu,
B. Ciobanu, I. Mihâică și Gh. ȘtefănescuPAG. a ll-a: Litoralul 

imită o nouă înfățișare.
— Tinerii fizicieni atomisti participă 

însuflețire la întrecerile Spartachia-
i.
PAG. a IlI-a: Sportul în școlile pro- 

•sionale.
PAG. a IV-a J Tinerii voleibaliști 
mini și-au afirmat talentul în meciu- 
le cu echipele Parisului.
PAG. a V-a” Comentariul etapei, 
fotbal.
PAG. a VIuajJMai multă atenție pre- 

ătirii gimnastelor fruntașe.
— 'A început campionatul republican 

e hochei pe iarbă.
PAG. a Vil-a: Pentru creșterea ne- 

■mtenită a prestigiului sportiv al pa
iet.
— Tar de orizont în fotbalul inter- 
ițional.

PAG. a Vlll-a: Echipa de baschet 
R.P.R. a învins Turcia.

— Trăgătorii sovietici da dominat 
■imele întreceri ale concursului inter- 
afional de la Moscova,



Litoralul Mării Negre capătă o nouă înfățișare
Prin grija partidului și guvernului, pe litoralul Mării 

Negre se desfășoară lucrări importante de modernizare 
și sistematizare a stațiunilor climaterice. Astfel, la Efo
rie, pină în sezonul trecut, s-a realizat un centru de 
odihnă cu o capacitate de 1600 paturi, cu restaurant, 
club, magazine, două colonii de copii, case de odihnă. 
De asemenea, s-a asigurat alimentarea cu apă a stațiu
nilor Mamaia, Vasile Roaită, Eforie, Techirghiol și a 
orașului Constanța pentru capacitatea actuală și pentru 
prevederile viitoare de dezvoltare. Au foșt consolidate 
pe litoral — falezele de la V. Roaită și Eforie în proporție 
de 90 la sută și integral faleza de sud a orașului Con
stanța.

S-a modernizat rețeaua de străzi, s-au creat noi 
parcuri și grădini, spațiile verzi mărindu-se cu 250 la 
sută fată de cele existente la începutul lucrărilor. In 
acest sezon va mai fi terminată reconstrucția părții cen
trale a orașului Mangalia, prin construirea unui centru 
de odihnă cu o capacitate de 1100 paturi in prima etapă 
și a unui prim lot de locuințe cu o capacitate de 120 
apartamente, avîtid prevăzute la parter circa 20 maga
zine pentru deservirea orașului.

Lucrările de pe șantierele de construcții de pe litoralul 
Mării Negre din 1958 și pînă în sezonul 1959, au conti
nuat :otr-un ritm intens, astfel că pînă în acest sezon

vor fi terminate și alte importante construcții care vor 
asigura oamenilor muncii, excursioniștilor cele mai bune 
condiții de tratament și odihnă, de practicare a sportului. 
La Constanța, Mamaia, Mangalia, Eforie, Vasile Roaită 
se vor executa (altele fiind în curs de terminare) lucră
ri de modernizare a arterelor de circulație, lucrări de în
frumusețare, alte diferite amenajări etc.

In afară de aceste importante realizări în cadrul pla
nurilor de sistematizare și de dezvoltare a stațiunilor de 
pe litoral, s-au executat și se execută numeroase lucrări 
cu caracter sportiv, fapt ce va face mult mai plăcută, 
recreativă și utilă odihna oamenilor muncii.

Astfel s-au realizat 5 diguri transversale în mare și se 
termină amenajarea unui ștrand în locul fostului lac 
Belona care va asigura ' suprafața de plajă necesară 
noilor sezoniști.

Pe malul iacului Siut Ghiol se amenajează trei debarca
dere pentru noile ambărcații de agrement ce vor fi puse 
la dispoziția vizitatorilor în acest an. Pasionații pentru 
plimbări pe mare vor fi și ei pe deplin satisfăcuți. S-a 
început amenajarea noului port turistic și pescăresc To
mis. Din acest port vor circula, încă din vara acestui an, 
vase de pasageri care vor face curse de agrement către 
Eforie, Vasile Roaită și Mangalia.

In localitățile de pe litoralul Mării 
Negre, în vremea regimului burghezo- 
moșieresc posibilitățile de cazare fiind 
reduse, aveau acces doar păturile a- 
vute. Datorită lucrărilor efectuate pe 
litoral, prin grija atentă și permanentă 
a partidului și guvernului, un număr 
tot mai mare de oameni ai muncii 
își vor putea petrece odihna în bune 
condițiuni. Capacitatea de cuprindere 
a stațiunilor de pe litoral (fără stațiu
nile Techirghiol, Agigea, Costinești, a 
căror dezvoltare se prevede într-o 
tapă următoare) va ajunge astfel 
circa 400.000 de oameni ai muncii.

Sportivii patriei noastre privesc 
legitimă mîndrie la marile lucrări 
construcții care se desfășoară pe
tinsul patriei. Ei văd în întreaga po
litică a partidului, politica și cauza 
măreață a poporului — construirea de
plină a socialismului. Ei se angajează, 
ca în întrecerile sportive interne și 
internaționale să aducă patrie; noi 
succese de prestigiu care să oglin
dească schimbările structurale petre
cute în viața țării și a poporului în 
anii luminoși ai regimului nostru de 
democrație populară.

e- 
la

cu 
de 

în

Intr-ailt se schimbă an de an fața litoralului Mării Negre, incit cu 
greu poți recunoaște locurile unde ți-ai petrecut concediul cu numai un 
an in urmă. Iată in fotografia noastră unul din marile hoteluri care vor 
li inaugurate la 1 iunie. In afară de asemenea construcții, în curînd vor 
fi date în folosința oamenilor muncii și numeroase baze sportive, care 
le vor permite să petreacă un concediu cit mai plăcut și util.

(Foto V. Bageac)

| Reportaj Ia Institutul «ie Fizică Atomică |

Tinerii fizicieni atomiști participă cu însuflețire

h întrecerile Spartachiadei

rină Enea, I. Cavadia, D. Poenaru și 
aiți numeroși oameni de știință, 
văzuți alături de muncitorii și 
cienii institutului, disputîndu-și 
tatea în întreceri sportive.

Gunoscind „vîrsta" tînără a 
totului de Fizică Atomică, ne-am in
teresat, firește, și dc activitatea secțiilor 
pe ramură de sport a>ie asociației, de 
rezultatele pe care le obțin acestea. 
Nu mică ne-a fost mirarea aflind că, 
deși la început... de drum, secțiile spor
tive ale asociației obțin rezultate pro
mițătoare. De pildă, secția de fotbal 
are o echipă fruntașă în clasamentul 
campionatului raionului I. V. Stalin. La 
fel și secțiile de șah și de tenis de 
masă aie căror echipe activează cu 
succes în campionatele raionale. Vo
leiul este un spart care, de asemenea, 
se bucură de o mare popularitate prin
tre sportivii de la I.F.A. Aceștia și-au 
format, de altfel, două echipe puter
nice, care sînt fruntașe în campiona
tul raional. Asociația se mîndrește cu 
voleibaliști ca Violeta Parcaș (selec
ționată în echipa Capitalei pentru jocu
rile cu Franța), Decebal Poenaru, Ni
col ae Staneiu ș. a.

Intensa activitate sportivă a oameni
lor de știință de la institut ne-a de
terminat, ’ firește, să întrebăm: cum 
este asigurată baza materială a aso
ciației î La această întrebare ne-a răs
puns tov. Aurel Marghidan, secretarul 
comitetului de instituție, el însuși'un 
pasionat sportiv.

pot li 
tehni- 
întiie-

Insti-

Cînd secretarul de redacție mi-a cerut să scriu un reportaj despre între- 
■ cerile Spartachiadei de vară la tnstitu tul de Fizică Atomică, n-am fost prea 

entuziast. Îmi imaginam că mergind iJa fața locului, voi găsi savanți și cer
cetători în halate albe, cu părul nins, trecuți de mult de vîrsta cîud puteau 
să facă sport. Cum puteam, deci, să-i întreb de ...Spartachiadă ?
Imaginați-vă deci bucuria mea cînd, 

• ajuns la porțile impunătoarei clădiri a 
.reactorului atomic și a ciclotrotnriui, 
:secretarul asociației sportive I. F. A., 
>tov. H, Băcbulescu, in-a anunțat că 
baza sportivă din apropierea Institutu
lui este plină de sportivi și că peste 
cîteva minute vor începe primele în
treceri din cadrul etapei pe asociație a 
Spartachiadei de vară a tineretului.

— Dar, am întrebat neîncrezător, 
■cine stat sportivă dumneavoastră s

Întrebarea l-a surprins.
— Cine pot fi sportivii — ne-a răs

puns tov. I. Tînță președintele asocia
ției, decît cercetătorii, inginerii și teh
nicienii institutului nostru?

Intr-adevăr, imaginea pe care ne-a 
oferit-o afluența de sportivi pe terenul 
institutului de Fizică Atomică nu o voi 
putea uita multă vreme. Și aceasta din 

•două motive: în primul riad pentru că 
sportivii pe care i-am văzut în aprige 
dispute de fotbal și volei nu au deloc.., 
părul alb așa cum îmi închipuiam, ia<r 
în al doilea rînd, pentru că tinerii fi
zicieni au găsit timp ca să schimbe 
pentru cîteva ore nevăzuții atonii cu... 
mingile de volei sau fotbal. Aproape 
că nu există zi în ©are terenul de sport 
să nu fie ocupat de participant la 
•Spartachiadă. Numărul mare; de^ccm- 
curenți dă garanția că angajamentul 
asociației în ce privește participarea va 
ii îndeplinit și chiar depășit. Tinerii cer
cetători Eugen Ivanov și Marta Wei
ner, inginerii Ovidiu Barabaticea, Ța-

pentru că tinerii fi-

nevăzuții atonii cit...

de muncă
Sportivii din comuna Dejești, ra

tional Drăgășani, mobilizați de către 
«organizația de Partid și de U.T.M., 
cau -efectuai, peste 2.000 de ore de

Sportivii în fruntea acțiunilor 
patriotică

muncă voluntară pentru construirea 
unei școli. Mai totdeauna, tinerii sportivi 
din comună aduc un aport substan
țial la munca de înfrumusețare a co
munei precum și la toate acțiunile 
întreprinse de organizația de partid și 
de sfatul popular. (C. Stoic,an — 
.WSJ-

SPORTUL POPULAR

Gimnastica de producție la
Pon grija organizației de partid, 

a organizației U.T.M. și a comitetului 
sindical, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Plocști a extins gimnastica de produc
ție și la Uzinele Ceramice din Plo
cști. In fiecare dimineață, la ora 10,30, 
în toate secțiile uzinei muncitorii, teh
nicienii și funcționarii întrerup lucrul 
pentru cinci minute și execută mișcă
rile indicate de instructorii voluntari.

Programul a fost stabilit de in
structori în colaborare cu medicul uzi-

Uzinele Ceramice din Pli
nei, ținîndu-se seama de spe 
muncii. In momentul de față, 
nastica de producție se bucur 
multă apreciere din partea salar 
uzinei. In fotografie, un aspect 
timpul desfășurării exercițiilor dc 
nastică la o secție în care lui 
numai femei.

ILIE RADULE5 
și ȘT. IONES 

coresponden

Realizări sportive importat 
raion colectivizatinir-un

activitatea 
tradiție. Cu 
mult, numă- 
sportul era 
posibilitățile

— Asociația noastră sportivă are a- 
sigura-te toate condițiile pentru a des
fășura o activitate frumoasă. Condu
cerea institutului nostru în frunte cu 
acad. prof. Horia Hulubei se intere
sează și sprijină activitatea sportivă 
a tinerilor atomiști. La rîndul său, co
mitetul de instituție a alocat din fon
dul social-cultural suma de 24.000 lei 
pentru dezvoltarea activității sportive. 
La aceasta se adaugă — a intervenit 
președintele asociației — și banii pro- 
veniți din cotizațiile U.C.F.S. Cu aceste 
fonduri, dar mai cu seamă prin munca 
voluntară a tinerilor noștri am început 
să amenajăm o frumoasă bază sportivă 
în incinta institutului nostru.

★
Cele văzute la Institutul de Fizică 

Atomică rni-au dovedit că despre ato- 
miștii roniîni se pot scrie nu numai 
materiale legate de cercetările acestora 
pentru folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice, ci și despre ...Spar
tachiada. Așa că, întors la ziar, m-am 
adresat secretarului de redacție :

— Ce spațiu am ?...

R. CALARAȘANU

tineri, cei 
Orțișoara, 
Trei dintre 
Margareta 
și Mihai

In raionul Timișoara 
•sportivă are o veche 
toate acestea, pînă nu de 
ml celor care practicau 
mic în comparație cu 
existente. In anul 1950 în raionul Ti
mișoara existau doar cîteva colective 
sportive. De atunci însă numărul a- 
cestora a sporit foarte mult De ase
menea și numărul secțiilor pe ramură 
de sport care a ajuns la 133. Astăzi, 
în cele 43 secții de fotbal, 24 de 
volei, 3 de oină, 4 de atletism, 4 de 
tir, 26 de șah, 12 de tenis de masă, 
7 de popice și 1 de rugbi ale celor 
38 de asociații sportive din raion, 
practică sportul mii de tineri. Numă
rul de 10.580 sportivi înscriși în 
U.C.F.S. dintre care 9470 băieți și 
1110 fete este în continuă creștere. 
Numai în comuna Biled, în decurs 
de cîteva luni numărul membrilor în- 
icrfși în U.C.F.S. s-a dublat ajungînd 
de Ia 750 la 1500. Creșterea numă
rului de membri în această comună 
se datorește și sprijinului pe care-1 
acordă conducerea gospodăriei agri
cole colective „8 Martie" precum și 
membrii gospodăriei, care au iiotărît 
să dea pentru cumpărarea de mate
riale sportive o jumătate de zi muncă. 
La fel și în comuna Becicherecul Mic, 
numărul membrilor a crescut de la 
380 la 700. Colectiviștii din această 
comună au dat pentru activitatea spor
tivă o zi muncă.

Ca urmare a posibilităților care s-au 
creat, numărul participanților la com
petițiile de mase a crescut. Dacă în 
1953, la Spartachiada 
neretului au luat parte 
raionul Timișoara, în 
acestora a crescut la 
în 1958 la 10.036. Anul 
tachiada de iarnă s-au întrecut 8944 

mai multi din comunele 
Sacoșul Turcesc și Biled. 
ei, și anume Ștefan Toth, 
Csikota din Dumbrăvița 

Arato din Moșnița Nouă,

cucerind titlurile de camp 
nali au participat și la filiale 
țară. In prezent în comunele 
Diniaș, Giarmata și Sînandrei ■< 
ceput concursurile pentru cuc 
insignei*  „Cel mai bun sporth 
10“, iar în campionatele de cast 
întrecut pînă în prezent 2143

• Din inițiativa comitetului i 
cal al exploatării miniere Steaua 
șie Cavnic (regiunea Baia Mar 
fost organizat un campionat de I 
între cele șase raioane ale secției 
nă. Datorită acestei inițiative tuu, 
membrilor asociației Minerul (Ă 
a crescut cu 17%. In clasament 
duce echipa raionului VI, urmai 
egalitate de puncte de echipa 
nului V. Pentru viitor sini pre'vi 
întreceri de volei, șah, popice și 
de masă. .Ci. Medrețchi — core

® La Uricani, pe Valea Jiului 
neretul a prestat sute de ore de t 
că voluntară pentru construirea 
teren de fotbal, pe care acum se 
trenează și susține meciuri oft 
echipe din localitate. La Lupeni, s 
tivii de la Șantierul Nr. 4 Const 
ții att amenajat o arenă de no 
iar . la Petroșani studenții Instit'i 
de mine prestează zilnic zeci de 
de muncă voluntară pentru amei. 
r'1-’ a dotm terenuri de baschef

Paralel cu angrenarea tineretu 
competițiile de mase în raionul 
șoara se acordă o atenție deoset 
concursurilor cu caracter repitt 
Astfel, în cadrul campionatului 
nai de handbal participă 4 echi; 
cel de fotbal 13 echipe de seniori 
de juniori, iar în campionatul ; 
de fotbal 24 echipe împărțite î: 
tru serii.

Perspectivele dezvoltării conții 
sportului în raionul Timișoara 
mari. Acest lucru îl garantează ș 
tul că raionul este complet © 
vizat. Intr-un raion cu agric 
colectivizată, unde toți săteni 
mează o mare familie, tineretu 
sînt deschise toate căile sore 
stare, progres cultural și sp V

B. Ak.JI
> corespont

SCURTE ȘTI
• Din inițiativa federațiilor di 

ciaiitate și cu sprijinul consiliul! 
gional U.C.F.S. Constanța, în 
litate s-au deschis două noi < 
de inițiere și antrenament, unul 
tru scrimă și celălalt pentru ten 
cîmp. Centrefe sînt organizate pe 
una din marile asociații sportiv 
orașului: Farul. (P. Bnache, o 
regional).

• De cinând a avut loc în co 
Pătîrlagele din raionul Cislău o 
șită manifestație cultural sporii' 
care au asistat peste 800 spec! 
In cadrul întrecerilor sportive au 
luat două echipe ale Școlii medi 
Pătîrlagele. echipele de fotbal R< 
Calvini și Țapina Nehaci. (St. t 
ce ana — coresp.).

de vară a ti- 
3474 tineri din 
1955 numărul 
5057, ajungînd 
acesta la Spar.

Fotografia noastră vă prezintă echipa de volei „Științific I.F.A." înain 
tea urm: me-.' desuî'urat z iele trecute In cadrul etapei pe asociație a Spar- 

iacluadei ac vară a tineretului. i două de volei. (S. Băloi — cores



Activitatea sportivă in școlile profesionale, in continuă creștere

N O T A 1 O

Interviu cu tov.

