
TOVARĂȘUL ȚOI EN GHENA
președintele Prezidiului Adunării

Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
a părăsit țara

Reg‘»ona?â

Huneddara-Ue

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

Duminică dimineața a părăsit Capitala, pleoînd în R. P. Ungară, tova-» 
rășul Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme aj 
Republicii Populare Democrate Cpreene.

Gara Băneasa era pavoazată festiv cu drapelele de stat ale R. P. Ro- 
mîne și R.P.D. Coreene, cu portretele tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej( 
și Kim Ir Sen. Pe un panou, în limbile romîna și coreeană a fost scrisă 
urarea: „Trăiască prietenia dintre poporul romîn și poporul coreean. ț

Tovarășul Țoi En Ghen a fost condus de președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer, la a cărui invi- ( 
tație, înaltul oaspete coreean a făcut o., vizită de prietenie în țara noastră..

La plecare au fost de față tovarășii: Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, ge-' 
neral-colone! Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvu- 
lescu, Dumitru Coliu, general-colonel Leontin Sălăjan. \ p Uiii-nnui1

Au fost, de asemenea, de față tovarășii Gheorghe Stoica, secretarul / „Vlipu la UI Op SI
Prezidiului Marii Adunări Naționale, Ion Cozma, Florian Dănălache, Petre \ „ ze • • \
Drăgoescu, Elena Lascu-lordăchescu, Mihai Mujic, Barbu Solomon, membri f lâ UUUDăStlCâ (1611110111)
ai C.C. al P.M.R., Gheorghe Diaconescu, Gh. Gaston-Marin, Dumitru Simu-1
lescu, membri ai guvernului, acad. P. Constantinescu-Iași, Romulus Zăroni, ț Atenția iubitorilor gimnasticii este 
membri ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, Aurel Mălnășan, adjunct al /îndreptată în această^ perioadă spre 
ministrului Afacerilor Externe, conducători ai instituțiilor centrale si orga- ( Flirnnp;« l feminin 1 imnortanti
nizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori, activiști de partid, de stat ș< ^onf^mtare internațională care va a- 

.vea loc in zdele de 30 și 31 mai la 
Cracovia. „Cupa Europei1* vă aduce în 

Iconcurs gimnaste din 14 țări și anu
me: R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R.D.G., 
IR. Cehoslovacă, R. P Romînă, U.R.S.S., 
Austria, Olanda, Spania, Finlanda, I- 
talia, Franța, R.F.G. și R. P. Polonă.

In toate țările care vor trimite re
prezentante la „Cupă", cele mai bune 
gimnaste s-au antrenat asiduu, fiind 
conștiente că la această ediție —'care 
întrunește un mare număr de gimna
ste, printre care și excelentele sportive 
sovietice — sarcina le este foarte 
grea.

In ziua de 30 mai vor avea loc în
trecerile pentru clasamentul individual 
compus, iar în ziua de 31, primele 6 
clasate 
se vor 
rate.

Țara 
dintre cele mai bune gimnaste, 
camdată, forul nostru de specialitate 
a selecționat trei sportive (Sonia Io- 
van. Elena Teodorescu și Ileana Pe- 
troșanu), adică primele clasate în 
campionatele republicane recent desfă
șurate. La ediția de anul acesta a 
„Cupei Europei“ gimnastele noastre 
au de apărat un frumos prestigiu cu
cerit cu doi ani în urmă de către Ele
na Teodorescu și Sonia lovan. Rea
mintim că în „Cupa Europei" — 1957 
Elena Teodorescu a ocupat locul II 
în clasamentul individual compus, So
nia lovan locul III în același clasa
ment, iar pe aparate Sonia Iovani lo
cul II la bîrnă și III la sărituri, iar 
Elena Teodorescu locul II la paralele 
si sol.

ai organizațiilor oamenilor muncii, ziariști romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Erau prezenți membri ai Corpului Diplomatic.
După raportul comandantului companiei de onoare, au fost intonate im

nurile de stat ale R.P.D. Coreene și R. P. Romine.
Tovarășul Țoi En Ghen, însoțit de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 

trecut în revistă compania de onoare.
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a rostit o cuvintare de salut.
A răspuns tovarășul Țoi En Ghen.
Cuvîntările au fost subliniate de aplauzele puternice ale oamenilor mun

cii din întreprinderi și instituții bucureștene, veniți să conducă pe înaltul 
oaspete la plecare, care au manifestat îndelung pentru prietenia romîno-co- 
reeană.

Au răsunat urale pentru unitatea de nezdrunoinat a țărilor puternicului 
lagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, 
între popoare.

înaltul oaspete și persoanele care-1 însoțesc 
de la cei veniți să-i conducă.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romind
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La 30 și 31 mai Ia Cracovia»» Duminica sporim

și-au luat apoi rămas bun

pentru pace și colaborare

COMENTARIUL ETAPEI la fiecare aparat în prima zi 
întrece pentru titlurile la apa-

jjSe limpezesc puț n apele... Cine cu cine mai are de jucat 
A Despre greșelile arbitrului E. Bucșa noastră va fi prezentă cu două

Deo-
După etapa de duminică a catego

riei A lucrurile par să se limpezească 
puțin în cele două părți ale cla
samentului. In frunte rămîn în cursă 
cele patru echipe: Petrolul, C.C.A., 
Dinamo București și Rapid, înșirate 
pe spațiul a patru puncte. Dar, șanse 
mai multe, la primul loc au Petrolul 
și C.C.A., care — cu trei etape înain
te de sfîrșit — dispun de cîte trei și 
respectiv două puncte avans asupra 
celei de a treia clasată și sînt avan
tajate de un program relativ mai ușor:

Petrolul cu: Știința Timișoara (a), 
U.T.A. (a), Dinamo București (d).

C.C.A. cu: Progresul (a). Jiul 
U.T.A. (d).

Dinamo cu: Rapid (a). Știința 
mișoara (d), Petrolul (a).

Rapid cu: Dinamo București 
Știința Cluj (d), Farul (a).

Fiecare are cîte două partide acasă

(a).

Ti-

(a),

și una în deplasare, dar: 1. valoarea 
viitorilor adversari ai dinamoviștilor 
și rapidiștilor este — în general — 
mai mare decît aceea a adversarilor 
pe care-i vor întîtni Petrolul și C.C.A.,

CITIȚI IN PAG. a lll-a. 
BULETINUL CATEGORIEI B

mai ales pe teren propriu; 2. Petrolul 
și C.C.A. vor disputa următoarele 
două jocuri acasă, pe cînd Dinamo 
și Rapid după ce se vor întîlni între 
ei la București, vor juca în deplasare, 

Timișoara și respectiv Cluj. Deci, 
din acest punct de vedere rezultă 
avantaj — de program — pentru

la
Ș' 
un

PF.TRF GATIJ

(Continuare in pag. 3)

Intîiniri cu prieteni ai sportului

O discuție despre știință și sport 
cu academicianul Elie Carafoli

Ca in multe alte ocazii, academicianul Elie Carafoli a fost oaspetele 
sportivilor noștri — piloți și parașutiști — și la demonstrația de 
duminica trecută de la aeroportul Clinceni, care a marcat inaugurarea 

sezonului sporturilor aviatice. De data aceasta însă, academicianul a fost 
nu numai oaspetele, ci și sărbătoritul tinerilor cuceritori ai înălțimilor. In 
acel cadru plin de prospețime și farmec pe care-1 oferea aeroportul în ziua 
reîntilnirii cu miile de iubitori ai sporturilor aviatice, a avut loc o solemni
tate pe care toți cei prezenți au urmărit-o cu mare interes și satisfacție. 
Academicianului Elie Carafoli i-a fost înmînată diploma „Paul Tissandier", 
pe care Federația Aeronautică Internațională (F.A.I.) i-a conferit-o pentru 
deosebitele realizări în domeniul științei puse în slujba progresului aviației.

O distincție de mare prestigiu

Diploma aceasta, purtînd numele 
celui care a fost unui dintre cei mai 
neobosiți promotori ai aviației și con
ducător activ al forului aeronautic 
internațional, a fost instituită pentru 
a răsplăti pe cei care se disting prin- 
tr-o activitate cu totul și cu totul re
marcabilă în diferitele domenii ale a- 
viației. Printre puținii care au primit-o 
se află și academicianul sovietic A. 
N. Tupolev, constructorul avioanelor 
TU—104, TU—110, TU—114.

Academicianul Eiie Carafoli, profe
sor, .șef de catedră la Institutul Po' 
litehnic din București, decorat cu Or-' 
dinul Muncii cl. I, laureat al Pre
miului de Stat, este primul ro
mîn căreia i se conferă diploma „Paul 
Tissandier".

Primirea acestei înaite distincții din
Academicianul Elie Carafoli la masa 

de lucru

partea forului international care con
duce activitatea aviației sportive, mi 
s-a părut un prilej nimerit pentru a 
solicita acad. Carafoli un interviu. 
Răspunsul a sosit cu amabilitate, și 
iată-mă la Institutul de Mecanică 
Aplicată „Traian Vuia“, al Academiei 
R.P.R., pe care îl conduce acad. Ca
rafoli. Pe biroul masiv de stejar, 
cărți, reviste, tratate și, firește, ma
cheta unui avion... Mărturisesc că 
eram emoționat (ce vreți, primul in
terviu cu un academician !) și a- 
proape că uitasem întrebarea cu care 
urma să încep interviul. Dar nici n-a 
fost nevoie să mi-o reamintesc. Cel 
dintîi a luat cuvîntul gazda.

Știința și sporturile aviatice

— Iată, am pregătit unele lu
cruri care cred că v-ar putea interesa, 
spuse acad. Carafoli cercetînd o foaie 
pe care erau făcute cîteva însemnări. 
Din lucrările efectuate de-a lungul a- 
nilor, m-am oprit asupra celor direct 
legate de aviația sportivă sau de sport 
în general. Astfel, la începutul ca
rierii mele de cercetător în aerodina-

IACINT MANOLIU

(Coțitinuare în pag. 6)

—------------— ★ ★ ' ~
1. Cu tot blocajul lui Kurinnli și Ass, mingea trasă de Păuțwiu (nr. 

1) va trece în terenul echipei Dinamo Moscova. Gavrilov (în partea 
stingă a plasei), Derzei și Mircea Cristea sînt gata să intervină. (Ima
gine de la meciul de volei Dinamo București — Dinamo Moscova 3 O)i>.

2. Fază din întîlnirea internațională de rugbi R. P. Romlnă~ —R~ 
Cehoslovacă, disputată pe stadionul „23 August". Graur, Pîrcălăoescttr> 
și lordăchescu în luptă pentru balon cu un „pachet" de jucători ceho
slovaci.

3. Lazăr Baroga. a stabilit un valoros record al țării (405 kg) și a 
cucerit și titlul de campion'republican la haltere, la categoria semigrea.

(Foto: I. Mihăică, Gh. Dumitru și B. Ciobanu)
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frezențe noi in finala campionatului 
republican de șah pe echipe

Scurte considerații asupra competiției 
internaționale de volei 99Cupa Dinamo**

r.-Bubitorii <!• șah «Eunosc icum cele Teodorescu, Elena Rădăcină și Sanda 
fopt echipe care își vor disputa titlul Filipescu.
' • -----—■ - Să recapitulăm, pentru cititorii noș

tri, lista echipelor finaliste: Dinamo 
Buc., Constructorul Buc., Petrolul 
Ploeșii, Progresul Buc., Spartac Buc„ 
Știința Buc., C.S.M.S. Iași, Cetatea 
Bucur.

Desigur, surprinzătoare este absen-

vv.opw — — - — T ------- -------j----- — — - _ .

{republican, laj sfîrșitul acestei veri. 
^Recentele semifinale, desfășurate la 
ÎBucurești, Oradea și Craiova au de- 
semnat pe -^viitoarele adversare ale e- 
«chipei Dinamo București, actuala de
ținătoare A titlului. După cum se știe, 
'.în afară ide Dinamo, direct calificată „ . .
In finală este-$i Constructorul Bucu-, ța din această listă a Științei Timf. 
xești, care a cîștigat un meci de baraj 
«u Progresul București pentru a tran- 

j’a ultima ediție a campionatului.
Lista finalistelor cuprinde nume

șoara, fosta campioană republicană, 
din a cărei formație au lipsit însă ma- 

egalitatea de pe locul doi survenită joritatea echipieritor care au cîștigat 
Ja ultima ediție a campionatului. titlul în anul 1956. Veleități de fcalifi-

Lista finalistelor cuprinde nume care aveau și echipele bucureștene
hoi în ultima fază a acestei impor- Statistica și Spartac II, ultima folo- 
itante întreceri șahiste. Ne referim în 
■primul rînd desigur la tînăra formație 
C.S.M.S. Iași, care a reușit să se cali
fice în grupa de la Oradea în special 
datorită victoriei directe obținute în 
fața echipei gazdă — Rapid: 4*/2—3% 
»(la masa a treia, Pitpinic l-a învins pe 
Karacsony). O bună comportare în fi
nală promite și învingătoarea semifi
nalei de la București, puternica forma
ție a Petrolului Ploești, care are la pri
mele mese trei maeștri ai sportului: 
Mititelu, Radovicî și Seimeânu. Oechi- 
•pă nouă, care a înregistrat o performan
ță meritorie este șî Cetatea Bucur, cla
sată pe locul:doi la Craiova. Fără a 
lavea în formație jucători reputați.

sind pentru aceasta o serie de jucă
tori din prima garnitură la întrece
rile semifinale...