Școlile profesionale ocupă un loc 
ieosebit de important In sistemul nos- 
ru de invățămînt. Ele au sarcina să 
nzestreze cu bogate cunoștințe pe vi- 
torii muncitori și tehnicieni, să dea 
abricilor și uzinelor noastre tot mai 
nulte cadre calificate, oameni pricepuți 
n meseria lor.

Printre preocupările elevilor din 
colite profesionale un loc însemnat îl 
teapă și activitatea sportivă. Pentru a 
•unoaște mai îndeaproape această ac- 
ivitate ne-am adresat iov. Viorica 
’opa, inspectoare metodisiă principală 
tentru problemele sportive în școlile 
vofesionale din cadrul Ministerului In- 
tățămintulul și Culturii.

— Care este profilul general de 
pregătire pe linie sportivă a ele
vilor din școlile profesionale ?

— In programul de învățămînt al 
colilor profesionale sînt incluse bine- 
nțeles și orele de educație fizică. A- 
este ore asigură elevilor o pregătire 
e bază. Cei care se evidențiază în 
iferite ramuri sportive sînt încadrați 
•i secțiile asociațiilor sportive ale șco- 
lor sau întreprinderilor pe lingă care 
r nează școala. Activitatea spor- 
ivă este condusă de profesori de edu- 
ație fizică cu o bună calificare. In 
mp ce în anul școlar 1951—52 în 
ele 50 de școli profesionale din Bucu- 
ești existau numai 6 profesori caii- 
câți, astăzi in toate școlile din Ca- 
itală sini încadrate cadre cu o temel
iei pregătire.

Vești din școlile profesionale
CIMPINA: Interes deosebit pentru 

imnastica de înviorare.
Elevii de la școala profesională de 

ceiiiei petrol chimie Nr. 1 din loca- 
tate practică cu multă plăcere gim- 
astica de înviorare. Exercițiile se des- 
ișoară sub conducerea profesorilor de 
iuc.ație fizică Luca Henegaru și Doi- 
a Oriea.
C același interes iau parte elevii 

•< la diferite concursuri sportive 
•gatlizate pe clase de studii unde, 
Mjtrif a-i stimula, conducerea școlii 
are acordă multă grijă activității 

rortive), va răsplăti clasa cu cea 
ai latină mobilizare Ia întreceri prin- 
•un premiu constînd într-o excursie. 
LliPENI: Faza interraională din 

tdrul campionatului republican al 
•olHor profesionale, în plină desfășu- 
ir*.

Activitatea sportivă din școlile pro
fesionale de ucenici și meserii cu
noaște un moment important, prilejuit 
de desfășurarea campionatelor republi
cane. Elevii și profesorii de educație 
fizică se străduiesc să asigure un suc
ces deplin acestei competiții. De acest 
lucru ne-am putut convinge cu prile
jul unui recent raid întreprins prin 
cîteva școli profesionale din Capitală.

O activitate sportivă bine 
organizată

I.a sosirea noastră, colectivul de pro
fesori de educație fizică de la grupul 
școlar profesional ,,Iosif Rangheț" 
condus de tovarășul lean Săvulescu al
cătuia tocmai programul de pregătire 
a echipelor și sportivilor școlii califi
cați în etapele superioare ale campio
natelor. Treabă nu tocmai ușoară, dacă 
te gîndești că trebuie să ții seama în 
primul rînd de programul de studii, 
care. în perioada sfîrșitului de an este 
foarte încărcat.

— Ne-am gîndit ca pregătirile spor
tivilor noștri, ne-a spus profesorul Să

rol Cherecheș (anul I). La volei și 
baschet — echipe nou formate — ele
vii din Cîmpia Turzii au obținut o 
serie de succese care îi anunță ad
versari de temut în apropiatele cam
pionate republicane școlare.

La atletism — sport îndrăgit de 
mulți elevi din școală — s-a remarcat 
viitorul strungar Iosif Cîmpeanu din 
anul III. El a dovedit reale calități 
în probele de semifond. Iosif Cîmpeanu 
este totodată until dintre cei mai buni 
elevi la învățătură. Trîntă — care nu
mără o serie de campioni raionali 
— tenisul de masă, șahul și schiul 
(se schiază pe pirtiile de la Băișoara) 
sînt și ele secții cu un bogat și va
riat program de activitate.

In prezent, asociația sportivă a șco
lii se găsește în pragul a două im
portante competiții: Spartachiada de 
vară a tineretului și campionatele re

Orașul nostru a găzduit zilele tre- 
ite întrecerile de volei și fotbal din 
’drul campionatului republican al șco
lar profesionale „faza interraională". 
i volei, de pildă, s-au intilnit re- 
ezentativele școlilor profesionale din 
ipeni și Petroșani. I.a capătul unui 
eci deosebit de disputat elevii din 
calitate au învins cu scorul de 
—0. In întilnirea de fotbal, victoria 
revenit de asemenea elevilor din 

tpeni, care au întrecut pe reprezen- 
nțiî școlilor profesionale din Petro- 
ni cu 4—0 (3—0).

STAICU BALO1 
corespondent <

BUCUREȘTI: Reușite întreceri spor- 
<e in raionul 23 August.
In raionul 23 August din Capitală 
au încheiat ,de curînd, întrecerile 
apei raionale a campionatelor re- 
iblicane ale școlilor profesionale. In- 
resul cel mai mare l-a stîrnit com- 
tiția de fotbal desfășurată pe sta- 
onul Titanii 23 August la care au 
irticipat echipele școlilor profesionale 
ectroaparataj, Auto zM.N.T.R.A., 
’.R.O.F.I.L. și „23 August". Cotnpe- 
,ia a fost cîștigată de elevii de la 
-.. profesională 23 August (antrenor, 
ofesor de educație fizică Felix Pas- 
d). Cu acest prilej s-au evidențiat 
serie de elevi talentați ca I. Pitrop, 
Malschi, N. Andrei și I. Radu 

•£. prof. 23 August), V. Neagu (șc. 
of. Electroaparataj), I. Sora și F. 
•hurii (șc prof. Auto M.N.T.R.A.). 
i volei, turneul a fost cîștigat tot 
; reprezentanții școlii profesionale 
13 August", pe locurile următoare.

VIORICA PO?A, inspectoare metodiste principală în cadrul Ministerului lnvă}ămîntuiui ți 
Culturii

Caracteristic activității sportive din 
aceste școli sînt întrecerile de mase. 
Elevii școlilor profesionale participă 
în fiecare, an în număr mare la Spar- 
tachiadele tineretului, la crosuri și la 
alte manifestații sportive de mase.

'■— Cum sînt înzestrate aceste 
școli cu săli, terenuri și materiale 
necesare practicării sportului ?

— In ultimii ani, baza materială a 
școlilor a crescut considerabil. In 
1951—52 în toată țara existau doar 
24 de săli de spori, în 1956 ele au a- 
tins cifra de 199, iar de atunci numă
rul lor este în continuă creștere. De 
exemplu, la grupul școlar profesional 
de metalurgie din Hunedoara, cu aju
torul muncii voluntare a elevilor s-a 
construit o frumoasă sală, iar la școa
la de meserii din Iași s-a reamenajat 
sala existentă, care înainte era folosit 
tă în alte scopuri.

Totuși în acest domeniu mai există 
și lipsuri. Unele departamente nu dau 
ajutorul cuvenit lărgirii bazei materia
le în școli, amenajării de săli și te
renuri sportive.

— Ce ne puteți spune despre 
activitatea competițională ?

— In activitatea competițională a e- 
levilor un loc important îl ocupă cam
pionatele școlilor profesionale. Pînă a- 
cum s-au organizat competiții pe de
partamente, dar din acest an se des- 

clasîlidu-se în ordine echipele școlilor 
profesionale I.P.R.O.F.I.L., Electroapa- 
rataj și Auto.

De remarcat sprijinul pe care l-a 
acordat în organizarea întrecerilor, a- 
sociația sportivă Titanii „23 August".

I. SAFTA 
corespondent

BAIA MARE: Primul campionat de 
fotbal ai școlilor profesionale din re
giune.

In orașul nostru s-a desfășurat cu 
puțin timp în urmă, primul campionat 
de fotbal rezervat elevilor din școlile 
profesionale, la care au participat 4 
echipe. Câștigătoarea competiției a fost 
echipa Centrului școlar agricol din 
Cărei, care în cele trei meciuri sus
ținute n-a suferit nici o înfrîngere : 
4—1 cu Centrul școlar mecanici auto 
Satu Mare, 3—1 cu Centrul școlar 
silvic Sighet și 4—3 cu Grupul școlar 
minier Baia Mare. Elevii din Cărei 
au avut cei mai buni jucători în 
Carol Csako, Ion Szilagyi și Ștefan 
Gnandt. S-au remarcat, de asemenea, 
Vasile Gergely (Baia Mare), Arcadie 
Eszlary și Victor Matusz (Sighet) și 
Corneliu Pop (Satu Mare).

V. SASARANU, 
corespondent regional

Succesele elevilor siderurgiști din Cîmpia Turzii
Pe culoarele școlii profesionale din 

Cîmpia Turzii, alături de tablourile cu 
promoțiile anuale, de panourile cu lu
crările cele mai reușite ale elevilor 
la examenul de practică în producție, 
am întîlnit și diplomele și trofeele cu
cerite de sportivii școlii în-competițiile 
la care au luat parte. Se aflau acolo 
cupe, medalii, plachete, toate măr
turii ale bogatei activități pe care o 
desfășoară tînăra asociație sportivă 
a școlii.

Asociația sportivă cuprinde 830 
membri (toți elevii aparținînd șco
lii), încadrați în 8 secții pe ramură de 
sport: fotbal, volei, baschet, atletism, 
tenis de masă, șah, trîntă și schi.

lată, de pildă, echipa de fotbal — 
în rîndurile căreia activează elemente 
cu perspective, cum sînt Vasile Jac 
(anul I), Emil Roșea (anul III), A- 
lexandru Ciurea (anul III) și Ca

fășoară campionate republicane cu mai 
multe etape. Se organizează finale la 
gimnastică, trîntă, atletism, iar la vo
lei și fotbal ultimele etape sînt cele 
de zonă. Finalele vor avea loc în zi
lele de 3—5 iunie în București. Ele
vii au participat în număr foarte mare 
la aceste întreceri și unii dintre ei au 
obținut rezultate remarcabile.

Hotărît lucru, în ultimii ani activi
tatea sportivă a școlilor profesionale a 
luat un deosebit avînt. Sportul cîștigă 
tnereu noi și noi adepți din rîndurile 
elevilor, care sub îndrumarea price
pută a profesorilor obțin frumoase per
formanțe. La locul de muncă unde vor 
fi repartizați, ei vor contribui — cu 
și mai multă pricepere — la dez
voltarea activității sportive.

1LDIKO GYORGYPAL

In centrul atenției — campionatele republicane !
— Raid prin cîteva școli profesionale din Capitală —

La școala de meserii Confecții textile (directoare tov. Ecaterina 
Cristescu) pe terenul afectat practicării sportului sînt depoziate 
resturi alimentare și fier vechi, iar groapa de sărituri a fost as
tupată...

Moș Ivan, îngrijitorul școlii: — Unde duceți targa asta cu nisip?...
Elevii: — Ce targă, moș Ivane !? Este „groapa" noastră pentru sări

turi. Așa n-o să se mai supere nimeni că stricăm estetica curții.
(Desen de D. Petricu)

Profesorii și elevii școlii profesio
nale agricole din Dumbrăveni, ra
ionul Sighișoara, se mîndresc pe 
drept cuvînt cu Wilhelm Brandsch. 
Elev în anul III al acestei școli, 
Wilhelm Brandsch este mult apre
ciat pentru frumoasele rezultate ob
ținute atît la învățătură, cît și pe 
terenul de sport. Cercetînd catalo
gul anului III B vedem că el are

vulescu, să se facă cu precădere du
minica dimineața. Școala dispune de 
baze sportive proprii, bine amenajate, 
unde putem desfășura în condiții op
time, întreg procesul de antrenament.

— Care sînt rezultatele pe care le-ați 
obținut pînă acum, in campionate?

— Elevii noștri au cîștigat locul I 
pe raion în competiția <5c volei, locul III 
pe Capitală~ui întrecerile de trîntă și 
locul III pe raion la fotbal. La atletism 
au fost obținute cîteva rezultate promi
țătoare, mai ales la proba de 800 metri

Rezultate frumoase...

O școală mai mică, cu condiții mai 
puțin corespunzătoare pentru desfășu
rarea activității sportive (este vorba 
de școala profesională Tehnometal- 
„Gh. Gheorghiu-Dej") dar, cu rezul
tate neaș(eptat de frumoase: locurile 
I pe Capitală la gimnastică (băieți și 
fete), vo'ei (fete), trîntă-categoria 68 
kg (Ianoș Damianidis) precum și la 
toate probele atletice rezervate fetelor! 
Un bilanț care reprezintă rodul muncii 

publicane ale școlilor profesionale. 
Dacă ținem seama că atît în ediția 
trecută a Spartachiadei de vară cît și 
în competițiile cu caracter școlar, ti
nerii elevi siderurgiști au obținut fru
moase succese, este neîndoielnic că 
și acum ei vor avea o comportare 
pe măsura talentului lor, a dragostei 
cu care au îmbrățișat sportul și mai 
ales — a condițiilor materiale de care 
se bucură școala.

Intr-adevăr, sprijinită de direcțiu
nea școlii (directorul este și preșe
dintele asociației sportive), activitatea 
sportivă a viitorilor siderurgiști din 
Cîmpia Turzii are toate... drumurile 
deschise. Nu ne rămîne dec.it să aș
teptăm și să aplaudăm succesele lor 
la apropiatele întreceri sportive la care 
vor fi chemați să participe.

POMPILIU C.EL.AN 
corespondent 

o singură notă 8. In rest numai 
10...

El este în același timp cel mai 
bun sportiv al școlii. Ii plac mult 
jocurile sportive, dar obține rezul
tate bune și la sporturile individua
le. Astfel, în cadrul întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă din acest I 
an, el a ocupat locul întîi pe școa
lă la trîntă și a cîștigat etapa ra- I 
ională la haltere, categoria 67 kg. ;

Acestea sînt calitățile sportive ale L 
Iui Wilhelm Brandsch, care poate 
ar fi suficiente pentru scurta noas
tră prezentare. La ele trebuie să a- ; 
dăogăm însă și pasiunea pe care 
viitorul tehnician agricol o nutreș
te pentru literatură. In timpul liber 
îl poți vedea adesea punînriu-se la 
curent cu ultimele noutăți beletris
tice din vitrinele librăriilor și de a- 
ceea el poartă cu justificată mîn- ' " 
drie insigna de „Prieten al cărții" 
pe care o merită cu prisosință. A- 
preciindu-i activitatea pe care o 
desfășoară, colegii l-au ales In bi
roul U.T.M. pe școală. El răspun
de conștiincios la toate chemările 
organizației, îndeplinind cu cinste , 
sarcinile ce-i revin.

N. MANDACHE — coresp. '

entuziaste pe care o depun aici cele 
două profesoare de educație fizică ANA 
DAR1NGA și VIRGINIA GROZESCW, 
al strădaniei elevilor de a obține rezul
tate tot mai bune, pe măsura tradi
ției pe care sportul a cîștigat-o itl 
această școală. Evidențiați: gininașlii 
Traian Munieanu, Albert Henning, E- 
lena Zăicescu, Stela Păiuș, Fjodica 
Lbrinez, atleții Anghel Tudor (fruntaș 
la învățătură pe școală) loan Bralu, 
Ștefania Nemethy (de asemenea printre 
cele «mai bune ejeve la învățătură), vo
leibalistei Elena Arvatu, Constanți*  
Popescu si... mulți aliii!

Entuziasm, pasiune. Sprijin ?
Mai puțin...

Constatările făcute la Școala de me
serii Confecții Textile n-au avut darul, 
să ne mulțumească. Și aceasta- uu atît 
din cauza rezultatelor obținute în cam
pionate (fetele au reușit sa se si
tueze pe locurile III la gimnastică și vo
lei, faza pe Capitală) ci, mai omit, a 
lipsei de preocupare manifestată de 
conducerea școlii (directoare tov. Eca- 
terina Cristescu) pentru asigurarea
unei desfășurări normale activității
sportive. Este lăudabil, de pildă, fap
tul că conducerea școlii acordă multă
grijă gimnasticii de producție, dar
mai sînt și ai te obiective care nu tre
buiesc neglijate. O școală aflată chiar 
în centrul Capitalei și care posedă su
ficient spațiu pentru amenajarea de 
baze sportive simple, duce totuși lips# 
de acestea. Pe terenul pe care se des« 
fășoară în mod obișnuit orele de cur» 
sînt amplasate două porți de handbal 
și... atît, deși s-ar putea amenaja, 
fără alte cheltuieli, terenuri (comu
ne) de volei și baschet, o pistă redusă 
pentru alergări, gropi pentru sărituri.

Dacă sprijinul acordat sportului în 
această scoală ar fi pe măsura price
perii și dragostei pentru muncă a pro-’ 
fesoarei de educație fizică ELENA 
CRUȚESCU, atunci și rezultatele ar 
situa școala printre fruntașe în activi
tatea sportivă

ACTUALITATEA ;
• Anul acesta, Direcția Educației 

Tineretului Școlar din M.I.C. organi
zează tabere de perfecționare pentru 
elevi la Toplița, Gheorghieni, Timi
șoara, Orașul Stalin, Rîmnicu Vilcea 
și Snagov. Spre deosebire de anii pre- 
cedenți, cînd la programul desfășurat 
în cadrul acestor tabere participau nu
mai elevi cu aptitudini sportive de 
la școlile medii, în acest an vor fi 
prezenți la aceste taliere și cei mat 
huni elevi la învățătură și sport din 
școlile profesionale. O măsură bine
venită care are darul de a stimula și 
mai mult activitatea sportivă a elevi
lor din aceste școli.

e Pentru vacanța de vară, condu
cerea complexului școlar tehnic profe- 
siona' „Josif Rangheț" a proiectat 
o interesantă excursie pe următorul 
traseu: București-Giurgiu-Galați-lași-
Pașcani-Vatra Dornei-Cluj-Brad (cu 
vizitarea Cheilor Turzii)-Timișoara-Or~ 
șova-Giurgiu-București. De menționat 
că traseele Giurgiu-Galați și Orșova- 
Giurgiu vor fi străbătute cu vaporul. 
Excursia urmează să aibă loc la în
ceputul lunii iulie.
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ACTUAUTATI DIN HANDBAL
3 Așa după ciun ani anunțat, etapa 
Se duminică a celor trei campionate 

spublicane de handbal a fost ultima 
•cu programul complet. De acum îna
inte numai întrecerea echipelor femi- 
mine de categoria A va continua să 
:se desfășoare cu regularitate, cele
ilalte două campionate (masculin ca- 
jtegoria A și masculin categoria B) 
■gntreriipîndn-se pînă după disputarea 
•campionatului mondial (14—21 iunie).

Iată dar motivul pentru care ne 
-vom opri astăzi asupra campionatului 
ifemihin a cărui desfășurare o vom 
putea urmări în continuare. Pînă la 

încheierea campionatului mai sînt de 
•disputat încă două etape, care indi
fferent de rezultatele ce se vor înre
gistra, nu vor mai influența prea 
ianult clasamentul. Asupra echipei cam
pioane nu mai poate fi nici un dubiu: 
OLIMPIA BUCUREȘTI are în pre
sent 36 de puncte, în timp ce urmă- 
-foarea clasată (Cetatea Bucur) are 
■doar 30 de puncte. Practic este deci 
^Imposibil ca OLIMPIA BUCUREȘTI 
.'(antrenor prof. Gabriel Zugrăvescu) 
zeă mai piardă titlul de campioană, 
■care îi revine anul acesta pe merit, 
•ca o încununare a eforturilor depuse 
de antrenor și de jucătoare, de-a lun
gul întregii competiții.

Cît privește retrogradarea, lucrurile 
«înt ceva mai complicate. In această 
direcție regulamentul prevede ea e- 
chipele clasate pe locurile 11 și 12 
sa retrogradeze direct în campionatul 
de calificare, în timp ce echipele cla
sate pe locurile 9 și 10 trebuie să dispu
te jocuri de baraj cu formațiile 

■clasate pe primele două loctîri în Cam
pionatul de calificare. Urmărind cla
samentul vom vedea că ultimele pa
tru locuri sînt ocupate de formațiile: 

*9. Constructorul Timișoara 11 p.; 10.
Re cord Mediaș 10 p.; 11. Măgura

-©odlei 8 p.; 12. Gloria Sighișoara 7 
p. Intre „plutonul" acestor patru for
mații și restul echipelor este o se-

Au fost desemnați 
campionii republicani 

de lupte clasice juniori 
ț
' BAIA MARE 17 (prin telefon)

Orașul-» nostru a găzduit timp de trei 
Șefie finalele campionatelor republicane 
individuale de lupte clasice pentru ju
niori. Iată campionii: cat. 50 kg : 
Cornel Turturea (C.S.M. Reșița) ; cat. 
53 kg': Mircea Mîrșu (Șa Sportivă 
U.C.F.S. Timișoara); cat. 56 kg: Va- 
sile Ion (Cetatea Bucur) ; cat. 59 kg: 
Ion Popescu (C.S.M. Reșița); cat. 63 
kg: Alexandru Sollai (Voința Lugoj); 
da/. 67 kg: Haralambie Mavridis (Ra
pid Oradea) ; cat. 71 kg: Viorel Pop 
(Constructorul Cluj) ; cai. 75 kg : Ena- 
chc Iordache (C.S.A. Marina Constan
ta) : cat. 80 kg: Dan Rusu (Construc
torul Cluj) • exit, grea : Gelu Mezinca 
'(•Șc. Sportivă U.C.F.S. Timisoara).

V. SASARANU 
coresp. regional

Echipele oaspe au obtinut ciștig de cauză 
iu prima etapă a campionatului de polo

Două partide în prima etapă a cam
pionatului republican de polo pe apă, 
■—- două surprize :

Prima dintre ele a furnizat-o echi- 
pa studenților din Cluj. Animați de o 
singură dorință, aceea de a pierde la 
un scor cît mai mio (după cum măr
turiseau chiar-conducătorii echipei clu
jene înainte de mec') studenții au pă
răsit „terenul"... învingători. C.C.A. cu 
un lot mult mai valoros și cu o pre
gătire mult mai temeinică și-a con
siderat adversarul... vieți:-.a s'gură. 
Dar jucătorii militari au jucat sub a- 
ceastă impresie de la început (cînd 
toate speranjeleterau permise) și pînă 
aproape de sfârșitul jocului (cînd 
totul era ca și pierdut pentru ei). Du
minică, jucătorii de la C.C.A. au făcut 
greșeli _nroprii formațiilor aflate la al
fabetul jocului de polo; au ținut neper- 
anis de mult mingea dînd ocazii adver
sarului să se replieze cu ușurință, au 
șutat la poartă din poziții contraindi
cate și au pasat... în situații clare.

Din contră, oaspeții, timizi la înce
put (în echipă debutau tinerii Urcan 
.și Zete) și-au revenit pe parcurs în- 
■curajați de ineficacitatea adversarului 
’lor. Aeționînd s'mplu în tot timpul jo- 
-cuiui, studenții au luptat) cU multă ar- 
‘dioare, pentru culorile clubului; au in
terceptat numeroase baloane, s-au pri
ceput să desfășoare contraatacuri pe 
cît de simple pe atît de eficace. Nu 
•c lipsit de interes dacă arătăm că 
ei au șutat numai de 7 ori spre
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rioasă diferență de puncte (O.S.U. 
București clasată pe locul 8 are 18 
puncte), astfel îneît dintre ele ur
mează să se aleagă cine retrogra
dează direct și cine dispută jocuri 
de baraj. Ultimele două etape vor 
aduce unele modificări în ordinea enu
merată mai sus. Un joc decisiv poate 
fi cel din ultima etapă cînd Gloria 
Sighișoara va întîlni la Sighișoara pe 
Măgura Codlei.

★
începînd de mîine, la Sibiu și Me

diaș se va disputa turneul final al 
campionatului republican de juniori, 
la care după cum am anunțat par
ticipă cele mai bune 6 echipe femi
nine și cele mai bune 6 echipe mas
culine.

Iată echipele participante, împărțite 
pe serii: MASCULIN (locurile au Im*  
la Sibiu), SERIA I: Știința Galați. 
Petrolul Teleajen, C. S. Școlar Bucu
rești; SERIA a Il-a: Luceafărul Pi
tești, Voința Sibiu, Tehnometal Timi
șoara; FEMININ (jocurile au loc la 
Mediaș), SERIA I: Record Mediaș, 
Cetatea Bucur, Șc. medie Buhuși; SE
RIA a Il-a: C. S. Tg. Mureș, Textila

— Greu de făcut... Pot spune nu
mai că aștept cu multă nerăbdare în- 
tîlnirea dintre echipa noastră și cea 
romînească...

...Mulți rugbiști din lotul polonez 
cunosc bine țara noastră. Printre ei 
se află nu mai puțin de șase jucă
tori de la clubul Czarny Byttom, care 
a susținut mai multe meciuri la noi, 
chiar în primăvara acestui an. Polo
nezii sînt — poate — cei mai tineri 
participant la turneu. „Mezinul" lo
tului este Gerj Kobza (18 ani), me
canic auto la Lodz, un băiat blond, 
deosebit de simpatic. Ni se spune că 
posedă o viteză excelentă și multă 
fantezie. Lucrul acesta ni.-l precizează 
căpitanul echipei, Frantisek Novak, 
tehnician constructor la Byttom, care 
ne amintește totodată că rugbiștii po
lonezi sînt dornici să confirme recen
tul succes obținut joia trecută în com
pania cincisprezecelui belgian: 6—0.

• Loturile țărilor participante la 

ranția (talentul și experiența compo- 
nenților formației ne dădeau dreptul 
la aceasta) că vom asista la un 
spectacol major, în care victoria nu 
ne poate scăpa. Și într-adevăr, pe. 
teren lucrurile așa au stat. Voleiba- 
I știi romîni — siguri pe ei — au 
desfășurat un joc variat, iute și eficace, 
cu atacuri în forță (uneori și din 
prima pasă), care au surprins ade
sea blocajul destul de eficace al pa 
rizienilor. In mare poftă de joc, Ni- 
colau a tras necruțător, în timp ce 
Roman l-a secondat cu succes, iar 
Rusescu a obținut multe puncte prin 
atacurile sale liftate. Pentru joc ca și 
pentru frumoasa victorie obținută, în
treaga echipă merită laude, inclusiv 
voleibaliștii mai tineri (Pavel, Gan
ciu).

In privința jocului formației noastre 
am cules cîteva impresii de la Pierre 
David (antrenorul formației feminine 
a Parisului) care, a spus: „Ne 
place ftfarte mult jocul romînilor. 
Ei atacă variat, acțiunile în forță 
alternînd cu atacurile subtile. Este 
ceea ce ne place nouă francezilor, care 
ne asemănăm oarecum, ca stil și tem
perament cu sportivii dvs. De aceea

' Vechi internațional, Frantisek No
vak (deschidere '), s-a impus de fiecare 
dată prin jocul său viguros, rapid, 
plin de fantezie.

Alfred Flbgel (linia a III-a) este 
unul dinlte cei mai buni jucători ai 
echipei R.D. Germane.

poarta lui Marinescu, înscriind 5 
puncte, în timp ce adversarii au în
cercat de 15 ori poarta apărată de 
Mayer și au concretizat numai în trei 
rînduri. Acum, după această victorie, 
cind jucătorii și-au căpătat incredere în 
forțele lor, antrenorului I. Ardelea- 
nu îi va fi mai ușor să-și pregătească 
jucătorii. Echipa studenților din Cluj, 
in momentul de față o formație de 
mijlocul clasamentului, va putea deve
ni, în curînd, o echipă de primul plu
ton. Pentru aceasta se impune, însă, o 
intensificare a muncii de instruire și 
de antrenament. După cite sîntem in
formați conducerea clubului n-a făcut 
pînă în prezent totul ca să înlesnească 
echipei condiții normale de pregătire 
După acest meci învinșii au avut și ei 
de învățat. Echipei C.C.A. îi lipsește o 
concepție clară de joc, în așa fel între
buințată, îneît fantezia celor trei jucă
tori din lotul republican (Blajec, Grin- 
țescu, Firoiu) să nu sufere cu nimic.

Cel de al doilea joc al etapei (Ști
ința București — C. S. Oradea) s-a 
soldat cu un rezultat surpriză (7—1 
pentru orădeni) privit numai sub as 
pectul scorului. Fără a căuta să mini
malizăm, frumoasa victorie obținută 
de echipa oaspe, vom spune, totuși, că 
slaba comportare a studenților bucu- 
reșteni... ne împiedică să-i judecăm 
deocamdată pe orădeni la justa lor 
valoare. O confirmare a valorii lor o 
vom avea fără îndoială peste două 
etape, cînd G.S. Oradea va avea ca 
adversar pe Dinamo București, campi
oana țării.

J». N1CQLAESCU 

Lugoj, Dunărea Tr. Măgurele. Jocu
rile din cadrul seriilor au loc pînă 
vineri 22 mai, iar în ziua de 24 mai 
se vor disputa partidele finale

★
Astăzi și mîine vor avea loc cîteva 

meciuri restante din cadrul campiona
telor masculine.' La București, în des
chidere la jocurile internaționale de 
rugbi, echipa Dinamo va întîlni for
mația Victoria Jimbolia. Partida din
tre aceste două echipe de a legoria A 
are loc pe stadionul Dinamo începînd 
de la ora 14,30. Tot azi, la Constanța, 
C.S.A. Marina Constanța întîlneșfe pe 
I. C. Arad în campionatul catego
riei B.

Mîine la Galați se dispută partida 
de categoria B: Știința Galați—Ba
lanța Sibiu.

Dintre aceste jocuri cel mai impor
tant este cel de la București, unde 
Dinamo va trebui să obțină neapărat 
victoria dacă vrea să mai rămînă în 
cursa pentru titlu. Lin eșec în jocul 
cu Victoria Jimbolia răpește dinamo- 
viștilor bucureșteni șansele de a mai 
lupta alături de C.S.M. Reșița pentru 
titlul de campion pe anul 1958—1959.

„Cupa Victoriei**  la rugbi

Cu echipele R. Cehoslovace și R.P. Polone, înainte de mec
® De duminică seara, hotelul „Union11 

găzduiește pe cei mai buni rugbiști 
din R. .Cehoslovacă, invitați la turneul 
dotat cu „Cupa Victoriei". I-am întîl- 
nit la puține clipe de Ia sosire, pre
gătiți să facă o scurtă plimbare prin 
oraș. Sînt în majoritate foarte tineri 
și impresionează prin constituția lor 
atletică. Unii fredonau o melodie, al
ții însoțeau cu rîsete glumele funda
șului Boubin, cunoscut de iubitorii 
sportului cu balonul oval încă din 
1954, cînd a luat parte la turneul 
întreprins în țara noastră de clubul 
Dynamo Praga. Alături de Boubin 
mai recunoaștem și alți jucători, de 
pildă pe Vondracik (linia a IlI-a), 
Krejci (aripă) și Barchanek (linia a 
doua). Rugbiștii cehoslovaci erau în
soțiți de antrenorul lor, Atfons Zeda,

Programul primei zile : ORA 
16,30: R. Cehoslovacă — R. P. 
Polonă ; ORA 18: R. P. Romînă — 
R. D. Germană.

care aflîndu-ne calitatea, s-a arătat 
dornic să ne prezinte unele amănunte 
în legătură cu pregătirile echipei cehn- 
sl ovacc.

— Antrenamentele, a început să ne 
vorbească antrenorul Zeda, le-am e- 
feotitat în regim progresiv de efort: 
de la două ședințe pe săptămînă în 
prima perioadă, la cinci ședințe către 
sfîrșit. Obiectivul principal — omoge
nitatea lotului.

întrebat dacă lotul deplasat repre
zintă tot ce are mai bun la ora ac
tuală rtigbiul cehoslovac, antrenorul 
Zeda ne-a precizat:

— Dată fiind valoarea participanți- 
lor la turneu, am intenționat sa aliniem 
cea mai bună formație. Dar, unele de
fecțiuni survenite pe traseu ne împie
dică să transpunem în fapt această do
rință. Mă refer, mai ales, la indispo
nibilitatea a doi dintre oamenii noștri 
de bază, Horak și Johanides.

— Un pronostic ?...

Iii meciurile cu echipele Parisului

Tinerii voleibaliști romîni și-au afirmat talentul
Dubla întîlnire dintre echipele se

lecționate de volei ale capitalelor Ro- 
mîniei și Franței, care a avut loc 
recent la Constanța în frumoasa Sală 
a Sporturilor, s-a dovedit extrem de 
utilă, pe de o parte prin efectul c: 
propagandistic, pentru acest sport, 
pe de altă parte pentru motivul ca 
ne-a dat prilejul să cunoaștem posi
bilitățile actuale ale tinerilor noștri 
voleibaliști.

Jocurile ne-au dat satisfacția obți
nerii unor frumoase victorii, mărturie 
a valorii și posibilităților voleibaliști
lor romîni, care, cu fiecare ocazie, 
confirmă locul fruntaș pe care-1 de
țin în ierarhia mondială. După cum 
se știe, în trei din cele patru meciuri 
victoria a fost de partea sportivilor 
noștri. In prima zi (cînd au jucat 
selecționatele de seniori ale orașelor 
București) victoria ne-a revenit în 
ambele partide, la un scor identic și, 
în același timp, concludent: 3—01 
Rezultatul exprimă fidel diferența 
reală de valoare — la ora actuală — 
dintre voleiul nostru și cel francez.

Echipa noastră masculină în alcă
tuirea : Roman, Ganciu, Rusescu, Pa
vel, Nicolau, Miculescu, prezenta ga-

Primul concurs hipic republican 
la Cluj

CLUJ 17 (prin telefon). — Primul 
concurs hipic republican organizat în 
localitate a stîrnit un deosebit interes 
în rîndurile publicului clujean. Iniția
tiva federației de specialitate de a or
ganiza și în orașul nostru asemenea 
concursuri este fericită. Cei 4000 de 
spectatori, care in ciuda timpului ne
favorabil au fost totuși prezenți la 
terenul „Victor Babeș", ca și organi
zarea excelentă, au demonstrat că a- 
legerea orașului Cluj pentru deschi
derea oficială a sezonului hipic a fost 
bine inspirată.

Probele de dresaj care s-au bucu
rat de prezența unor călăreți cunos- 
cuți. au fost dominate de maestrul 
sportului Gheorghe Teodorescu (Di
namo Buc.) care a cîștigat cu calul 
Cincinal proba ușoară, iar cu Palatin 
proba preolimpică. Proba de dresaj 
categoria mijlocie a revenit lui Ion 
Oprea (Dinamo) pe Sulina cu 737 
puncte.