Trebuie să arătăm că la semifinale 
a fost înregistrat și un forfait. La în
trecerile de la Oradea nu s-a prezen
tat Minerul Petrila, campioana regiu
nii Hunedoara. E vorba de o mai ve
che carență a activității șahiste fn •- 
ceasta regiune. Responsabilitatea re
vine U.C.F.S. reg. Hunedoara și comi
siei regionale de șah, care la ultimele 
trei ediții ale campionatului republi
can de șah au excelat prin... absențe- 
Este cu atît mai neplăcut acest as
pect, cu cît rămînerea în urmă a șahu- 

____ _ ,_____ , ,. lui în această regiune față de cele- 
Ibucureștenii s-aii impus prin omogeni- lalte discipline sportive, contravine în 
itate, ca și printr-un foarte bun efectiv mod evident cu avîntul general pe ca- 
ifeminin (element adesea hotărîtor, ca re l-a luat sportul în marile centre 
■și în precedentele ediții): Margareta muncitorești hunedorene.

re 1-a luat sportul în marile centre

In cele șase zile de concurs, ama- 
’torii de volei din Capitală au avut po
sibilitatea să vadă la lucru în cadrul 
competiției internaționale „Cupa Dina
mo" o serie de echipe deosebit de va
loroase. Iată mai jos cîteva scurte con
siderații asupra acestui turneu:

• Așa cum este normal, trebuie să 
începem prin a felicita pe jucătorii de 
la Dinamo București pentru comporta
rea frumoasă pe care au avut-o în a- 
ceastă competiție. Prezentînd o forma
ție bine pregătită atît din punct de ve
dere tehnic cît și moral, bucureștenii 
și-au întrecut cu ușurință toț> adver
sarii șî au realizat un joc foarte bun 
în partidele cu Ruda Hvezda și Dinamo 
Moscova, cu care se calificaseră în tur
neul final, loți jucătorii s au comportat 
bine, dar, după părerea noastră, meri
te deosebite în cucerirea „Cupei Dina
mo" au avut Derzeî, Mircea Oiștea, 
Mușat și Mihăilescu

• O serie de echipe printre care for-- 
mafiile masculine Dinamo Berlin și 
Ruda Hvezda Praga, au arătat de-a lun
gul competiției o formă din ce în ce 
mai bună. Dinamoviștii din Berlin au 
și ocupat de altfel un loc bun în clasa
mentul final al competiției. In ultima 
zi a turneului, ei au realizat în com
pania voleibaliștilor de la Dozsa Buda
pesta un joc frumos. Afirmația noastră 
se potrivește și formației cehoslovace. 
Ruda Hvezda n-a impresionat în prima 
partidă, aceea susținută în compania 
echipei Gwardia Varșovia. Jucătorii 
cehoslovaci s-au prezentat însă din ce

în ce maî bine, reușind ca împreună cu 
voleibaliștii de la Dinamo Moscova să 
realizeze un joc de înaltă factură. Ruda 
Hvezda s-a dovedit» de asemenea, o 
echipă alcătuită din buni tehnicieni.

• Spartak Sofia ocupă Jocul VII în 
clasamentul final al turneului masculin, 
deși 'are o echipă puternică și destul 
de bine pregătită. Asparuhov, Sradev, 
Pîrlev sînt jucători cunoscuți. Echipa 
nu s-a calificat însă pentru un loc mai 
bun fiindcă n-a știut să insiste în mo
mentele hotărîtoare ale jocurilor dispu
tate în cadrul seriei respective.

• Bănghe Phenian și M.S.P. (R. P- 
Chineză) ne-au demonstrat cu prisosin
ță calitățile deosebite pe care le au ju
cătorii coreeni și chinezi: detentă uh 
mioare, mișcare foarte bună în teren, 
pregătire tehnică și tactică ridicată, dar 
o rezistență de concurs scăzută, ceea 
ce a făcut ca în ultimele meciuri să 
nu mai dea randamentul din primele

zile. Jocul 
le a atras 
publicului

• Jucătoarele de la Dinamo Mosco- 
vșj cîștigătoarele turneului feminin, nu 
au pierdut nici un set în cele trei par
tide susținute și au impresionat prin 
atenția deosebită cu care au privit 
fiecare partidă, cu care au jucat fie
care minge. Stăpînite de un trac 
inexplicabil, bucttreștencele (care au 
avut scăderi și în meciurile cu 
Gwardia Varșovia și Dinamo Berlin) 
s-au comportat foarte slab în meciul cu 
Dinamo Moscova. Voleibaliste experi
mentate ca Doina Ivănescti, Tinela Ple- 
șoianu, Lia Vanea, Ana Susan nu au 
reușit să închege aproape nici o acțiu
ne. Parcă ar fi fost niște debutante. Ar 
fi de dorit ca antrenorul echipei să se 
ocupe mai mult de pregătirea morală și 
de voință a jucătoarelor sale.

MIRCEA TUDORAN

lor spectaculos și acrobatic 
multe simpatii din partea 
bucureșfean.

Halterofilii fruntași se apropie de normele fixate 
Olimpicepentru

Prea puține rezultate concludente în prima etapă 
a campionatului Capitalei la atletism

Impreună-cu atleții și cu antrenorii 
-lor, am așteptat și noi cu justificat in
teres desfășurarea întrecerilor din ca 
'drul primei etape a campionatului pe 
echipe al Capitalei. Doream să vedem, 
în mod practic și în condițiunile unei 
întreceri importante, care este nivelul la 
care au ajuns ătieții fruntași bucureș- 

■ teni în actualul stadiu de pregătire, cu 
atît maî mult eu cît de mai bine de 

-i trei săptămîni cei mai mulți dintre ei 
nu au mai avut prilejul unui concurs 
mai mare.