In probele de obstacole s-au remar
cat, în primul rînd, călărețul dinamo- 
vist Oscar Recer, care pe calul Co

T. STAMA

Aspect de la cel de al doilea antrenament al rugbiștilor din R-D. Germană, 
efectuat ieri dimineață pe stadionul Dinamo, principalul loc de desfășurare 

a întrecerilor din cadrul „Cupei Victoriei"
(Foto B. Ciobanu)

vrig a cî$tigat proba de forță, urm-' 
de D. Hering (C.C.A.) pe Retezat 
Elena Leov (Recolta București) | 
Sadea. Pțoba de obstacole catcgor 
ușoară a revenit, la egalitate < 
puncte, lui Constantin Vlad (E. Il.G 
Ploești) pe Birsan și E. Boiang: 
(Rec. Buc.) pe Mărgea cu 0 pune 
timp 46 sec. In proba de obstaco 
mijlocie învingător a ieșit D. Herin 
pe calul Retezat cu 23’/4 p. urmat ( 
Oscar Recer pe Covrig cu 28 punct 
La proba de obstacole durată G) 
Ghițuran (C.C.A.) pe Baron (i 
puncte), Oscar Recer pe Savant (■' 
puncte) și Marin Dorojan (C.Su 
Cluj) pe Trubadur au ocupat în oi 
dine primele trei locuri. $i la Clu 
în proba de dresaj rezervată junior 
lor învingător a ieșit Dan Mindr 
(C.T.B.) pe Făget cu' 396 punct 
Cupa oferită de federație pentru pr< 
bele de obstacole semiușoară și ușo; 
ră a fost cîștigată de echipa hipic 
Grăniceri Ploești cu 112 puncte.

G. BENGA — corespondent

turneu s-au antrenat ieri pe stadii 
nul Dinamo. începutul l-au făcut ruj 
biștii cehoslovaci. Antrenament uș< 
de acomodare cu terenul, sprintu 
scurte, șarje (foarte reușite), talonă 
de baloane etc. Cehoslovacii au m: 
nifestat o bună dispoziție, impresii 
nînd mai ales prin viteză și circulați 
rapidă a balonului. Polonezii e 
manii s-au antrenat o oră mai „rzi 
—■ sub conducerea antrenorilor M; 
rian Bondarowicz și respectiv Erwi 
Thiesis. Alai insistenți în pregătire - 
rugbiștii germani, promit să fac 
jocuri foarte deschise. Polonezii a 
pus accentul mai mult pe pregătire 
fizică. Rugbiștii romîni s-au antren; 
pe un teren din apropierea lăcuit 
Herăstrău. In lotul nostru domneșt 
mult optimism și încrederea deplin 
într-o comportare cît mai bună.

întotdeauna ne vom întîlni cu plăceri 
cu voleibaliștii romîni, de la car< 
avem atît de multe de învățat" !

Dar, o adevărată surpriză a consti 
tuit-o echipa noastră feminină, can 
într-o alcătuire nouă (Mocanii, Golo 
șie, Vinț'an, Constantinescu, Păunoiu 
Codoi), cu multe jucătoare, pe can 
le întîlnim prima dată într-o formații 
reprezentativă a corespuns, obținîni 
o indiscutabilă victorie. Echipa noa 
stră, plină de perspective, a impre 
sionat prin combativitatea și elanu 
de care a dat dovadă.

Mulțumitor au evoluat și selecțio 
natele de tineret ale Bucureștiulu 
(mai ales echipa masculină). Perfor
manța „băieților", care au întrecut c 
echipă rutinată (cu 4 component a 
naționalei franceze: Alain Bertagnol 
Claude Priere, Philippe Courtin și Guj 
Caballero), este o mărturie a rezer
velor nesecate de talente de care dis
pune actualmente voleiul romînesc, 
Este necesar acum ca aceste talente 
să fie cizelate, să capete experiența 
partidelor internaționale, și atunci suc
cesele noastre vor fi în continuare, la 
fel de frumoase.

D. CALL1MACHI

C.Su


CO MEN TA R1UL ETA PEI BULETINUL CATEGORIEI B LA FOTBAL

Babone (Petrolul) a depășit apărarea const ănțetulor, lăsind în urmă pe 
Ciuncan (mijloc) și Straton (dreapta) și trage la poartă, marctnd golul 
echipei sale (Foto: V. Bagcac)

Cu patru etape înainte de încheierea 
campionatului categoriei A situația s-a 
complicat din nou în clasament. Rezul
tatele de duminică au redeschis lupta 
pentru primul loc și au menținut situa
ția confuză din ultima parte a clasa
mentului. Asaltul echipelor codașe, în 
generai încheiat cu un bilanț pozitiv (o 
victorie și două meciuri nule), n-a reușit 
altceva decît să complice situația echi
pelor fruntașe. Victoria Farului asupra 
liderului a dat posibilitate echipei 
C.C.A. să egaleze la puncte pe Petro
lul, iar echipelor Dinamo București și 
Rapid să se apropie de primul loc și 
să reintre în cursa pentru titlu. Etapa 
viitoare poate aduce chiar o micșorare 
a diferențelor de puncte dintre aceste 
echipe, în favoarea dinamoviștilor și 

pidiștilor, care joacă acasă, în timp 
-c Petrolul și C.C.A. se deplasează 
(ploeșlenii la București, pentru a întîl- 
ni chiar pe Rapid).

In zona retrogradării, deocamdată 
avantajul este de partea Farului, pentru 
că a cîștigat duminică și are acum un 
punct avans asupra timișorenilor și 
două asupra clujenilor. Duminică însă, 
toate trei echipe joacă în deplasare și 
cine va reuși să obțină cel puțin un 
punct își va spori șansele în această 
palpitantă luptă de evitare a zonei de 
retrogradare, în care au fost cuprinse, 
după etapa de duminică,'și Jiul și Stea
gul roșu. Acestea însă joacă duminică 
acasă, chiar cu Știința Timișoara și

Liderii se mențin 
pe poziții 

în categoria C
SERIA I

1. C.F.R Pașcani 14 10 1 3 26: 6 211
2. Sp. Munc. Rădăuți 14 9 2 3 26:13 20
3. C.S. P. Neamț 14 8 2 4 30T3 18
4 Textila Eu huși 14 7 1 6 18:13 15
5 C.S.M.S. II lași 14 6 2 6 21:19 14
fi. Petrolul Moinești 14 5 3 6 14:24 13
*î'. Minerul C. Lung 14 5 2 7 12:20 12
8. Textila Botoșani 14 4 3 7 16:23 11
9. Gloria Dorohoi 14 3 3 8 16:31 9
11) Unirea II Iași 14 3 1 10 13:30 7

SERIA A II-A
1 S.N.M. Constanța 14 10 1 3 27:13 21
2. Victoria Buzău 14 8 2 4 28:12 18
3 Dinamo Mii. Buc. 14 8 1 5 36:20 17
4. Ind. Sîrmii Brăila 14 7 3 4 20:13 17
5 C.S.M. Galați 14 7 1 6 19:24 15
fi' I.M U.M. Medgidia 14 5 3 6 13:18 13
7. Comb. Pol. Buc. 14 6 0 8 22:21 12
8. Știința Galați 14 4 2 8 1'5:26 10
9. Cimentul Medgidia 14 5 0 9 15:33 1'0
io . Ancora Galati 14 3 1 10 12:27 7

SERIA A IU-A
1. C.S.U. București 14 11' 2 1 29:10 24
2. Metalul Tîrgoviște 14 8 2 4 25:17 18
*> Jiul Craiova 14 6 5 3 18:13 17
A. Dinamo Craiova 14 4 7 3 10: 9 1'5
5. Rapid reg. Ploești 14 7 0 7 27:17 14
fi Victoria București 14 5 4 5 14:13 14
7.' Cetatea Bucur 14 4 5 5 15:16 1*3
8. Met >lul Pitești 14 4 2 8 9:14 10
9. Oltul Tr. Măgurele 14 3 2 9 15:32 8
10 Dunărea Corabia 14 3 1 10 5:26 7

SERIA A IV-A

MULT, DAR...

Meciul Unirea Focșani—A.S. Pom
pierul București a ocazionat o dispută 
dîrză în care echipa locală a dominat 
mai mult mareînd primul gol. Auto
golul lui Țoler și golul iui Staud, 
ambele marcate în ultimul sfert de 
oră, au adus bucureștenilor victoria. 
(H. Cohn și F. Conac — core-".'

DOUA REPRIZE DIFERITE 
LA B1RLAD

La Birlad, în prima repriză a avut 
inițiativa Prahova Ploești, în cea de-a 
doua Rulmentul. In această repriză. 
Prahova s-a retras în aparare. In min. 
87 Moțoc (Rulmentul) a ratat deschi
derea scorului reluînd balonul de la
2 metri cu capul peste poartă 1... Din 
min. 23 Prahova a jucat în 10 oameni 
(Burtea a fost eliminat pentru lovire 
intenționată). (E. Solomon — coresp.)

TAROM A OBȚINUT O NOUA
VICTORIE LA SCOR

Disputa dintre echipele TAROM 
București și Dinamo Galați a fost 
interesantă ca desfășurare în ciuda 
scorului final (5—1). Dinamoviștii au 
avut o frumoasă revenire după pauză. 
Ei au în formație individualități re
marcabile (Dogan, Hulea, Dudaș, Jo- 
jart etc.) care nu alcătuiesc însă o 
„echipă".

Tarom a făcut același joc bun cu 
care ne-a obișnuit, punctul forte fiind 
înaintarea. în schimb, apărarea a 
fost uneori depășită și în plus a meat 
foarte dur (Cristescu și uneori Ră- 
dulescu). Aceste durități au fest tole
rate de arbitrul Gh. Duțu (Piatra 
Neamț)

va fi un iond de prenri cu o valoare 
mare.

Ca metodă de participare la acest 
concurs o indicăm pe aceea a colecti
vului din Brăila care a obținut pe o 
combinație de 8 numere (15 variante 
desfășurate) un număr de 15 premii 
în valoare totală de 153.456 lei.

Această metodă este descrisă pe 
larg în Programul Loto-Pronosport 
care a apărut ieri iar schemele resnec- 
tive sînt afișate la agențiib 1 2 * * * * * * * 10 Pro
nosport din Capitală.

REZULTATELE PROVIza-kiI 
ALE TRIERII

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport Nr. 20 (etapa din 
17 mai) au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii:

1 variantă cu 12 rezultate
10 variante cu 11 rezultate

170 variante cu 10 rezultate
Valoarea premiilor va fi stabilită 

după definitivarea operațiunilor de o- 
mologare.

Rubrică redactată de 1. S. L®T@- 
PRONOSPORT

2—0 (0—0>

3. Caroați Sinaia 14 8 4 2 32:1° 29
?. Chimia Făgăraș 14 8 4 2 28:19 20
3. Alimentara Tg. Mureș 14 6 4 4 26:24 16

Metalul Aîud 14 5 5 4 26:1» 15
f>. Vn1~ța Tg. Mures 14' 4 7 3 1*3:14 15
fi. Text. Sf. Gheorghe 14 6 2 6 16:*7 IA
7. F’f cîmpina 14 5 2 7 32:29 12
8. Torneda ’ 4 5 1 8 20:’9 11<p Avîntui Reghin •»4 4 1 9 29:33 9
10 Mureșul Toplita 14 3 2 9 7:25 8
Aiud- Metalul-Textila Sf. Gheorghe

SERIA A V-A
7. Rapid Cluj 14 9 4 1 33:1’ 20
?. Recolta Ca<rei 14 8 2 4 34:17 18
3. C.F.R. Cluj T4 7 3 4 17:12 17z Someșul S. Mare 14 fi 2 6 23:21 14
5 Rapid Oradea 14 6 2 6 16:19 14
6 Dinamo Săsnr 5 3 6 14:14 13
7. Arieșul Turda 14 6 r 7 26:29 13
9. Stărumta S. Măre 14 3 5 6 16:22 11
9. Stăruința Si'ghet 14 5 0 9 17:34 16
1P Voința Oradea 14 3 2 9 14:39 8

Oarei: Recolta—C.F.R Cluj 3—0 (,2—0)

SERIA A VI-A
1. Metalul Oțelul 'Roșu 14 824 35:19 18
9. Drube'ta Tr. Severin 14 8 1 5 25:19 17
3. Șantierul Govora 14 7 3 4 21:17 17
4. Aurul Brid 14 806 27:19 15
5. Metalul Bocșa Rom. T4 6 3 5 16:13 15
fi OPmnia Reșița 14 7 16 25:25 15
7. C.F.R. Simeria 14 5 3 6 16:17 13
8 Flacăra Tg Jiu 14 4 3 7 20:30 11
9 U. M. Cu gir 14 5 18 v6;28 1'1
10. Tndagrara Arad 14 15 8 IX). 24 7

respectiv Știința Cluj. In această parte 
a clasamentului lucrurile vor fi lămu
rite de meciurile directe dintre echipele 
amenințate.

★
Dintre cele trei jocuri ale etapei de du

minică fără îndoială că cel de la Con
stanța a prezentat un plus de interes. 
Rezultatul a surprins foarte mult, pen
tru că Petrolul se dovedise pînă acum 
drept echipa cea mai în formă și era 
de așteptat că va reuși să-și apere cu 
succes șansele. Farul însă, a răsturnat 
calculele și a învins, reușind perfor
manța etapei. Victoria sa este merita
tă. O dovedesc două declarații:

V. Nandu, secretar general adjunct 
al federației: „Victorie clară. Farul a 
lost mai bun, a muncit mai mult și a 
tras mai mult la poartă. Scorul putea 
fi 3—1 dacă arbitrul nu ar fi anulat 
un gol valabil. Petrolul a jucat mai 
bine în cîmp, dar în fața porții s-a 
pierdut în combinații sterile, în pase 
laterale. In plus, atacul s-a izbit de o 
apărare bună".

llie Oană, antrenorul Petrolului : 
„Sînt afectat de rezultat. Farul a jucat 
foarte bine, a luptat mai mult ca noi, 
a vrut să cîșfige, ceea ce a și reușit. 
Echipa noastră a fost mai bună în 
cîmp, dovedind o tehnică superioară ; 
Farul a compensat aceasta prin elan, 
li reproșez însă că a jucat prea dur în 
apărare".

Despre meciul C.U.A.-SteaguI roșu, 
care a oferit o repriză secundă palpi
tantă cum de mult n-au mai văzut 
spectatorii bucureșteni, ne-a vorbit un... 
neutru: antrenorul C. Drăgușin (Pro
gresul). Acesta ne-a spus : „A fost un 
meci de luptă de mare intensitate care, 
s-a transformat in final intr-un duel 
pasionant între atacul Steagului roșu 
și apărarea C.C.A.-ului, întrerupt de 
citeva contraatacuri spectaculoase ale 
militarilor. Steagul roșu a greșit fun
damental atunci cînd C.C.A, a rămas 
în 10 și apoi în 9 oameni. Oaspeții tre-

• buiau să impună un joc mai larg des
fășurat pentru ca astfel să oblige pe 
C.C.A. să acționeze pe un spațiu mai 
mare și in care să ■ se vadă omul in 

,plus, pe care-l aveau. F.i insă, au jucat 
mai mult pe tripletă în care S-au băga! 
și extremele, ușurlnd astfel sarcina a- 
părării militarilor, în așa fel incit la 
un moment dat un bucureștean putea 
marca doi adversari... In plus, Steagul 
roșu a jucat prea dur. Am impresia că 
acest fel de joc a fost folosit ca o tac
tică împotriva unei echipe tehnice pen
tru a-i dezorganiza jocul. Nu a reușit 
pentru că apărarea C.C.A.-ului a jucat 
foarte bine în frunte cu Bone șt... Za- 
voda I, nesperat de bun ca fundaș. 
Nagy, Cepolscht și Toma i-au secondai 
cu succes. In plus, contraatacurile mi
litarilor au fost model de organizare și 
desfășurare. Puțin a lipsit ca in plină 
dominare a Steagului roșu scorul să 
devină chiar 3—0, tocmai datorită a- 
ces'tor splendide acțiuni''

După concursuri cu victorii ale echi
pelor gazdă, a venit concursul Nr. 20 
care a avut 3 de 1, 4 de X și 5 de 2. 
Deci, doar trei victorii ale echipelor 
gazdă, dintre care una a fost victorie 
asupra liderului. Ce înseamnă un ase
menea concurs ? Firește, premii atrac
tive. De altfel, frumusețea și atracția 
concursurilor de pronosticuri sportive 
constă tocmai în aceste rezultate sur
priză.

.Ne găsim în plină desfășurare a 
campionatului, competiție echilibrată și 
disputată. In categoria A și în cele 
două serii ale categoriei B se dă o lup
tă dîrză atît pentru menținerea prime
lor locuri cît și pentru evitarea ultime
lor locuri. Etapa de duminică 24 mai 
poate aduce o clarificare sau — even
tual — poate încurca și mai mult cla
samentele, dacă ținem seamă de faptul 
că o serie de echipe susțin în cursul 
săptămînii meciuri de cupă.

Ceea ce se va petrece duminică, par- 
ticipanții la Pronosport au prilejul să 
indice pe programul concursului Nr. 21 
care cuprinde meciul internațional de

(Urmare din pag. 1)

meni (Szabo, accidentîndu-se, a trecut 
figurant pe extremă). (D. .Vintilă — 
coresp.)

ȘTIINȚA CRAIOVA A TRECUT 
PE LINGĂ VICTORIE

După un joc de factură tehnică 
mediocră în care ambele înaintări 
s-ati dovedit ineficace, studenții craio- 
veni au fost la un pas de victorie. Ei 
au deschis scorul în minutul 65, dar 
în același minut, din greșala portaru
lui Pain, au fost egalați de hunedo- 
reni. S-au remarcat: Lambrn și Preda 
(Știința), Sîrbu și Nistor (Corvinul). 
(R. Schultz — coresp.)