Din păcate însă condițiile atmosferi
ce, mai mult decît improprii mai cu sea-j, 
mă sîmbătă seara în nocturnă, au îm
piedicat desfășurarea normală a între
cerilor, în așa fel îneît rezultatele teh-". 
nice înregistrate nu sînt în măsură să).' 
ne dea un indiciu precis asupra formei 
actuale, a atleților noști i.

Ceea ce am observat, și faptul aepsta 
iii se pare remarcabil mai ales în con
dițiile amintite, este că cei mai mulți 
dintre competitori s-au străduit din răs
puteri să realizeze rezultate cît mai 
bune. Unii dintre atleți au reușit acest 
lucru, alții nu. Ori cum, așteptăm un 
-alt prilej pentru a-i revedea într-o nouă 
Întrecere și pe unii și pe ceilalți.

Din prima categorie fac parte: Carol 
Tonsch (Recolta) 16,0 sec. pe 110 mg și 
56,7 sec pe 400 nig ; Romeo Coveanu 
(C.C.A.) 48,30 m — record personal — 
Ja aruncarea discului ; Lia Mencliu

Nicolae Mărășescu (C.C.A.) in timpul pasului al doilea la triplu.
(Foto: Th. Roibu/

Din cea de a doua categorie fac par
te majoritatea, celorlalți atleți, în spe
cial sprinterii, ale căror rezultate nu 
sînt cîtuși de puțin concludente. Tocmai 
de. aceea nici nu putem face vreo apre
ciere asupra rezultatelor acestora...

ROMEO VILARA

(C.C.A.) 4,00 m și Victor Cincă (Știin- 
ța) 4,00 m — record personal — la 
prăjina ; Manole Băloiu (Dinamo) 6,85 
m; Mircea Axente (Dinamo) 6,71 m 
și A. Bruckner (Știința) 6,69 m la Iun 
gime, N. Mărățescu (C.C.A.) 14,18 m 
la triplu etc.

(Metalul M.I.G.) 45,06 m la aruncarea- 
discului'; Anca Gurău (Progresii!) 

12,73 m — record personal — la arun
carea greutății: Maria Pândele (Dina
mo) 5,58 m la lungime, Sanda Grostt 
'(Știința) și Viorica Belmega (Spartac) 
'ambele cu 5,34 ni la lungime; Acațiu 
Romfeld (Dinamo) și Gheorghe Bo 
țghean (C.C.A.) 1 :58,7 și respectiv,,
1 : 59,2 pe 800 m : Xenofonte Boboc • 
(C.C.A.) și C-tin Dumitrescu (Știința) 
ambii cu 1,85 m Ia înălțime, Eugen 
Vilsan (C.C.A.) 46,48 m la aruncarea 
discului ; Florea Vasîle (Dinamo) 
9 : 36,0 pe 3.000 m cbst. ; Florica Gre- 
cescu (Dinamo) 2 :17,8 pe 800 m; Gh. 
Constantin (Dinamo) 4,10 m. Paul loan

Categoria B la volei
lată rezultatele înregistrate în etapa 

la Xl-a a campionatului echipelor 
masculine de volei din categoria B:

SERIA I : • Aurul Negru Plcești— 
Voința Suceava 3—1; Voința Bacău— 
C.S.A. Marina Constanta 3—1 (15—11, 
17—15, 11—15, 15—13); Știința Ga
lați — Jiul Craiova 3—1 (15—4, 
15-7, 6-15, 15-8) ; Feroviarul Con

stanța — Politehnica Orașul Stalin 
3—0 (15—13, 15—2, 15—11).

SERIA A Il-a: C.S. Rîmnicu Vîlcea— 
Utilajul Petroșani 3—1 (16—14,
11 — 15, 15—5. ’15—12); Dinamo Tg. 
Mureș — Casa Ofițerilor Timișoara 
3—1 (15—11, 16—14,' 13—15, 15—7); 
I.C. Arad — Șoimii Orașul Dr. Petru 
Groza 1—3 (8—15, 13—15, 15—12, 
6—15); Stiinta Timișoara — Dinamo 
Oradea 3—0 (15—5, 15—13, 15—10).

SPORTUL-POPULAR
Fag- 2-a NT. 3414

Comparînd rezultatele obținute a- 
cum o lună de halterofilii noștri frun
tași cu cele realizate la campionatele 
individuale, ne dăm seama că o serie 
de concurenți sînt în mare progres. 
Ion Panait și-a îmbunătățit perfor
manța de la 277,5 la 280 kg, Tiberiu 
Roman de la 357,5 la 360 kg, A. Va- 
sarhelyi de la 352,5 la 360 kg, și în 
sfîrșit Lazăr Baroga, care a fost de 
altfel cel mai bun om al concursului, 
de la 385 la 405 kg! Rezultatul lui 
Baroga este deosebit de valoros și se 
apropie de norma olimpică (412,5 kg).

Tiberiu Roman, în puternică reve
nire de formă, a depășit din nou recor
dul țării și s-a apropiat la numai 10 
kg de norma pe care trebuie să o ob
țină în acest an.

Excelentă a fost comportarea lui 
Lazăr Baroga. După o lungă perioadă 
de stagnare,' el a depășit vechiul re
cord (pe care-1 deținea de doi ani) cu 
nu mai puțin de 7,5 kg. Muncind cu 
elan, Baroga este capabil să evolueze 
cu succes la campionatele europene și 
la Jocurile Olimpice. Rezultatul său de 
duminică este cu atît 
cît a fost obținut la 
grea, în care Baroga 
sub greutatea cerută.,

Și despre Panait

mai valoros cu 
categoria semi 

a Joșt cu 4 kg

numai cuvinte 
bune. Autor a două recorduri, el poate 
emite pretenții mai mari. Panait are 
suficiente resurse pentru a ajunge la 
300 kg, rezultat care-1 poate afirma 
pe plan internațional. Pentru aceasta- 
însă i se cere mai multă seriozitate 
și conștiinciozitate în pregătire.

Dintre ceilalți campioni s-au eviden
țiat prin voință și prin dorința de a 
învinge, Siegfried Schuleri pentru 
prima oară campion al țării și Afilia 
Vasarhelyi.

Prin rezultatele lor, S. Cazan dar 
în special I. Birău ne-au deziluzionat. 
Dacă S. Cazan are o scuză justificată 
(a fost timp de șase luni indisponibil 
și a participat, încă insuficient resta-

Actualități din handbal
< I •

• Pe marginea turneului final al campionatului de juniori • înaintea ultimei etape a campionatului 
feminin Jjrf

întrecerea echipelor de juniori a 
stîrnit un interes deosebit în orașul 
Sibiu, cu atît mai mult cu cît încă 
de la primele partide tinerele formații 
au -făcut dovada unei bune pregătiri 
furnizînd jocuri de un ridicat nivel 
tehnic. Valoarea celor 6 echipe parti
cipante la turneul final al campiona
tului republican de handbal pentru 
juniori, precum și numărul mare de 
formații care s-au întrecut în pri
mele etape ale acestei întreceri, consti
tuie dovezi grăitoare ale dezvoltării 
acestui sporț. Considerăm — de a- 
ceea — foarte utilă acțiunea Federa
ției de handbal de a organiza campio
natul juniorilor, competiție care încă 
de la prima sa ediție s-a dovedit a fi 
un puternic izvor de cadre tinere și 
talentate.

Cîteva cuvinte de: pre jocuri și des
pre echipele participante la turneul fi
nal. Din lotul formațiilor care s-au în
trecut la Sibiu s-a detașat net echipa 
locală Voința, antrenată de prof. Ioan 
Schuster. Tinerii namib.-.'iști sibieni au 
practicat un joc frumos, în viteză, 
reușind să înscrie numeroase puncte fie 
'din șuturi de la distanță, fie din ac
țiuni colective care au destrămat siste
mul defensiv al adversarilor și au 
creat poziții favorabile de șut din a- 
propierea semicercului. In felul acesta, 
indiferent de modul în care se apărau 
adversarii, jucătorii de la Voința Si

biu aveau posibilitatea de a concre
tiza. Un fapt demn de semnalat este 
acela că formația s-a prezentat la 
st-rtul competiției cu o pregătire fi
zică superioară, ceea ce a ajutat-o să 
depășească momentele critice. Așa 
s-au petrecut lucrurile în jocul final, 
cînd sibienii s-au detașat, de la mijlo
cul reprizei secunde, de adversarii iot. 
elevii din București.

Echipa Clubului Sportiv Școlar din 
București, clasată pe locul secund, a 
avut adversari puternici în serie și a 
reușit să arate adevărata sa valoare 
abia în jocul final, unde a dat o re-' 
plică dîrză echipei sibiene. Vom mai 
remarca jocul echipelor Tehnomctal 
Timișoara, Petrolul Ploești, ambele a- 
vînd în formațiile lor tineri handba- 
liști cu mari posibilități de dezvoltare 
în viitor.

In încheiere vom scoate în eviden
ță faptul că jocurile au avut o des
fășurare corectă și că partidele s-au 
bucurat de arbitraje competente.

M. VLADOIANU, C. PITA” IU, 
corespondenți

Duminică s-a disputat penultima e- 
tapă a campionatului republican de 
handbal feminin. Cele . 6 partide, dis
putate cu acest prilej s-au încheiat cu 
rezultate norma’e așa îneît clasamen
tul nu a suferit modificări. Înaintea 
ultimei etape, care i.i rvza Joc la 
sfîrșitul acestei săptămîni, lucrurile

s-au limpezit: Olimpia București nu 
mai poate pierde titlul de campiomiă, 
în coada clasamentului Constructorul 
Timișoara și Record Mediaș vor tre
bui să susțină jocuri de bn.ai, iar 
Măgura Codlei și Gloria Sighișoara 
retrogradează direct în campionatul 
de calificare. Pentru a se salva de re
trogradarea directă, Măgura Codlei 
ar trebui să cîștige jocul cu Gloria 
Sighișoara (care va avea ioc la Si
ghișoara) la scor mare, ceea ce nu 
[■are posibil.

bilit, pentru prima oară în acest an 
la un concurs), lui Birău nu-i putem 
admite să fie în regres cu 7,5 kg față 
de meciul cu Istanbul. Ne punem în
trebarea, de ce oare acest halterofil 
talentat și dotat cu multe calități, a- 
tunci cînd se antrenează individual la 
Timișoara, apare apoi insuficient pre
gătit. Ar fi de dorit ca Birău să se 
pregătescă și „acasă" cu aceeași rîvnă 
pe care o arată înaintea meciurilor 
internaționale atunci cînd se antrenea
ză în comun, la București.

In afara halterofililor tineri care 
s-au remarcat cu acest prilej o aten
ție deosebită trebuie acordată și halte
rofililor care au perspective reale să 
obțină încă în acest an normele pre
văzute pentru J.O. Este vorba 
S. Cazan, L. Baroga, T. Roman, 
Panait 
tensă, 
zultate 
succes
acest an de la Varșovia. Tocmai de 
aceea este de datoria lor să mun
cească cît mai mult pentru ridicarea 
măiestriei sportive, pentru a răsplăti 
astfel încrederea ce li se acordă.

ION OCHSENFELD

de:
I. 

in- 
re- 
cu

și I. Birău. Printr-o muncă 
care să-i .ajute să obțină 
de valoare, ei pot participa 
la campionatele europene din

Simbătă și duminică

Etapele de zonă 
ale Spartachiadei pionierilor 

și școlarilor
La sfîrșitul acestei săptămîni, mai 

precis în zilele de 30 și 31 mai, în
patru orașe ale țării se vor desfășura 
întrecerile de zonă din cadrul celei 
de a Il-a ediții a Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor. Zonele au fost 
astfel repartizate: Ploești: regiunile 
București, Constanța, Pitești și Plo
ești; Iași: regiunile Bacău, Suceava, 
Galați și Iași: Timișoara: regiunile 
Craiova, Hunedoara, Oradea și Timi
șoara; Cluj: regiunile Stalin, Baia 
Mare, Regiunea Autonomă Maghiară 
și Cluj.

Echipele și concurență învingători 
în faza de zonă se vor întrece apoi în 
ultima etapă a competiției (finala) 
care este programată, în principiu, la 
începutul lunii iulie la București.

Campionatul republican de hochei pe iarbă
Etapa a Il-a a campionatului repu

blican de liochei pe iarbă a programat 
jocuri interesante în toate cele trei 
serii.

SERIA I
La Oltenița, echipa locală Fulgerul 

a terminat la egalitate cu C.S.A. VI 
București, 2-2 (0-1).

La Pitești, Știința București a dis
pus de Voința din localitate cu 3-1 
(2-1) prin punctele marcate de Todo- 
ran, Elekeș și Mușat. Lepădatu a în
scris pentru Voința (1. Chilibar-co- 
resp.).

Cel de al treilea joc, Dinamo Cra
iova—Voința Ploești a fost amînat.

SERIA a ll-a
Viobojia București, net superioară,

a obținut o victorie concludentă în 
fața echipei C.S.M. Rădăuți, cu 4—0 
(2—0). Au marcat Zgripcea (2), 
Neacșu și Baghilovici.