O VICTORIE LA SCOR MERI I ATĂ

înaintașii echipei C.SiA. Sibiu au 
găsit mai ușor ca de obicei drumul spre 
poarta adversă și l-au obligat pe Cîm- 
peanu (Ind. Sînnei Cîmpia Țurzii), 
care — de altfel — s-a comportat 
bine, să scoată de patru ori mingea 
din plasă. Victoria sibienilor s-a da
torat jocului legat, clar al înaintării, 
cel mai bun compartiment al echipe'. 
(M. Vlădoianti și I. Pantelimon — 
coresp.)

UN MECI NUL ECHITABIL

La Arad, cele două echipe ceferiste 
au luptat dîrz, bărbătește pentru vic
torie. Dar nici una din acțiunile — 
de multe ori frumoase — închegate 
de înaintări nu s-a soldat cu gol. 
S-au remarcat Boroș, Brînzei, Gali și 
Surdan (C.F.R. Timișoara), Mădără 
șan, Izghireanu, Blaj și Don (C.F.R. 
Arad) (St. Weinberger — coresp.)

MULTE OCAZII RATATF
LA BAIA MARE

Tractorul Orașul Stalin a dat o 
replică neașteptat de dîrză băimăre- 
nilor. Oaspeții au avut și două bare 
(Seredai min. 8 și 53 1). Localnicii au 
ratat și ei cinci ocazii de gol (Horja 
a tras în min. 5 în bară, iar în min. 
24 și 26 pe lîngă poartă, Sulyok 
min. 40 și Vlad min. 82 au șutat 
peste poarta goală). Scorul de 2—1 
în favoarea echipei C.S.M. Baia Mare 
oglindește real raportul de forțe. (V. 
Săsăranu și V. Barbu — coresp.)

l.C.O. LA AL 15-LEA MECI

PIERDUT...

Echipa orădeanâ a pierdut iarăși pe 
teren propriu (1—2 cu C.S. Tg. Mu
reș) un meci în care a dominat în 
repriza secundă. In min. 80 Vartani- 

Mîine: sferturile de finala 
ale Cupei R.P.R.

In București : o nouă ediție a meciului 
C. C. A.-Dinamo București

Ziua de mîine este consacrată Cupei 
R.P.R. la fotbal, in patru orașe se dis- 
rută sferturile de finală ale accștm 
populare competiții:

București (Stadionul Republicii) :
C.C.A. — Dinamo București.

Focșani: Dinamo Bacău — Progre
sul București

o no sport
rugbi R. P. Romînă — R. Cehoslovacă, 
5 meciuri din campionatul categoriei A 
și 6 meciuri din campionatul catego
riei B.

Rapid Buc. — Petrolul, Li.T.A. — 
Progresul Buc., Dinamo Bacău — 
C.C.A., St. roșu Orașul Stalin — Știin
ța Cluj, Jiul Petroșani — Știin
ța Timișoara, C. S. Baia Mare — 
C.S.M. Reșița, Flacăra Moreni — Ta
rom sînt cîteva din meciurile acestui 
program care cer multă atenție și- 
inspirație.

Amănunte despre acest concurs gă
siți în Programul Loto-Pronosport Nr. 
266 care a apărut eri dimineață, cu un 
bogat material documentar.

Rețineți un lucrii important: pe mă
sură ce campionatul de fotbal se. apro
pie de partea finală, meciurile sînt 
mult mai disputate, rezultatele mai

dis (C.S.O.) a fost faultat în careu 
de Gierling (G.S. Tg. Mureș). Tiriac, 
probabil ca să... respecte... tradiția 
(multe penaltiuri a mai ratat și în 
categoria Al) a tras lovitura de lâ 
11 m. în bară 1 (llie Ghișa și Mircea 
Rocsin — coresp.)

SERIA A Ii-a

GLORIA A DOMINAT, 
DAR A PIERDUT

Deși învinsă la scor (0—3), Gloria 
Bistrița a dominat mai mult în meciul 
cu Metalul M.I.G. înaintarea echipei 
Gloria a fost însă total ineficace; în 
schimb atacul bucureștenilor a fructi
ficat ocaziile avute. Oaspeții au me
ritat victoria. S-au remarcat: Vasiles- 
cu, Tiriac, Copil I și Jimboreanu 
(Gloria), Ghiță, (cel mai bun din. 
„22“), Szabo, Radu Tudor și Ion C. 
Ion (Metalul). (O. Berbecaru — co
resp.)

JOC FRUMOS IN DERBIUL IEȘEAN

In prima repriză a meciului Uni
rea Iași—C.S.M.S. Iași (3—1) am
bele echipe au jucat crispat și scorul 
a rămas alb. In cea de-a doua re-

Al treilea gol marcat de Tarom în meciul cu Dinamo Galați. In urma 
unei acțiuni a lui Mitea (care nu se vede în fotografie), lonescu a primit 
mingea și a șutat precis, cu toată opoziția lui. Constantinescu (nr. 4) și 
Gh. Mircea (dreapta). In mijloc, Leahevici privește faza (Tarom—ZAnamo 
Galați 5—1). (Foto Gh. Dumitru)

priză, înaintașii „Unirii" au organizat 
multe acțiuni frumoase, aplaudate de 
spectatori. (A. Scăunaș — coresp.)

UN REZULTAT CARE NEDREPTĂ
ȚEȘTE GAZDELE

Foresta Fălticeni a pierdut cu 1—0 
în fața echipei Poiana Cîmpina, deși 
a avut majoritatea timpului inițiativa 
(raport de cornere 9—0 pentru Fo
resta...). Foresta a ratat un penalti 
prin Szabo, iar Nițulescu (Poiana) 
a salvat (min. 61) de două ori de pe

Arad: Aurul Brad — Rapid 
rești

Orașul Stalin : C.S.M Baia Mare — 
Petrolul Ploești

Meciuri foarte interesante, dintre care 
se desprinde cel de la București, care 
constituie o reeditare a partidei de cam
pionat disputată la 10 mai. Toate me
ciurile vor începe la ora 16,15.

incerte și în consecință schemele mari 
de participare la Pronosport au 
sanse spor le de a obține premii.

PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul special Pro- 
noexpres din 13 mai au fost stabilite 
următoarele premii suplimentare în o-

întreaga
Nr. 20,

JI-a : 5 variante
Hl-a : 26 variante
IV-a : 98 variante
V-a : 907 variante
Vl-a : 2.287 variante

biecte și bani :
Categoria 
Categoria 
Categoria 
■Categoria 
Categoria

Astă-seară se închide în 
țară concursul Pronoexpies 
care are un report inițial de 250.000 lei. 
Premiile frumoase atribuite la con
cursul anterior, precum și numărul 
mare de participant’ noi, ne îndreptă
țesc să credem că și de 'data aceasta

linia porții. In minutul 60 llie (Fo^ 
resta) a tras în bară. Meci cu ade
vărat dramatic I (L. Negru — coresp.)

CEL MAI BUN LA MORENI :

PORTARUL S1DAC

La Moreni, pînă în minutul 50 e- 
chipa Progresul Suceava s-a masat 
in apărare. Gazdele au practicat un 
joc frumos și eficace. Deși a primit 
4 goluri, Sidac, portarul Progresului 
(are doar 17 ani) a fost cel mai bun 
de pe teren. De la Flacăra Moreni 
s-a evidențiat Guian și Badea. (Paul 
Andrei — coresp.)

UNIREA FOCȘANI A PRESAT MAI



Mai multă atenție pregătirii gimnastelor fruntașe

Ileana Petroșanii (Dinamo) a avut o comportare frumoasă in întrecerile 
campionatul ui republican individual de gimnastică, clasindu-se pe locul III, 
la individual compus. lat-o în timpul exercițiului la paralele,

(Foto B. Ciobanu) ♦

Avem o nouă campioană absolută de 
gimnastică ! Sonia Iovan, care de mai 
multi ani o secondează cu succes pe 
Elena Teodorescu, a reușit de data a- 
ceasta să-și înscrie numele pe tabela 
campionilor țării. Frumoasa performan
ță a Soniei Iovan este o meritată răs
plată pentru munca ei perseverentă, 
pentru strădania de a-și ridica necon
tenit măiestria sportivă, de a învăța 
mereu mai mult. Reprezentanta Clubu
lui Sportiv Universitar (București) a 
fost la această ediție a campionatelor re
publicane cea mai constantă dintre con
curente. încă din prima zi, cînd s-au 
lucrat exercițiile impuse, ea s-a insta
lat in plutonul fruntaș și a terminat 
întrecerea pe locul II. In ziua a doua, 
Sonia Iovan s-a comportat și mai bine. 
Calmă, sigură, cu multă voință, ea a 
fost prezentă în lupta pentru titlu atit 
la general, cît și la aparate, obținind 
locul I la individual compus și la bîr- 
nă, locul II la paralele și sărituri și 
locul III la sol. Sonia Iovan este cea 
mai bună și cea mai în formă gim
nastă în momentul de față; ea ne 
poate reprezenta cu succes în multi
plele confruntări internaționale ale a- 
eestui an.

Elena Teodorescu s-a comportat 
bine, îndeosebi, în prima zi. La exer
cițiile liber alese însă, a avut două 
ratări (cădere de pe bîrnă și nereu
șita coborîrii la paratele), ceea ce i-au 
adus uh punctaj inferior Soniei Iovan. 
Titlul de campioană, pe care îl asalta 
pînă atunci a fost pierdut la bîrnă.

Tenismenii romini pentru prima oară 
în sferturile de finală ale „Cupei Davis*'

(Urmare din pag. 1)

una din zi'ele Iui mari. El a intrat ho- 
tărit pe teren și a reușit într-adevăr 
să-și demonstraze superioritatea fată 
de un Gerrard dispus să facă și el to- 

■‘ul ce-i stătea în putință pentru a cîș- 
tiga. A învins Viziru și încă de o ma
nieră categorică, nelăsînd adversaru
lui său nici un set. 6—0, 6—4, 8—6... 
Scorul concretizează cum nu se poate 
mai bine cele întînrplate pe teren. Iar 
tabelul alăturat prezintă în cifre edi
ficatoare superioritatea lui Gh. Viziru, 
care s-a vădit mai ales în smeciuri, 
vo'euri, mingi pasate și stopuri.

Campionul nostru a fost, firește, 
mult mai bun dccît în întîlnirea de vi
neri, cînd s-a regăsit cu greu după 
două seturi pierdute în fața unui ad
versar mai slab. Am dori să-l vedem 
totdeauna pe Gh. Viziru evoluînd ca în 
meciul cu Gerrard, adică la adevăra
tele sale posibilități.

Despre celălalt făuritor al victoriei

Campionatele individuale de haltere 
ale R. P. Romîne pentru seniori 

și juniori
La sfirșitul acestei săptămîm hal

terofilii fruntași se vor întîlni din 
riou în Capitală. Ei se vor întrece în 
cadrul campionatelor individuale ale 
țării, competiție așteptată cu mult in
teres de iubitorii acestui sport.

La faza regională organizată la 
București au participat 48 concu- 
renți printre care numeroși tineri. Re
zultatele unora dintre ei (Emil Ro- 
moșan 280 kg la cat. ușoară, N. Ciu- 
că 232,5 kg la cat. semiușoară etc.) 
sînt bune și pline de perspective.

Ifm Orașul Stalin am fost informați 
că la faza regională au participat, de 
asemenea, numeroși halterofili tineri, 
printre care și doi campioni ai Spar- 
tachiadei de iarnă: losif Sorescu și 
Ervin Rosenfeld. Primul a totalizat 

(penultimul aparat) unde a primit nu
mai nota 8,20. In general, Elena Teo
dorescu n-a concurat la valoarea ei 
cunoscută, n-a dat dovadă mai ales de 
voința și dîrzenia cu care ne obișnuise 
și care i-au adus pînă acum atîtea 
succese. După paralele — la care exerci
țiul nu i-a reușit pe deplin. Elena Teo
dorescu s-a... supărat, a devenit ner
voasă, ceea ce — firește — a dăunat 
comportării sale.

Am vorbit mai mult despre aceste două 
gimnaste pentru că ele au fost pe pri
mul plan al întrecerii. Trebuie să pre
cizăm însă, că ediția 1959 a campio
natelor republicane nu a fost la „dis
creția" acestor două concurente. Mai 
mult ca altădată, în lupta pentru cu 
cerirea titlurilor pe aparate au fost 
prezente și alte concurente, printre care 
Ileana Petroșanii și Atanasia lonescu, 
care au și reușit, de altfel, să ocupe 
primele locuri la sol și respectiv, pa
ralele. Faptul este foarte îmbucurător 
și el reflectă o creștere a valorii gim
nastelor noastre din lot.

Și, totuși, ediția din acest an a 
campionatelor individuale n-a satis
făcut din punct de vedere tehnic. Dacă 
pentru exercițiile impuse acest lucru 
este oarecum explicabil (descrierea e- 
xercițiilor a fost trimisă în secții cu 
numai două luni în urmă și ele au 
fost executate pentru prima dată în 
concurs), la cele liber alese nu mai 
există scuză. In ziua a doua a con
cursului, nivelul general a fost la fel 
de scăzut ca și în ziua întiia, ceea ce 

noastre, tînărul Ion Țiriac — ca și 
despre partida de dublu din cadrul 
meciului R. P. Romînă — Noua Ze- 
elandă —• vom mai avea prilejul să 
scriem în numerele viitoare ale ziarului 
nostru, cînd vom analiza și perspecti
vele evoluției tenismenilor noștri în 
„Cupa Davis". 

VIZIRU GERRARD

Puncte din serviciu 0 0 0 2 2 1
Duble greșeli din set. o l o 2 5 3
Puncte din retur 0 0 0 0 0 0
Retururi pierdute 0 3 2 1' 2 6
Smeciuri 12 1 10 2
Sm. pierdute 0 0 0 1 1 3
Voieuri 13 2 0 G 3
Voi. pierdute 0 0 0 4 2 5
Stopuri 3 12 0 0 4
St. pierdute 0 2 3 0 0 1
Pasate la fileu 2 4 4 10 2
Pas. pierdute 0 2 0 0 1 1
Loburi 0 1 0 0 0 0
Lob. pierdute 0 3 2 0 9 3
Lov. de dreapta ori 0 0-2
L. d. pierdute 3 3 8 4 1 14
Lov de stingă 1 1 0 0 0 1
L. s. pierdute 2 3 9 4 3 5
Ghemuri la Serviciu •3 3 3 0 3 3
Ghemuri contra serviciiu 3 3 5 0 13

205 kg la cat. cea mai ușoară, iar 
al doilea 247,5 kg la cat. ușoară. O 
impresie frumoasă au lăsat tinerii 
Alfred Wagner în vîrstă de 15 ani și 
Hans Helmut din Sibiu. Succese fru
moase au obținut și halterofilii din 
Cluj, Timișoara și Galați.

Toți cei clasați pe primele locuri în 
faza regională și-au cîștigat dreptul 
de a participa la finale. In plus, 
pentru finale s-au calificat și juniorii 
(pînă la 20 ani) clasați pc primele 
locuri în aceeași fază.

Pentru prima oară în țara noastră 
vom avea deci și campioni la ju
niori. Juniorii deși participă în con
curs împreună cu maeștri ai sportului 
și cu sportivii de categoria I și a 
II-a, vor fi clasificați separat

dovedește că nici exercițiile liber alese 
n-au fost suficient însușite. S-a lucrat 
cu nesiguranță, au fost multe ezitări 
și căderi (în special la bîrnă și la pa
ralele). Ce concluzie se poate trage ? 
Că gimnastele n-au lucrat suficient în 
secții nici pentru exercițiile, liber a- 
lese.

Lipsurilor tehnice sezisate la majo
ritatea concurentelor li s-a adăugat o 
necorespunzătoare pregătire morală. 
Ne referim la lipsa de voință și de dîr- 
zenie observată la multe dintre gim
naste, care au lucrat în așa fel, îneît 
au lăsat impresia că nu le-ar fi in
teresat prea mult participarea și re
zultatele concursului. In loc să apre
cieze ca pe o cinste invitarea la cea 
mai importantă competiție internă a 
anului, multe gimnaste — unele chiar 
din lotul republican — au manifestat 
lipsă de interes, au lucrat neglijent, 
nedisciplinat, îndeplinind, parcă, o o- 
bligație neplăcută. Acest lucru a făcut 
pe de o parte o impresie negativă a- 
supra spectatorilor, iar pe de alta, a 
dăunat înseși concurentelor tinere care 
au fost invitate la campionate tocmai 
cu scopul de a învăța.

Credem că aceste constatări au fost 
reținute și de către antrenorii prezenți, 
care au datoria ca, întorși în secții, 
să muncească mai mult cu elevele lor, 
atît pentru creșterea continuă a nive
lului lor de pregătire, cît și pentru for
marea unui moral corespunzător ne
cesar comportării în concursuri. Cît 
privește elementele ce compun lotul 
republican, munca trebuie îndreptată, 
în plus, spre atingerea unei forme 
constante în vederea numeroaselor con
cursuri pe care le avem de susținut în 
lunile următoare, întreceri între care 
„Cupa Europei" deține primul loc.

ELENA MATEESCU
ILDIKO GYORGYPAL

A început campionatul republican 
de hochei pe iarbă

Hocheiul pe ialbă și-a inaugurat du
minică activitatea oficială prin compe
tiția sa de bază — campionatul repu
blican — la care participă 19 echipe îm
părțite in trei serii.

Întrecerile primei etape au oferit jocuri 
interesante din care n-a<u lipsit unele 
surprize. Echipele s-au prezentat bine 
pregătite, oferind spectacole de bună 
valoare tehnică, iar jucătorii au arătat 
că și-au îmbunătățit simțitor tehnica 
individuală, ceea ce a demonstrat că au 
muncit cu perseverență pentru ridica
rea nivelului tehnic.

La București, pe terenul III ai Sta
dionului 23 August, special amenajat 
pentru hochei, numeroși spectatori au 
avut prilejul să vizioneze trei întîmlri 
frumoase, din care s-a detașat meciul 
Constructorul — Politehnica Or. Stalin.

In primul joc. Știința București — 
campioana republicană de anul trecut — 
superioară din toate punctele de vedere, 
a obținut o victorie ușoară în fața ti
nerei și neexperimentatei sale adver
sare, Fulgeru’ Oltenița, cu 3—o (2-0), 
prin punctele înscrise de Samur, Epure 
și Elekes.

In continuarea programului, C S A VI 
a întîlnit formația Voința Ploeștl. Deși

Prima întrecere motociclistă 
de viteză pe circuit a anului

Fază din desfășurarea concursului de viteză. Plutonul alergătorilor (cat. 
125 cmc) este condus de Tudor Popa (Dinamo). (Foto Gh. Ștefănescu)
Duminică dimineață s-a desfășurat 

pe traseul din strada Maior Coravtt 
prima întrecere motociclistă de viteză 
pe circuit a anului. Organizat pentru a 
da posibilitate alergătorilor să-și ve
rifice pregătirea și mașinile, concur
sul amical de duminică nu s-a bucurat 
de succesul așteptat. Au lipsit de la 
start mulți alergători, și nu s-au dis
putat toate probele prevăzute în regu
lament.

Rezultatele înregistrate sînt urmă
toarele;

125 cmc: 1. Tudor Popa (Dinamo)- 
I.F.A.; 2. Gh. Voiculescu (C.C.A.)-

Curaj și măiestrie
— Demonstrația de aviație sportivă de pe aero*  

portul Clinceni —
Sărbdtoare pe aeroportul sportiv 

Clinceni...
Aeroclubul București a marcat ziua 

de duminică prin deschiderea învăță- 
mlntului sportiv aviatic pe anul 1959. 
La ora 10,30, un grup de rachete lu
minoase au vestit semnalul începerii 
demonstrațiilor. După citeva clipe, pe 
întreg aeroportul s-a răspândit ca ful
gerul vestea că intr-o tentativă de 
record, maestrul sportului Ștefan Pu
rice a stabilit un nou record al R.P.R. 
cu un helicopter cu motor mecanic de 
0,98 cm3, care a parcurs distanța de 
773,21 m. în timpul de 8:7,03 (ve
chiul record era de 6:29,0, și era fă
cut pe o distanță de 330 m.). Aten
ția asistenței a fost atrasă apoi de 
evoluția aeromodelelor de acobație 
(U-cbntrol) construite la Centrul Ex
perimental de Aeromodelism, aeromo- 
dele mînuite cu pricepere de George 
Craioveanu și Casian Hariton. Citeva 
clipe mai tlrziu, spre înălțimi, și-a 
luat zborul un avion pilotat de Va- 
sile Petrila. Dar el nu era singur. 
De avion erau remorcate 3 planoare 
„Pescăruș" — da fabricație ronu- 
nească pilotate de maestrul sportului 
Gh. Petrovici și de aviatorii M. Bur- 
lacu și I. Drăgan. La punctul de ple
care a urmat o formație de 3 avioane 
I.A.R.-813, legate intre ele și pilotate 
de V, Petrila, M. lonescu și T. Slo- 
nețchi Au apărut apoi la orizont a- 
celeași avioane — de data aceasta in 
formație de carusel — care au exe
cutat diferite figuri acrobatice în for
mație. Deasupra aeroportului și-a fă
cut după aceea apariția un aviori pi
lotat de maestrul sportului Constantin 
Manolache, care a executat numeroase

a fost mult superioară ca pregătire teh
nică și tactică, echipa militară a cîști
gat greu cu 2—0 (1—0), ploeștenii apă- 
xîridu-ise cu dîrzenie. Au marcat Bîdrea 
și Tuloiu.

Cei mai frumos joc ai zilei l-a furni
zat întîlnirea Constructorul — Politeh
nica Or. Stalin. Foarte bine pregătită, 
formația bucureșteană a cîștigat cu con
cludentul scor de 5—1 (2-0). Pășcălău (2), 
Bușe, Cilic șî Dulimov pentru Con
structorul și Pahcnțu pentru Politehnica 
sînt autorii golurilor.

La Gheorghieni, formația locală Pro
gresul, deși pornea net favorită, a tre
buit să se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate în fața Electricei Oradea 
1—1 (0—0), acest rezultat constituind — 
de altfel — surpriza etapei.

Echipele bucureștene Victoria și Vo
ința, care au jucat în deplasare, au cîș
tigat ușor, cu același scor, 3—0, în fața 
formațiilor Penicilina Iași și. respectiv 
CS.M. Rădăuți, iar la Pitești Voința 
din localitate, recent înființată, a jucat 
aproape de la egal cu rutinata echipă 
Dinamo Craiova, in fața căreia a cedat 
greu — după un joc frumos — cu sco
rul de 1—0.

I.F.A. ; 3. Gh. Dragotă (C.C.A.) — 
Puch; 175 cmc: I. Tr. Macarie (Di
namo) — C.Z.; 2. B. Predescu (Me
talul M.I.G.) — C.Z. ; 3. Venera Va- 
silescu (Metalul M.I.G.) — C.Z. ; 
250 cmc: 1. L. Szabo (Dinamo) — 
N.S.LL; 2. FL Costache (C.C.A.) — 
M.Z. ; 3. Al. Huhn (C.C.A.) - M.Z. ; 
350 cmc : I. St. Iancovici (Metalul 
M.I.G.) — B.S.A. ; 2. V. Szabo (Di
namo) — B.S.A.; 3. M. Cernescu (Di
namo) .— Jawa; 500 cmc: 1. Gh. 
Voiculescu (C.C.A.) — B.S.A. ; 2. Gh. 
Mormocea (C.C.A.) — Triumph; 3. I. 
Buchner (C.C.A.) — Northon. 

figuri acrobatice, extrem de dificile. 
El a executat cu precizie acrobații de 
toneau-lent, rapid, ranversare, loopin- 
guri ș. a. Măiestria lui C. Manolache 
a stirnit admirația tuturor celor pre
zenți pe aeroportul de la Clinceni. 
înalta sa școală de acrobație este un 
îndemn pentru elevii școlii de in
struire aviatică Giulești, al căror co
mandant este reputatul aviator.

...Dar iată că se zărește silueta 
unui avion din interiorul căruia, se 
desprind, unul după altul, patru puncte 
negre care coboară cu o viteză uimi
toare spre sol. Este proba de lansare 
în grup de la înălțime 1 de 600 metri, 
rezervată fetelor, probă care prevede 
deschiderea întirziată a parașutei și 
aterizare la punct fix. Parașutele, um
flate de presiunea aerului, se apropie 
încet de pământ. Privim prin lunetă 
și recunoaștem pe maestrele sportului 
Elena Băcăoanu și Elisabeta Popescu, 
pe tinerele Margareta Mehedințeanu 
și Ecaierina Diaconu. Avionul —- 
A. N.-2 — descrie apoi un cerc dea
supra aeroportului și ia din nou înăl
țime. Tehnicienii care urmăresc evo
luția aparatului prin lunete, ne anunță 
că acesta a prins înălțimea de 2000 
metri. Va urma un nou salt. Intr-a- 
devăr, după ce a ajuns exact deasupra 
aeroportului, avionul își încetinește vi
teza și din el se desprind 3 siluete. 
Temerarii parașutiști coboară — timp 
de zece secunde — prinși de miini. 
în formă de stea. Apoi, fot timp de 
zece secunde, parașutiștii coboară în 
linie după care se degajează. La sol, 
îi recunoaștem. Sînt încercații para
șutiști Gh. lancu. Ion Roșu și Ion 
Budea.

Demonstrația sportivă aviatică, ca 
a marcat începutul activității sportive 
aviatice in acest an s-a bucurat de o 
organizare excelentă, și a obținut un 
frumos succes.

N. TOKACEK — corespondent

Carnet atletic
Campionatul pe echipe al Capilalel

Comisia de atletism a orașului 
București organizează începînd de 
săptămîna aceasta o interesantă com
petiție pe echipe: campionatul Capi
talei. La întreceri vor participa nouă 
echipe. Se vor desfășura patru etape : 
două în tur (23—24 mai și 13—14 
iunie) și două în retur (3—4 octom
brie și 17—18 octombrie).

Prima etapă a competiției va avea 
loc la sfîrșitul acestei săptămîni pe 
Stadionul Republicii, după următorul 
program: Metalul M.I.G.—Rapid—Vo
ința; Recolta—Progresul—Construct 
rul ; C.C.A.—Dinamo—Știința. Meciu 
rile deșt triunghiulare vor avea clasa
mente bilaterale întocmite după siste
mul 5 p, 3 p, 2 p și 1 p.

Această competiție se anunță a fi 
foarte interesantă, cu atît mai mult c.u 
cît prin ea se angrenează într-o acti
vitate oficială organizată un mare nu
măr de atleți și atlete din Capitală. 
Tocmai de aceea este de datoria clu
burilor să privească cu toată seriozi
tatea această competiție și să o sprijine 
în modul corespunzător.

Un campionat pe echipe al ra
ionului Tuder Vladimiraseu din 
București

Comisia de atletism a raionului 
Tudor Vladimireșcu organizează un 
campionat pe echipe cu 10 etape (5 în 
tur și alte 5 în retur) la care au drep
tul să participe sportivii de categ. a 
IlI-a și începători. întrecerile se vor 
desfășura în fiecare luni după-amiază 
pe stadionul P.T.T.

BOXERII DE IA DINAMO BUCUREȘTI AU
INTlLNIT PE CEI DE IA C.S.M. GALAȚI

Duminică seara a avut loc la Galați, în 
arena C.S.M. o întîlnire amicală de box 
între echipele C.S.M. Galați și Dinamo 
București, lată rezultatele : V. Filiulă (CSM) 
b. p. Gr. Dumitrescu (D); M. Urla'țeanu (D) 
b. p. N. Popa (CSM); D. Boiangiu (CSM) 
meci nul cu M. Irancă (D); C. Gherasim 
(D) meci nul cu I. Rodicenco (CSM); Gh. 
trem a (CSM) meci nul cu I. Dragnea (D); 
V. Bogoi (CSM) meci nul cu M. Balaș (D); 
Ghețu Velicu (D) o. p. A. Crislea (CSM) ; 
D. Ciobotaru (D) b. k. o. I Al. Ghiță 
(CSM). La categoria muscă, L. Ambruș a 
cîștigat prin neprezentarea adversarului.

LOCAJIUNE DE BILETE
ț

Biletele pentru meciul de Cupă C.C.A.- 
Dinamo București, care are loc mîine 
pe Stadionul Republicii se găsesc în. 
vin za re la casele stadioanelor Dinamo 
și Republicii, la agenția Pronosport (Cal. 
Victoriei) și C.C.A și ta casa specială 
din str. I. Vidu. Biletele cu preț redus 
se găsesc numai la Stadionul Republicii.



Pentru creșterea necontenita
a prestigiului sportiv al patriei

După un urcuș îndelungat, poposești pe culmea muntelui. Undeva, de
parte, deslușești prin pătura norilor orașele al căror clocot îl simți parcă 
și aici, în liniștea codrilor. Privești tin colțișor din patria noastră dragă. 
Nespus de frumoasă, de bogată, este țara noastră, ca o grădină înfloritoare. 
Tablourile se succed vii, de un colorit pe care nici cel mai iscusit penel nu 
l-ar putea reda aievea. Fiecare imagine îți lasă aceeași puternică impresie, 
te face să încerci același simțămînt de bucurie și mîndrie.

...Hidrocentrale, uzine și orașe noi, blocuri muncitorești, uriașe șantiere 
ale construcției socialiste. Sînt flori răsărite în anii regimului nostru în 
mîndra grădină a patriei. Totul — așezările, bogățiile, munții falnici și apele 
învolburate, sînt astăzi ale noastre. Aceasta este patria noastră scumpă, 
pentru fericirea căreia muncește întreg poporul, liber și stăpîn pe soarta sa.

Ca și celorlalți oameni ai muncii, 
patria este scumpă, ca lumina ochi
lor, fiecărui sportiv, fiecărui tînăr din 
sutele și sutele de mii de oameni ai 
muncii care se întîlnesc pe stadioane și 
în sălilfe de sport. Patriotismul socialist 
împletit cu internaționalismul proletar — 
această nobilă trăsătură caracteristică 
sportivului de tip nou, însuflețește în 
activitatea lor masele de sportivi din 
țara noastră. In anii regimului demo
crat-popular, sportivul a devenit un 
cetățean demn, un harnic și devotat 
constructor al socialismului, un txn 
care-și iubește cu toată căldura inimii 
patria, cuceririle poporului.

★
Albumul amintirilor este nesfîrșit. 

Noianuri de gînduri, însemnări și 
fapte din viața sportivilor noștri, 'măr
turii puternice care vorbesc de la 
sine despre conținutul nou. sănătos, 
socialist, al mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră.

...O fotografie din îndepărtata Aus
tralie 1 Pe treapta cea mai înaltă, 
pe podiumul învingătorilor, un tînăr 
privește mîndru faldurile steagului cu 
stema Republicii noastre dragi. Pen
tru culorile scumpe ale acestui steag, 
pentru prestigiul sportiv internațional 
al patriei, a luptat atunci Leon Rdt- 
man în marile întreceri dc canotaj de 
la Balarat... Cîteva rînduri dihtr-un 
ziar vest-german subliniază excepțio
nala comportare a handbalistelor noa
stre — campioane ale lumii... Țînăra 
noastră atletă Io’anda Balaș uimește 
lumea sportivă cu performanțele el... 
Alte file de ziare, luate la întîmplare, 
ne reamintesc ziua cînd, pe malul 
Vltâvei, Ismailciuc și Alexe primeau 
titlul de campioni ai lumii. Ploua 
atunci. Picăturile mari de apă au în
tâlnit cîteva clipe cristalinul lacrimi
lor. Emoția, fericirea celor doi spor
tivi romîni era prea puternică. O 
căldură plăcută, un simțămînt de ne
spusă bucurie, nc-a cuprins inimile.

Pentru culorile și gloria patriei se 
întrec, depunînd toate eforturile lor. 
nenumărați sportivi fruntași, maeștri 
și maeștri emeriți. Gimnasta Sonia 
lovan, scrimerii Olga Orban, Stefan 
Haukler și Tănase Mureșanu, luptă
torii Valeriu Bularc.a, Petre Popescu 
sau Gh. Popovici, călăreții Vasile 
Pinciu, Gh. Langa sau Virgi! Bărbu- 
eeanu sînt doar cîteva exemple de 
sportivi al căror patriotism înflăcărat 
e fost dovedit de nenumărate ori.

Dragostea de patrie, condițiile mi
nunate create de Partid și Guvern, 
au făcut posibil ca sportivii noștri să 
se numere printre cei mai buni din 
lume la multe discipline sportive. Pre
tutindeni unde sînt văzuți sportivii cu 
treningurile pe care este scris: 
R.P.R. sînt aplaudați, înconjurați cu 
atenție și respect atît pentru rezul
tatele obținute cît și pentru dîrzenia

cu care luptă în întrecerea sportivă, 
pentru ținuta și comportarea demnă 
de titlul de sportiv de tip nou. Urmînd 
exemplul sportivilor sovietici, spor
tivii romîni au știut să înfrunte pe cei 
mai mari campioni ai lumii și, dînd 
dovadă de puternic patriotism, pre- 
gatindu-se la un nivel superior, au 
reușit nu o dată să-i întreacă.

Nu este oare plin de semnificație 
faptul că absolut toate recordurile de 
atletism dinainte de 23 August 
1944 au fost cu mult întrecute ca 
și la haltere unde, de exemplu, înainte 
de 1944 recordul absolut era de 270 
kgr. iar acum a ajuns la... 442,5 kgr. ? 
Un alt sport: natația. Nici unul din 
vechile recorduri nu a „rezistat". 
Aâulte au fost depășite chiar de că
tre juniori. Și exemplele pot conti
nua cu fiecare sport. Toate acestea 
demonstrează uriașul salt înregistrat 
de mișcarea noastră de cultură fizică 
și sport. Succesele de răsunet pe care 
le obțin sportivii noștri se daforesc 
grijii permanente pe care Partidul și 
Guvernul o poartă mișcării de cul
tură fizică și sport care angrenează 
peste 2.000.000 de oameni ai muncii.

Folosind din plin minunatele con
diții create de regimul nostru de de
mocrație jxipuiara, animafi de dorința 
de a'răsplăți prin fapte grija’dare li 
se arată, dînd dovadă de fierbinte 
dragoste de patrie, sportivii noștri 
continuă să se afirme, să' cucerească 
noi poziții în ierarhia sportului mon
dial, contribuind astfel la întărirea 
prestigiului sportiv al patriei noastre.