Penicilina Iași — Politehnica Or. 
Stalin 0—2 (0—2). Au marcat Rî- 
țan Și Biliboc (C. Diaconescu-coresp.)

Viitorul Săvinești — Constructorul 
București 0—12 (0—8).

SERIA a IlI-a
Constructorul Cluj — Electrica O- 

radea 0—1 (0—0). A marcat în ul
timul minut de joc Csehik. (R. Fisch, 
coresp.)

Dinamo Oradea — Recolta Marghîta 
2—0 (0—0). Au marcat Dulimov și 
Nedeianu (Z. Zingher, coresp.)



Concluzii Ia o importantă 
consfătuire metodică pe (ară 
a antrenorilor de sporturi nautice

• 7 Echipe in cursă pentru primul loc în seria întîia I • Unirea lași a redevenit al treilea candida* 
la titlu în seria a doua

Consfătuirea metodică pe țară a an
trenorilor de sporturi nautice, desfășu
rată de curînd în Capitală, a dezbătut 
principalele aspecte ale sporturilor nau
tice î>n direcția organizării activității 
practico, a asigurării bazei materiale, a 
muncii metodice de instruire ș: de e- 
d'ucațiie, a ridicării nivelului profesional 
și politico-ideologic al sportivilor și al 
■celor ce se ocupă de pregătirea lor. De 
la început trebuie să subliniem că lu
crările consfăturii au scos în evidență 
importanța și necesitatea organizării u- 
nor rsemenea dezbateri, a căror lipsă 
s-a făcut resimțită în ultimii ani. Din 
acest punct de vedere considerăm lu
crările ca un pas înainte pe drumul 
dezvoltării sporturilor nautice din țara 
noastră.

Din discuțiile purtate în cadrul cons
fătuirii am desprins o serie de cons
tatări peste care nu putem trece fără a 
le sublinia și a trage concluziile nece
sare.

Un merit deosebit al acestei consfă
tuiri a fost calitatea lucrărilor teoretice 
prezentate.

Astfel, cităm aportul adus de lucră
rile Melodica antrenamentului în pe
rioada pregătitoare și fundamentala” de 
A. Bălan, Rifelt (canotaj academic) și 
Gh. Bălineanu V. Ruja (caiac-canoe), 
,,Analiza tehnicii și noutăți metodice4* 
de S. Zelimski și R. Huțan, ..Metodica 
antrenamentului cu juniorii” de L. 
Willemsz, V Mcc-iani și Gh. Cojoearu. 
O contribuție însemnată au adus-o și 
lucrările „Factorii antrenamentului spor_ 
tiv și evoluția lui în canotaj0, „Ferma 
sportivă** de C. Răduț, „Pisdclogia efor
tului fizic” de Dr. Adriana Deculescu, 
precum și expunerea unei metode de 
cercetare științifică în canotaj „Dina- 
moine tr La ca mijloc de înregistrare a ca
pacității fizice și a tonicității scoarței 
cerebrale” de C. Răduț.

Obiectivul principal al consfătuirii 
noastre a fost analiza activității antre
norilor in cursul anului 1958 și îmbogăți
rea cunoștințelor de specialitate, deoa
rece nivelul general al cunoștințelor 
profesionale este încă necorespunzător. 
Faptul se oglindește în unele rezultate 
tehnice modeste pe plan intern, care 
creează un decalaj între fruntașii spor
tivi și masa celorlalți, iar pe de altă 
parte în Interesul redus «1 unora din
tre antrenori față de munca de cerce
tare metodico-științifică, tradus ș.! acum 
prin nivelul scăzut al discuțiilor pur
tate. Unii dintre antrenori (M. Lazarev— 
Timișoara, V. Moțiu, P. Lascu—Arad, 
R. Marmescu și A. Ștefănescu—Buc ) uti
lizează încă metode învechite șl uneori în 
contradicție cu metodele științifee moder
ne. Totodată pe alocuri se folosește o ter
minologie redusă și improprie, miiloa- 
oele și exerciljUe de pregătire fizică 
specială sî.'it în carență, procesul de 
•instruire și <Je antrenament nu are un 
perfect caracter didactic, școala cano
tajului învățîndu-se nesistematizat. In 
sfîrșit, nu se înțelege suficient utilitatea 
unei planificări, cu precizarea obiecti
velor ped-gogice și de performanță. In 
plus, o parte dintre antrenorii noștri 
nu-și însușesc îndeajuns cunoștințele de 
fiziologie și pedagogie, fără de care nu 
pot proceda la un proces științific de 
an t ren a men t.

Un alt aspect care a fost viu dez
bătut este acela al bazei materiale. An
trenorii noștri ar trebui să privească cu 
mai mult șimț de răspundere protilema 
gospodăririi inventarului sportiv si să 
imprime această atitudine și sportivilor 
pe care-i formează. Problema prezintă 
și alte aspecte. Unele ambarcațli au o 
slabă rezistență șt se degradează cu u- 
șur»nță, ceea ce arată că există lacune 
în procesul tehnologic de confecționare 
In TFIL Reghin. Știm cu toții că tehni
cienii întreprinderii din Reghin au lu
crat ambarcatii de calitate, apreciate 
și de către specialiștii din străinătate, 
fapt c’sre ne dă garanția că deficiențele 
semnalate pot fi înlăturate. Pe de altă 
parte, la îngrijirea superficială a inven
tarului. manifest"tă în unele cazuri, care 
grăbește procesul de uzură, se mal

COMENTARIUL
(Urmare din pag. 1)

primele două clasate. Și lucrurile ar 
putea evolua în așa fel îneît ultimele 
partide să fie decisive pentru primul 
ioc: Dinamo București — Petrolul 
și U.T.A. — C.C.A.

In zona retrogradării, echipele ame
nințate mai au de susținut următoa
rele jocuri:

Știința Cluj cu: Farul (d), Rapid 
(a). Jiul (a).

Știința Timișoara cu: Petrolul (d), 
Dinamo București (a), Dinamo Ba
cău (a).

Farul cu: Știința Cluj (a), Steagul 
roșu (a), Rapid (d).