★
Cit de diferite sini toate aceste lucruri 

față de faptele care se petrec in lu
mea sportului capitalist! In cercurile 
sportive din țările capitaliste, cuvîntul 
patrie este confundat de capitaliști în
totdeauna cu afacerismul, cu goana 
după profituri, cu reclama deșănțată 
și exploatarea nemiloasă a sportivului. 
Putreziciunea conținutului sportului 
capitalist apare tot mai evidentă. Cite 
mostre de „patriotism" de tip bur
ghez, capitalist, nu ne oferă de fiecare 
dată Turul Franței care se desfășoară 
pe reprezentative de „națiuni" dar ci
cliștii poartă tricouri cu reclamele di
feritelor fabrici de... biscuiți, paste de 
dinți sau aperitive 1 Nu pentru culo
rile patriei lor luptă în întrecerea 
sportivă acești cicliști (ca și multi al ți 
sportivi din țările capitaliste), ci pen
tru reclama produselor patronilor care 
cumpără pe nimica toată „patriotis
mul11 unui sportiv sau altul. Nu pen
tru patrie ci pentru dolari luptă ju
cătorii de tenis din circul Kramer. 
Este cunoscută trista întîmplare a au
tomobilistului Fangio, care a plătit 
cu un grav accident lăcomia patronu
lui său. S-a spus atunci: firmele 
Mercedes și Ferrari au pierdut un 
mare sportiv. Dar. nimeni nu și-a a-

mintii că Fangio reprezenta, de fapt, 
Argentina. Patrie înseamnă, în limba
jul cercurilor conducătoare sportive 
din lumea capitalistă și al multor 
sportivi lipsiți de conștiință, firma, pa
tronul, goana după afaceri.

Sint numai cîteva imagini din viața 
sportivă a țărilor capitaliste!...

★
Sportivii romîni sjnt nțîndri că în 

țara noastră ah dispărut pentru tot
deauna exploatarea, corupția și aface
rismul. Sportul a înflorit o dată cu 
viața noastră nouă, se dezvoltă pe zi 
ce trece, puternic, sănătos. Sportivii 
de toate naționalitățile din patria 
noastră sînt mîndri și consideră o 
îndatorire de cinste să lupte pentru 
culorile patriei. Cu deosebită hărnicie,„ 
sportivii noștri se pregătesc pentru 
viitoarele confruntări sportive interna
ționale. Ei știu că a face parte dintr-o 
echipă sau lot reprezentativ este o 
misiune de onoare. Pentru a răspunde 
acestei sarcini așa cum se cuvine, ei 
nu precupețesc nici un efort pentru 
a-și desăvârși pregătirea, măiestria 
sportivă

In fața sportivilor noștri stau acum 
sarcini de mare răspundere. Calen
darul competițional internațional cu
prinde importante întreceri chiar în 
această lună. Recent a fost publicat 
și programul întrecerilor internațio
nale din luna iunie, 
voleibaliștii, gimnaștii, 
reții, handbaliștii... au 
mene pe cît de grele, 
portante. Anul acesta — an preolimpic 
— are o deosebită însemnătate pentru 
sportul din țara noastră. Muncind cu 
rîvnă pentru obținerea normelor olim
pice, pregătindu-se temeinici în vederea 
întâlnirilor internaționale din acest 
sezon cu o bogată activitate interna
țională, spdftivii noștri au datoria să 
lupte cil toate forțele lor tinerești 
pentru a face să crească necontenit 
prestigiul sportiv al țării, pentru a 
reprezenta cu cinste culorile sportive 
ale patriei. DAN GIRLEȘTEANU

Baschetbaliștii, 
canotorii, călă- 
de trecut exa- 
pe atît de im-

Tur de orizont în fotbalul internațional 
s loc slab la Rio de Janeiro • Peru 

învinsă • In campionatul maghiar și

ZILELE TRECUTE a avut loc me
ciul amical Anglia — Brazilia (des
fășurat la Rio de Janeiro). Scorul de 
2—0 (2—0) în favoarea echipei Bra
ziliei nu a reflectat aspectul real al 
jocului. Brazilienii au fost net superiori 
și numai forma excelentă a portarului 
englez Hopkinson a salvat echipa sa 
de la o înfrângere și mai categorică. 
De altfel, presa de specialitate a re
marcat faptul că linia de atac a engle
zilor nu s-a văzut pe teren.. Scorul 
final a fost stabilit pînă la nauză (prin 
punctele marcate de Julinho și Hen- 
rique) și cu toate că în repriza secundă 
brazilienii au asaltat continuu poarta 
englezilor ei n-au mai pitut marca. 
De’altfel, nici atacul echipei gazde (Ju
linho, Didi, Henrique, Peie, Cantohei- 
ro) nu a dat deplină satisfacție.

Forma slabă a reprezentativei Angliei 
a fost adeverită și în al doilea joc pe 
care l-a susținut peste ocean. Dumini-

Sîmbătâ seara, primul sunet de gong la Lucerna

Boxerii din majoritatea țărilor Europei
sînt gata pentru start

Anglia 4—1 ! • Dinamo Moscova lider autoritar • T.D.N.A. 
italian lupta pentru primul loc continuă • Nice virtuală campioană a 
Franței • Mîine un alt joc internațional

că, la Lima, echipa Angliei a fost în
vinsă cu scorul categoric de 4—1 de 
reprezentativa Peru.

ETAPA A V-A a campionatului 
U.R.S.S. a consemnat cea de a cincea 
victorie consecutivă a dinamoviștilor 
din Moscova care, așa cum am anun
țat, au învins cu categoricul scor de
3— 0 pe vechii lor rivali, T.S.K.M O. In 
felul acesta Dinamo și-a mărit avansul 
în clasament, deoarece principalele sa
le urmăritoare, Zenit și Moldova, au 
terminat la egalitate (Zenit 1—1 cu 
S.K.V.O. Rostov, Moldova 2—2 cu Di
namo Kiev). Alte rezultate: Spartak — 
Lokomotiv 1—1, Dinamo Tbilisi — 
Torpedo 0—1, Aripile Sovietelor — 
Sahtior 0—1. Clasamentul: Dinamo M. 
10 p., Zenit 8 p., Moldova 7 p. Torpe
do, Lokomotiv, S.K.V.O. 6 p., Dnvarno 
7 b., Sahtior, T S.K-M O. 4 p., Spartak 
3 p., Dinamo K., Ar. Sovietelor 1 p.

LUPTA PENTRU PRIMUL LOC în 
campionatul maghiar continuă. M.T.K. 
a dispus de Dozsa cu 1—0, menținîn- 
du-se pe primul loc în clasament cu 30 
p. Pe locul 2 a trecut Csepel eu 28 p. 
(victorioasă cu 3—0 în meciul cu 
Szombathely desfășurat duminică) iar 
Vasas (învinsă de echipa Honved cu
4— 1) a trecut pe locul 3 cu 27 puncte. 
O formă excelentă arată Honved, care 
totalizează acum 25 p. apropiindu-se 
de plutonul fruntaș. Alte rezultate:

Tatabanya — Gyor 2—1 și Dios-
gyor — Satgotarjan 2—0.

IN ETAPA A XX-A a campionatului 
bulgar Ț.D.N.A. a fost învinsă 1 Cu 
toate că echipa campioană a pierdut cu 
2—1 în fața lui Lokomotiv Sofia, ea 
continuă să conducă cu 4 puncte față 
de Slavia. In rest, rezultate normale: 
Levski — Botev Plovdiv 4—1, Cerna 
More — Slavia 0—0, Spartak Pleven 
— Beroe 2—1 și Minior — Dunav 
Ruse 2—1. Clasament: Ț.D.N.A. 29 p, 
Slavia 25, Levski, Plovdiv 22, Dunav, 
Spartak Pleven 21, Spartak Varna 20 
etc.

IN CAMPIONATUL francez. Nice 
este virtuală învingătoare având un a- 
vans de 4 puncte față de Nîmes și de 
8 puncte față de Racing și Reims. 
Campionatul italian, în schimb, este 
departe de a fi clarificat. Deocamdată, 
cu patru etape înainte de sfârșit, con
duce Milan cu 45 p. urmată de Fioren
tina la numai 1 punct. In lupta pentru 
primul loc mai poate interveni și Inter- 
nazionale, c.are totalizează acum 41 p. A- 
ceasta s-a apropiat mult de cele două 
fruntașe datorită faptului că a realizat 
în ultima vreme o serie de victorii, în 
timp ce Milan și Fiorentina au făcut 
numeroase meciuri nule.

MIJNE se dispută la Hamburg me
ciul internațional dintre echipele R. F. 
Germane și R. P. Polone.

losif Mi hali c va face parte din echipa 
țării noastre la campionatele euro
pene de la Lucerna.

celui mai important eve- 
din orașul elvețian Lu-

Boxul amator european se află în preajma 
niment al său. Sîmbătă seara, în Sala Expoziției 

marca deschiderea oficială a celei de 
campionatelor europene de box.

In majoritatea țărilor pregătirile 
boxerilor sînt pe punctul de a se în
cheia, echipele luând forma definitivă. 
Echipa Uniunii Sovietice are următoa
rea alcătuire: Botvinic, Stepanov, Sa- 
franov, Kokoșkin, Tumniș, Tamulis, La
gutin, Sațkov, Liașkota, Abramov. După 
cum se vede, din formația sovietică lip
sesc cimoscuții Enghibarian și Grigo
riev.

R. D. Germană: Millek, Berendth, 
Buchner, Labahn, Gutsclimidt, Guse, 
Karoli, Nikel, Krause, Siegmund.

R. F. Germană: Homberg, Rascher, 
Goschka, llerper, Johanpeter, Dieter, 
Kienast, Haschka, Kopischke, Reinhold.

R. P. F. Iugoslavia: Radanov, Mitro- 
vici, Benedek, Lukici, Kelava, Jacovb 
jevici.

Scoția: Lec, Mc. Key, Kein, Keddie, 
Fisher, Holden, Thomson, Mc. Viker.

Austria: Weiss, T/.ima, Grumser, 
Konig, Koschina, Rusch, Eksel.

cerna va suna primul gong care va 
a IV-a ediții (de după război) a

In majoritatea țărilor care și-au 
anunțat participarea la marea confrun
tare pugilistică, se fac ultimele prepa
rative, . se conturează echipele care vor 
face deplasarea la Lucerna. Ziarele de 
specialitate fac pronosticuri, întreprind 
„sondaje" în rândurile amatorilor de 
box privind componența echipelor res
pective. Confratele polonez „Przeglad 
Sportowy" de pildă, a inițiat o anchetă 
pe marginea selecționării boxerilor care 
vor reprezenta R. P. Polonă la marea 
confruntare europeană. Cu acest prilej 
an răspuns 20 de antrenori și boxeri 
ale căror opinii au corespuns de multe 
ori cu ale selecționerilor. După ei, for
mația R. P. Polone ar trebui să aibă 
următoarea înfățișare: Ku'kier (19), 
Gutman (18), Adamski (13), Pazdior 
(19), Kulej sau Ochnian (8), Drogosz 
(19), Dampc (12), Walasek (19), Pie- 
trzykowski (19), Grzelak (19). Cifrele 
din paranteze indică numărul voturilor 
acordate fiecărui boxer

înaintea ultimelor trei runde :

Siiuafia rămîne neclară 
în turneul candidatelor

SOFIA (prin telefon). — Marele nu
măr de partide întrerupte în rundele 
a X-a a Xl-a și a Xll-a face incertă 
pînă la consumarea lor situația din 
clasamentul turneului de șah al candi
datelor. în orice caz lupta pentru su
premație între fruntașe, cărora li s-a 
adăugat și Keller Herman, este deo
sebit de interesantă. Pînă în prezent 
doar Zvorîkina și Nedelkovici au reu
șit să fie neîndtnse. Reprezentanta 
noastră Maria Pogoreviei a pierdut 
prin depășirea timpului de gîndire la 
Keller, a amînat partida din runda 
a Xl-a cu Huguet și a fost învinsă 
în runda a Xll-a de Zvorîkina. Iată 
rezultatele tehnice : Runda a X-a: To- 
dorova—Karakas 0—1, Keller—Pogo- 
revici 1—0, Volpert—Rubțova 1—0. 
Celelalte partide s-au întrerupt. Run-

da a Xl-a: Lazarevici—Volpert 1—0, 
Nedelkovici—Rubțova 1—0, Borisenko 
—Karakas 1—0; celelalte s-au între
rupt. Runda a Xll-a: Zvorîkina—Po- 
gorevici 1—0, Rinder—Grasser V2—‘/z. 
Rubțova—Rootare 0—1, Volpert—Ere- 
tova 1—0. Restul partidelor s-au între
rupt.

După 12 runde, și înaintea desfă
șurării partidelor întrerupte, conduc, 
în clasament Zvorîkina și Nedelkovici 
cu 7 p. și două partide întrerupte, ur
mate de Volpert 7 p., Lazarevici 6 p.: 
(4), Rootare 6 p. (2), Borisenko 6 p. 
(1), Keller Herman 5>/2 p. (2).
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In cadrul pregătirilor pentru campionatul european

Echipa de 
a învins

baschet a R. P. Romîne
Turcia cu 57-48 (26-27)

Concursul de pentatlon
modern de la Budapesta

Gei 13 jucători (Folbert, Fodor, Ne- 
def, Em. Niculescu, Novacek, Cr. Po- 
®escu, Mittelman, Toth, M. Popa, 
Nedelea, Nosievici, Vizi și Gr. Cos- 
•eseu), care ne vor reprezenta țara la 
campionatele europene de baschet, au 
ajuns la Istanbul, orașul care găz
duiește importantul eveniment între 21 
și 31 mai. Ei nu și-au îngăduit însă 
decît un repaus foarte scurt, deoarece

a doua zi după sosire, adică dumi
nică, au și susținut un meci de an
trenament și verificare în compania 
echipei Turciei. După cum relatează 
Agerpres, victoria a revenit repre
zentativei R.P. Romîne cu scorul de 
57—48, după ce la pauză avantajul 
era de partea gazdelor: 27—26.

Pînă joi, cînd încep întrecerile din 
cadrul campionatului european, echipa

romînă, antrenată de prof. C. Herold, 
va mai efectua cîteva antrenamente 
de acomodare cu terenul de joc.

Ultimele rezultate
din „Cupa Davis” I

Trăgătorii sovietici au dominat 
primele întreceri ale concursului 
internațional de la Moscova

7. R.P. Polonă 2249 p; 8. R.P. Chineză 
2246 p; 9. R.P. Bulgaria 2236 p. IN
DIVIDUAL : 1. Enmonkinov (U.R.S.Ș.) 
587 p; 2. Avilov (U.R.S.S.) 585 p) 3. 
Borisov (U.R.S.S.) 583 p; 4. Crebs 
(R.P. Ungară) 581 p; 5. V. Panțuru 
(R.P.R.) 577 p; 1. Văcaru s-a clasat 
pe locul 20 cu 569 p., M. Rusescu pe 
locul 21 cu 569 p și V. Antonescu 
pe locul 25 cu 563 p. La această probă 

feminină J. Zvonevschi (R.P.R.) s-a 
clasat pe locul 10 cu 569 p. iar Pa- 
raschiva Almăsan pe locul 15 cu 562 p. 
PISTOL ■■■'■ "
U R S.S
2270 p; 3. R.P. Chineză 2270 - 4. R. 
Cehoslovacă 2265 p; 5. R.P. Romînă 
2242 p„ 6. R.P. Polonă 2207 p.; 7. R.P. 
Ungară 2184 n: 8. R.P. Bulgaria 2164 
p; 9. R.P.D. Coreeană' 2113 p. INDIVI

DUAL : 1. Suleimanov (U.R.S.S.) 
583 p; 2. Prokopenko (U.R.S.S.) 582 
p; 3. Gorhaiz (R.D. Germană) 581 p; 
Pe locul 7 s-a clasat trăgătorul nostru 
Petre Mocuță cu 575 p. Ceilalți trăgă

tori romîni s-au clasat astfel: G. Ma
ghiar pe locul 12—13 ou 567 o, I. 
Tripșa pe locul 23 cu 552 p și T. 
Jegtinschi pe locul 26 cu 548 n.

MOSCOVA 18 (Prin telefon). Du
minică dimineața au început întrece
rile internaționale de tir la care par
ticipă echipe aparținînd cluburilor di- 
namoviste și celor similare din 
U.R.S.S. și din opt țări de democra
ție populară., In prima zi de concurs 
s-au desfășurat probele de pistol mi
litar și combinată (meci englez). Din 
cauza timpului nefavorabi' (furtună r. .... .
nuternică)-, întrecerile au avut de su,' au participat 44 ooncurenți. In o roba 
ferit, iar proba de pistol a trebuit să..........................
se desfășoare în două zile. In ciuda 
•tmpului ’ nefavorabil, rezultatele au 
fost, în general, valoroase. De pildă, 
■‘■’■ăgătorul nostru Petre Mocuță a rea? 
lîzat 575 p. egalînd astfel recordul 
R.P.R. Cele două probe au fost domi
nate — atît individual, cît și pe echipe — 
de trăgătorii sovietici care au cîști
gat detașat. O comportare bună au 
avut șl «port!vii din R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă și R.D. Germană — la 
proba combinată — precum și cei din 
R.P. Chineză care s-au clasat pe locul 
III pe echipe în proba de pistol, lată 
rezultatele :: COMBINATA ECHIPE :
1. U.R.S.S. 2330 p; 2. R.P. Ungară 
2301 p: 3. R. Cehoslovacă 2284 p; 
4. R.D. Germană 2273 "• 5. R.P. Ro- 
mînă 2768 p: 6. R.P.D. Coreeană 22,56 o;

MILIirtR ECHIPE: 1. 
2313 p; 2. R.D. Germană

de volei „Cupa Dinamo”
<('rmare din pag. 1)

vor disputa un turneu final pentru 
locurile 1—3, cele de pe locul 2 un 
turneu pentru locurile 4—6, iar ulti
mele pentru locurile 7—9. In felul 
acesta competiția masculină devine 
mult mai interesantă iar clasificarea 
echipelor se va face în funcție de va
loarea lor reală.

Partidele vor fi conduse de urmă
torii arbitri : C. Armășescu (arbitrul 
orincipal al turneului), N. Sotir, R. 
Florian, M. Bolintineanu, I. Niculescu, 
M. Stănescu, M. Albuț (toți din R. P. 
Romînă), Kettner (R. Cehoslovacă), 
Zwerzansky (R. P. ~ 
(R.D.G.), Pantelev 
Țîba (U.R.S.S.) și 
Ungară).