Dridea și Stancu intr-un duel acrobatic pentru balon. (Fază din meciul 
Rapid — Petrolul Q—0)

■adaugă și înțelegerea greșită a unor 
asociații și ciuturi (Voința Timișoara, 
C.F.R. Arad etc) care voi- să facă eco
nomii prin reducerea postului de ma- 
rangoz și a fondurilor pentru materialul 
de întreținere. In realitate această orien. 
tare nu duce la economii, ci la pierderi 
materiale, întrucît costul materialului 
deteriorat depășește cu mult economiile 
realizate. Pentru federația de speciali
tate rămîne ca o sarcină principală să 
solicite sprijinul sectorului plan-pro- 
ducție din UCFS. cere pînă acum a 
arătat o insuficientă preocupare în aceas
tă direcție și al Ministerului Bunurilor 
de Consum în vederea îmbunătățirii ca
litative a inventarului nautic, acțiune la 
care trebuie să contribuie din plin și 
constructorii de ambarcații.

Din discuțiile purtate a mai reieșit 
și slaba legătură dintre federație și an
trenorii din țară. In mod just s-a arătat 
că federația nu s-a preocupat să trimită 
în provincie antrenori cu experiență 
pentru a ajuta cadrele de tehnicifeni, 
care au fost în același timp lipsiți de 
posibilitatea consultării și folosirii unui 
material documentar metodico-științific, 
cu cele mai actuale probleme. De ase
menea. colegiile centrale de antrenori 
au greșit că nu au. expediat scrisori me. 
todice în țară și nu au consultat masa 
de antrenori în vederea alcătuirii calen
darului competitions 1, folosindu-se de 
prilejul campionatelor republicane.

Analiza campionatelor R.P.R. și discu
țiile purtate pe marginea referatelor de
notă că există o insuficientă preocu
pare, în prezent, pentru angrenarea ti
neretului și a elementului fenjinln în 
sporturile nautice. Rămînerea în turnă 
este mai accentuată la caiac-ca.noe șt la 
probele de simplu și dublu, la c~natoj 
academic. Este cunoscut că nivelul spor, 
tur’lor noastre nautice, performanțele 
realizate pe plan intern si international, 
rezidă în baza de mâteă, care trebuie 
consolidată neîncetat.

Considerăm că preocupai ea pentru 
latura educativă a pregătiri sportivilor 
noștri s-a reflectat într-o prea mică mă
sură si a fost susținută fără suficientă 
convingere, de.a lungul dezbaterilor.

Prea puțini dintre participant (Virgil 
Manole, Gh. Bălineanu, V. Mociani etc.) 
au ridicat această problemă, dînd exem
ple concrete de modul cum au con
tribuit la munca de educare a sportivi
lor într-un spirit nou. La fel, referatul 
privind analiza activității antrenorilor și 
discuțiile purtate au scos clar în evi
dență că parte dintre antrenori nu <bu 
suficientă atenție conținutului educat v 
ai muncit lor. Pentru a putea cont i. 
bui la formarea unui tineret cu o în*! ta 
ținută morală, este reces r ca în primul 
rînd antrenorul să-și ridice necontenit 
nivelul politico-idelogic si cultural, să 
lichideze deprinderile vechi de orientare 
exclusivă spie munca cu caracter pur 
tehnic. Dintre variatele mijloace de e- 
ducați-e comunistă care stem la îndemîna 
antrenorilor noștri menționăm: forța
exemplului personal sub toate aspectele, 
exigența în îndeplinirea sarcinilor, res
pectul față de bunul obștesc, controlul 
activității din producție s"u învățătură, 
spiritul de activitate în colectiv, disci
plina conștientă, critica și autocritica 
principală etc.

Frumoasele succese înregistrate de 
unele ramuri ale canotajului nostru în 
arena internațională, cerințele din ce 
în ce mai mari pe plan republican sl 
mondial, pun în fața antrenorilor noștri 
sarcina imediată de a trece la FchicLvey 
lipsurilor semnalate și a mentalității 
greșite față de unele probleme ridicate, 
pentru ca munca lor să fie cît mai rod., 
rdcă. Sînt chemați să-și dea contribuția 
la această reorganizare temeinică a ac
tivității noastre si absolvenții I.C.F. care 
au datoria să devină, fiecare n locul 
său de muncă, factori activi de îmbogă
țire șl dezvoltarea cunoștințelor me- 
todico-științifice în sporturile nautice.

S. BARANYI
membru în biroul U.C.F.S. 

și vicepreședinte al F.R.S.N.

Jiul cu: U.T.A. (a), C.C.A. (d), Ști
ința Cluj (d).

Din acest program rezultă un a- 
vantaj pentru Farul (cu două jocuri 
consecutive pe teren propriu dintre 
care unul cu Știința Cluj) și un deza
vantaj pentru Jiul (cu două partide 
în deplasare, una chiar la Cluj).

★ •
Meciul de sîmbătă Dinamo — Farul, 

mai precis arbitrajul lui E. Bucșa- 
Sibiu a ridicat o problemă asupra că
rora părerile sînt diferite: arbitrul 
poate reveni sau nu asupra unei de
cizii? Răspunsul îi dau — clar, fără

Pericol la poartă clmpinenilort Sitaru (A. S. Pompierul) în luptă pentru 
balon cu Nițulescu (Poiana Clmpina), Marcu, portarul echipei Poiana și 
Marin Apostol (in dreapta) se pregătesc să intervină (Fază din întîlnirea 
A. S. Pompierul — Poiana Clmpina). (Foto: V. Bageac)

Etapa de duminică a campionatului 
categoriei B la fotbal s-a încheiat cu 
două mari surprize: liderii celor două 
serii au pierdut la scoruri categorice. 
C.F.R. Arad a cedat Ia Cîmpia Turzii 
în fața Industriei Sîrmei — care în 
etapa precedentă pierduse cu 4—0: 
la Sibiu —, iar Tarom la Moreni în 
fața Flacărei, a cărei linie de atac 
se dovedește din ce în ce mai eficace. 
In seria întîi toate întîlnirile s-au 
terminat cu victorii concludente ale 
echipelor gazde. Acestea au marcat 
nu mai puțin de 24 de goluri și au 
primit doar două I De asemenea, este 
interesant de remarcat că și după 
consumarea acestei etape în seria în
tîi jumătate din numărul echipelor 
se mai menține în lupta pentru primul 
loc. In schimb situația din zona re
trogradării pare a fi lămurită: pier- 
zînd la Orașul Stalin, Științei Craiova 
îi va fi greu să mai remonteze avan
sul de 5 puncte luat de Tractorul 
și e foarte probabil că va ține tovă
rășie echipei din Oradea în categoria 
C. In seria a H-a, după înfrîngerea 
liderului. Unirea Iași a reintrat în 
cursa pentru primul loc. In această 
serie situația din coada clasamentului 
este încă departe de a fi lămurită...