PROGRAMUL
DOUĂ

Polonă), Schuster 
(R. P. Bulgaria),
Meszaros (R. ~p.

PRIMELOR
ZILE

„CUPA DINAMO“ debutează 
după-amiază cu partidele masculine

azi

Dinamo Berlin ;
Dinamo Mos-

Gwardia Varșovia — Ruda 
Hvezda Praga. Primul meci începe 
la ora 16,30 pe terenul de volei spe
cial amenajat în incinta velodromului 
Dinamo, fiind precedat de festivitatea 
de deschidere (la ora 16,15).

Mîine se vor disputa 5 meciuri : 
de la ora 9,30: Dinamo Berlin — 
Dinamo Moscova (f) ; Spartak So
fia — Dozsa Budapesta (m) ; de la 
ora 16,30: Gwardia Varșovia — Di
namo București (f) • Gwardia Var
șovia — Bănghe Phenian (m) ; se
lecționata M.S.P. din R. P. Chineză — 
Dinamo București (m).

Din programul primelor două zile 
se disting în special jocurile Dozsa 
Budapesta — Dinamo Moscova (m) ; 
Gwardia Varșovia — Dinamo Bucu
rești (f) și Gwardia Varșovia — Ruda 
Hvezda Praga (m).

Dinamo București 
Dozsa Budapesta 
cova ;

N egoțul

In aceste zile au luat sfîrșit toate 
întrecerile programate în cel de al 
doilea tur (optimi de finală) al com
petiției internaționale de tenis „Cupa 
Davis'*  (zona europeană). Iată rezul
tatele definitive ale ultimelor meciuri: 
Chile — Suedia 3—2, Brazilia — R. 
P. Polonă 3—2, Africa de sud — 
Columbia 5—0. De asemenea. Italia 
s-a calificat în fața Belgiei.

Astfel, în sferturile de finală se 
întîlni următoarele reprezentative, 
ordinea tabloului: Franța — R.P.
mînă, Italia — Africa de sud, Spa
nia — Brazilia și Anglia — Chile.

In zona asiatică a „Cupei Davis", 
competiția a ajuns la punctul 
La Calcutta, în finală, India a
cut Filipinele cu 4—1, după ce în se
mifinală eliminase Japonia.

vor
în

Ro-

final.
între-

R.S.S. Gruzină — 
la lupte

TBILISI (prin telefon). — Peste 
4000 de spectatori au venit duminică 
după-amiază în parcul Kirov din Tbi
lisi pentru a asista la întîlnirea de 
lupte clasice dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și R. S. S. Gruzine. 
După întreceri deosebit de pasionante, 
sportivii sovietici și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 9—7. Un rezultat 
de egalitate ar fi fost însă mai echi
tabil. La categoria 87 kg. I. Radu 
(R.P.R.) deși a cîștigat întîlnirea cu 
Sinauridze, juriul a decis meci egal.

Iată cum s-au desfășurat meciurile : 
cat. 52 kg. : Gh. Szabad cîștiga la 
puncte în fața ' ' ~....................... "
torul nostru a 
executat bine o 
priză,. iar apoi 
prin alte două 
mulează puncte 
pentru victorie, 
nea face meci egal cu Citiașvrli. cam
pion al R. S. S. Gruzine; cat. 62 
kg. : M. Schultz termină la egalitate 
cu Gudusauri. Gudusauri este al doi
lea clasat la campionatele unionale. 
Situația meciului s-ar fi schimbat 
dacă suplexul executat de M. Schultz 
ar fi fost pe saltea. Acțiunea lui s-a 
terminat însă afară. Cat. 67 kg.: Gh. 
Dumitru cedează la puncte în fața 
luptătorului sovietic Coridze. In pri-

lui Secîrlodze. Luptă- 
atacat tot timpul, a 
centură în prima re- 
în repriza de parter 
centuri laterale ac.u- 
care-i sînt suficiente 

Cat. 57 kg.: I. Cer-

BUDAPESTA (prin telefon). — 
Concomitent cu concursul internațio
nal de pentatlon modern se desfășoa
ră și campionatul — individual și pe 
echipe — al orașului Budapesta. La 
întreceri participă trei echipe ale Bu
dapestei, echipa Bucureștiului, forma
ția Cehoslovacie' și 8 concurenți indi
viduali.

Prima probă, cea de călărie, s-a 
desfășurat sîmbătă pe hipodromul de 
galop, pe un teren plat care a oferit 
posibilitatea să se galopeze cu mare 
viteză. Din acest motiv 16 din ce' 23 
de concurenți au realizat peste 1.000 
de puncte 1 Așezarea obstacolelor a 
impus însă concurenților numeroase 
întoarceri scurte și multe schimbări 
de direcție.

Dintre concurenții 
bună comportare a

noștri cea mai 
avut-o Dumitru 

Țintea care s-a clasat pe locul doi. 
Roman a mers și el bine, dar a gre
șit parcursul cu puțin înaintea sosirii 
ceea ce l-a .făcut să piardă cîteva se
cunde prețioase. Dan lonescu a căzut 
la obstacolul 15, s-a ridicat și a con
tinuat cursa dar a căzut din nou la 
obstacolul 23.

Iată clasamentul probei de călărie : 
1. I. Mona (ind.) 1.310,5 
Țintea (Buc.) 1.306 p.; 3. 
(B-pesta II) 1.292,5 p.; 4. 
nandi (B-pesța I) 1.279 p.; 
rozsa (ind.) 1.274,5 p.; 6.
(B-pesta III) 1.256,5 p. 
man (Buc.) 1.229,5;
(Buc.) 925,5 p. Clasamentul pe echipe: 
1. Budapesta I (Ferdinandi, Bodi,

p.; 2. D.
S. Szabo
G. Ferd'-

5. M. Bo-
L. Foldy

...8. W. Ro-
...21. D. lonescu

R. P. Romînă 
clasice

9-7

mele minute, ambii luptători 
cercat cîte o acțiune care 
reușit. Pînă la urmă Coridze 
la parter pe Gh. Dumitru, acumulînd 
un punct, suficient pentru a cîștiga. 
Cat. 73 kg. : V. Bularca învinge la 
puncte pe Cvanteadze. V. Bularca a 
executat corect un tur de cap, cîștigînd 
un punct. Adversarul a încercat și el 
aceeași acțiune, însă Bularca l-a con
trat și l-a trecut prin „pod“. Cele 
patru puncte acumulate de Bularca 
nu au mai putut fi recuperate apoi 
de adversar. Cat 79 kg.: I. lonescu 
este învins prin tuș în min. 6 de 
Sinamlidze. lonescu a încercat o tre
cere la spatele adversarului, care exe- 
cutînd un șurub l-a dus jos. Sporti
vul nostru încearcă din nou un salt 
însă adversarul îi rupe podul și-l în
vinge prin tuș. Cat. 87 kg. : I. Radu 
termină la egalitate întîlnirea cu Si- 
nauridze. Luptătorul romîn a fost mai 
bun. Decizia de meci egal îl nedrep
tățește. Chiar în min. 2 al întîlnirii 
executînd o centură laterală, și-a tre
cut adversarul prin pod. Categ. grea : 
Gh. Popovici pierde la puncte întîlni
rea cu campionul mondial Abagidze. 
Luptătorul romîn a intrat pe saltea 
'hotarît să cîștige. El n-a putut face 
față însă forței și tehnicii lui Aba
gidze. Totuși, Popovici a opus o re 
zistență dîrză, cedînd la un punct.

cu titluri mondiale...

au în- 
nu le-a 
îl duce

Szanislo) 3.592,5 p.; 2. Budapesta III 
(Balczo, Nemeth, Foldy) 3.465,5 p. ; 
3. București 3.461 p.; 4. Cehoslovacia 
(Cerny, Neshal, Lucacs) 2.919 p.; 5.; 
Budapesta II (Kovacs, Nagy, Szabo)
2.517.5 p.

Proba de scrimă s-a desfășurat du-, 
minică de-a lungul a noua ore de în
trecere 
a avut 
asalturi.
spadă: 1. F. Torok (ind.)
2—4. Ferdinandi (B-pesta 1), I. Nagy 
(B-pesta II) și W. Roman (Buc.) 882 
p; 5—6. O. Torok (ind.) și Bodi 
(B-pesta I) 823 p ;... 15. Țintea 528p
21. lonescu 410. Clasamentul pe echipe: 
1. Budapesta I 2.730: 2—3. Cehoslo
vacia și Budapesta III 1.920 p; 4. 
Budapesta II 1.812 p ; 5. București 
1.758 p.

Ieri a avut loc, cea de a treia probă 
a concursului, proba de pistol viteză: 
1. S. Szabo (B-pesta H) 960 p; 2. I.- 
Nagy (B-pesta II) 940 p; 3. Cerny. 
(Ceh.) 940 p ; 4. Neshal (Ceh.) 920 p; 
5. Nemeth (B-pesta 111) 880 p; 6.' 
Țintea 880 p ;... 18. lonescu 620 p
19. Roman 580 p. Clasamentul pe.echi
pe: 1. Budapesta II 2.720 p; 2. Ceho- 
slovacia 2.580 p; 3. Budapesta III 
2.460 p; 4. Budapesta I 2.420 p ; 5, 
București 2.080 p.

Clasamentele generale după trei pro
be : 1NDIV1DU AL: 1.1. Nagy 2.987t 
p; 2. Ferdinandi. 2.981 p; 3. S. Szabo
2.898.5 p; 4. F. Torok 2.829,5 p; 5 
Bodi 2.794,5 p; 6. Foldi 2.721,5 p; 7. 
Țintea 2.714; 8. Roman 2.691,5 p
22. lonescu 1.955,5 ; PE ECHIPE: L- 
Budapesta I 
III 7.845,5 ;

- 4. București
6.989.5 p.

Astăzi se
iar mîine are loc ultima probă, crosul. 
Dat fiind faptul că Dan lonescu este 
accidentat destul de serios de la călă
rie, este puțin probabil ca el să poată 
termina concursul.

istovitoare. Fiecare concurent 
de susținut cîte 24 de 
Iată clasamentul probei de 

1.059 p.;

8.742,5 p ; 2. Budapesta
3. Cehoslovacia 7.479 p;
7.298 p; 5. Budapesta II

desfășoară cursa de ir.

Cum a stabilit Kuznețov 
noul record mondial 

la decatlon
Noul record mondial ia decatlon 

stabilit de excelentul atlet sovietic Va
sili Kuznețov a fost realizat ct> pri
lejul concursului de atletism de la 
Aloscova, care a reunit pe cei mai 
valoroși atleți din R.S.F.S.R., R.S.S. 
Ucraineană, Moscova și Leningrad. 
Performanța lui Kuznețov (8357 p.) 
întrece cu 55 puncte vechiul record 
mondial al americanului Johnson și 
cu 350 puncte propriul său reco ' 
european.

Iată acum rezultatele pe probe ob- 
mondial:
— 7,35;
— 1.89; 

14,7; disc 
suliță —

ținute de noul recordman 
100 m — 10,7; lungime 
greutate — 14,68; înălțime 
400 m — 49,2; 110 mg.' — 
— 49,94; prăjină — 4,20;
65,06; 1500 m — 5:04.6.

In cadrul aceluiași concurs, S. Rîj- 
kin a obținut cea mai bună perfor
manță a sezonului ' 
cole — 8:37.8

® Da o recalculare _____  ____ x___
care H. Connolly (S.U.A.) a stabilit un 
nou record mondial ia aruncarea cioca
nului — rezultat transmis de agențiile 
de presă străine în măsura tradițională 
engleză: picioare — s-<a constatat că per
formanța este echivalentă în metri eu 
cifra de 68.92.

la 3000 m c>bsta-

a rezultatului prin

• Sportului contemporan îl este carac
teristic modul organizat in care decurg 
competițiile, de la cele mai mici, cu 
caracter local, pînă la cele supreme, 
in care sint desemnați sportivii cei 
mai buni pe plan mondial. Campiona
tele mondiale și europene, marile con
cursuri internaționale au date fixe de 
programare, iar selecționarea compe
titorilor se face prin minuțioase con
cursuri preliminare. In congresele Si 
sesiunile federațiilor internaționale, la 
care participă reprezentanți ai tututor 
țărilor afiliate, amănuntele organiza
torice ale unor asemenea competiții se 
stabilesc cu luni și chiar ani înainte.

Cu atit mai curios apare deci faptul 
că mai există astăzi sportivi care con
sideră titlurile mondiale drept o pro
prietate personală a lor, administrată 
in exclusivitate de deținător. Este vor
ba firește de campionii de box profe
sionist, sport care continuă să intere
seze pe scară largă opinia publică din 
țările capitaliste. Campionul profesio
nist este stăpîn absolut pe titlul cu
cerit, el îl pune în joc numai cînd 
vrea, după bunul său plac sau atunci 
cînd îi dictează interesele financiare 
(mai exact, acelea ale managerului

său...). Astfel, există boxeri care o da
tă deveniți campioni hu-și apără tit
lul decît la intervale de ani de zile, 
așteptind să se consume energia cha- 

. lengerilor celor mai autorizați și, bine
înțeles, alegind ei personal pe viitorii 
lor adversari.

Exemple de felul acesta sînt nenu
mărate. Ne vom referi aci la cele mai 
recente. Actualul campion mondial la 
categoria grea, Floyd Patterson, după 
ce și-a apărat cu succes titlul în tata 
lui Roy Harris, in luna august a anu
lui trecut, și-a permis să-și ia o „va
cantă" de 9 luni de zile, timp în care 
n-a mai îmbrăcat mănușile... In tot 
acest timp, managerul său, abilul C. 
D’Amato, făcea din cînd în cînd de
clarații presei, afirmind că „mimul" 
său este atit de tare incit trebuie să 
i se recunoască superioritatea fără a-l 
mai... obosi cu apariții pe ring. Pauza 
prelungindu-se, presa și anumite foruri 
de specialitate au început să se agite 
și s-a propus chiar ca lui Patterson 
să-i fie luat dreotul de campion, iar 
titlul să fie declarat vacant. Bineîn
țeles, o asemenea măsură este foarte 
greu de luat in sportul capitalist, un
de regulile proprietății private cintă.

resc mult 
sportive.

Totuși,

mai mult decit cele ale eticii

la presiunea opiniei publice, 
D’Amato a găsit de cuviință să-i caute 
un adversar lui Floyd Patterson. Dar 
— spre nedumerirea tuturor — acesta 
n-a fost ales dintre pretendetiții cei 
mai autorizați la titlu, ci a fost de
semnat in persoana lui Brian London, 
un boxer englez fără veleități. Fede
rația engleză a încercat zadarnic să 
interzică meciul. In confruntarea care 
a avut loc la începutul lunii la India- 
nopolis (S.UA.), chalengerul a făcut 
figură ridicolă, abia puțind să se țină 
pe picioare piuă in repriza a 10-a. 
Dar — cum afirmă toate agențiile de 
presă — nici campionul n-a strălucit, 
arătind din plin că absența prelungită 
de pe ring nu are darul să-i mențină 
ne alt erată forma.

Atum Patterson s-a retras la sediul 
său din Summit (statul New Jersey) 
unde se pregătește pentru o altă luptă, 
de data aceasta una „serioasă", cu 
campionul european Ingemar Johans
son. Acest meci a fost fixat după o dolari care sînt manevrați in jurul 
„tîrguială" care a durat luni de zile performanțelor acestora... 
și prin care D’Amato a reușit să stoar
că maximul posibil din situația favo

PE SCURT

vine 
gă- 
fafa
Re-

rabilă în care se află, avînd ;— deo
camdată —. titlul mondial în casa de 
bani personală. Johansson a acceptat, 
firește, condițiunile grele, cu speranța 
că in caz de ciștig va fi el in situația 
de a dicta viitorilor săi adversari... 
Cercul vicios al sportului capitalist 
își urmează nestingherit cursul.

Dar un alt exemplu proaspăt 
să ilustreze neputința in care se 
sesc federațiile de specialitate în 
voinței campionilor profesioniști,
cent. Federația de box din Statele 
Unite (N.B.A.) a declarat vacant tit
lul mondial la mijlocie, deținut de 
Ray Sugar Robinson, care și el pre
fera să se „odihnească". Dar numai 
la Cîteva zile după „măsura" dictată, 
Robinson a declarat că-și va pune în 
joc titlul la 21 septembrie în fața lui 
Carmen Basilio. Contractul a și fost 
semnat. Iar hotărirea N.B.A. rămine 
bineînțeles inoperantă...

Fapte caracteristice sportului din ță
rile capitaliste, in care primează nu 
valoarea sportivului, ci cuantumul de

RD. V.

• ATLETUL ENGLEZ Arthur Rowe 
a ameliorat recordul european la a- 
runcarea greutății cu performanța de 
18,43 m.
• REPREZENTATIVELE de bas

chet ale R.P. Chineze au susținut noi 
întîlniri la Sofia în compania repre
zentativelor R.P. Bulgaria. La băieți

....................... cu 78— 
terminat

gazdele au repurtat victoria 
70, iar la fete meciu-l s-a 
din nou egal: 53—53.
• LA BUDAPESTA s-a 

rat meciul internațional ae 
masculin R.P. Ungară — 1. . . 
lonă încheiat cu un rezultat de ega
litate: 58—58.

• EA RIGA se desfășoară un tur-, 
neu internațional de tenis. Iată semi-1 
finalele la simplu masculin: Leyus—• 
Moser 3—0; Potanin — Katona 
(R.P.U.) 3—2. In finala probei fe-' 
minine se întîlnesc Dmitrieva 
(U.R.S.S.) și Bardoczi (R.P.U.).

desfășu-
i baschet
R.P. Po-
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