Și acum să redăm unele amănunte 
transmise de corespondenții noștri 
despre meciurile de duminică:

C.F.R. ARAD S-A COMPORTAT 
SLAB LA C. TURZII

C.F.R. Arad, liderul seriei 1 ptnă 
duminică, a jucat slab, dezlinat, per- 
mi țind adversarului să înscrie de 4 
ori. In prima repriză nici Industria 
Sîrmei nu s-a comportat la nivelul 
dorit; in cea de a doua însă, a do
minai categoric, depășind pe arădeni. 
De remarcai că linia de atac a echipei 
gazde a mai ratat multe alte ocazii 
favorabile de got...

ETAPEI
putință de interpretare — regulamen
tul jocului de fotbal F.LF.A. și deci
ziile forului care hotărăște în materie 
de «reguli de joc, Internațional Board. 
„Ghidul Universal pentru arbitri" — 
care cuprinde atît regulile de joc,

Citiți în ziarul de joi amănunte 
în legătură cu desfășurarea jocu
rilor de duminică din categoria 

C la fotbal

cît și deciziile și precizările oficiale 
ale forului internațional și care a 
fost tradus în romînește fiind difu
zat tuturor arbitrilor — spune la pag. 
16 (ediția romînească): „...arbitrul va 
putea să ia în considerare intervenția 
unui arbitru de tusa si după ce a 
acordat goal, SĂ REVINĂ ASUPRA 
DECIZIEI ȘI SÂ-L ANULEZE, dacă 
observația arbitrului de tușă se rapor
tează la faza de joc care s-a petre
cut imediat înaintea acordării golului.

„IN TOATE CAZURILE, ARBITRUL 
NU VA PUTEA REVENI ASUPRA 
PRIMEI SALE DECIZII DECIT NU
MAI DACĂ JOCUL NU A FOST 
ÎNCĂ RELUAT".

In lucrarea „Fotbal— Regulamen
tul comentat și adnotat" de arbitrii 
P. Kroner și Șt. Alexandrin (ediția 
a 111-a), la pag. 48 se spune: „Ar
bitrul trebuie să fie foarte hotărît la 
luarea unei decizii. Insă, în cazul cînd 
își dă seama că decizia luată nu este 
cea justă, acest lucru fiindu-i semna
lat și de arbitrii de tușă, el își va pu
tea corecta greșala, în mod cinstit, 
anulînd decizia greșită și acordind 
6 minge de arbitru".

Deci, un arbitru are dreptul — sta
bilit pria regulament —. de a r^eai

O VICTORIE MAI GREU OBȚINUTĂ 
DECIT ARATA SCORUL •

Minerul Lupeni a învins la un scor 
prea sever (4:1) față de riposta dată 
de C.S. Oradea. Meciul de la Lupeni 
a fost viu disputat, ridieîndu-se la 
un nivel mulțumitor, în ciuda tere
nului desfundat.
10.000 SPECTATORI LA TG. MUREȘ
. La Tg. Mureș peste 10.000 specta
tori au asistat la întîlnirea dintre C.S. 
Tg. Mureș și C.S.A. Sibiu (record de 
spectatori la meciuri de categorie B). 
S-a remarcat forma bună a înaintării 
echipei loccge (Turos, Nagy. Bociardi, 
Meszâros H, Meszăros I.), care pe 
lingă cele 3 goluri a avut și 3 bare I 
De la sibieni s-a așteptat mai mult 
după comportările avute anterior.
JOCURI LA DISCREȚIA GAZDELOR

A.M.E.F.A. Arad a avut în majo
ritatea timpului inițiativa în meciul 
-cu Corvinul Hunedoara (2:0) și putea 
să cîștige la un scor și mai conclu
dent. C.F.R. Timișoara — jucînd pen
tru prima oară în retur în formație 
completă — a obligat pe medieșeni 
la o apărare strictă. Scorul de 4:0 
reflectă just superioritatea ceferiștilor. 
C.S.At. Baia Mare a avut la discreție 
meciul cu C.S.A1. Reșița. (3^—1). A- 
tacanții ei au tras 47 șuturi la poartă, 
față de cele 4 ale reșițenilor I De re
marcat că din mill.21 Urcau (Reșița) s-a 
accidentat și a trecut — ca figurant — 
pe extremă, iar Tischler (Reșița), lovit 
și el, în min. 43, a părăsit definitiv 
terenul. La Orașul Stalin, echipa 
Tractorul a fost net superioară Știin
ței Craiova, ceea ce reflectă și cele 
4 goluri înscrise portarului Pain, care 
— totuși — a apărat foarte bine.

asupra unei decizii — cu condiția ca 
jocul să nu fie reluat — și părerea 
celor care au susținut sau susțin că 
nu poate reveni este total greșită.

Arbitrul E. Bucșa a greșit, grav, 
nu pentru că a revenit asupra deciziei 
prin care a acordat 11 ni, ci pentru 
că a ajuns în situația de a reveni. 
„Ghidul Universal" precizează la 
pag. 16: „El (n.r. arbitrul) se va ab
ține de a penaliza infracțiuni imagi
nare sau presupuse, de care nu este 
convins absolut personal". Or, arbi
trul Bucșa nu a procedat astfel. în
treaga lui atitudine în faza din me
ciul de sîmbătă a trădat nesigu
ranță, lipsă de curaj și a fost con
tradictorie. El a dictat cu un gest 
categoric lovitură de la 11 m (deci, 
a fost sigur de infracțiunea comisă 
de Toma asupra lui Nunweiller); a- 
poi s-a consultat cu arbitrul de tușă; 
în urma explicațiilor acestuia (Toma 
și Nunweiller s-ar fi lovit reciproc) 
a revenit asupra deciziei date (deci, 
nesiguranță în aprecierea infracțiunii); 
a eliminat din joc pe cei doi jucători 
(Nunweiller nici nu mai era în stare 
să continue jocul fiind scos de pe 
teren accidentat, iar Toma — care 
a simulat o lovitură, aruneîndu-se la 
pămînt — a părăsit și el terenul, 
fără să reintre); și a reluat jocul 
cil o minge de arbitru...

Arbitrul Bucșa avea Ia îndemînă 
soluții regulamentare cu care putea 
evita întreaga atmosferă de încordare 
pe care a provocat-o prin greșeala 
săvîrșită: sau nu fluiera infracțiunea 
(dacă nu era sigur de existența ei) 
sau fluiera și se. consulta întîi cu ar
bitrul de tușă (pentru că regulamentul 
îi dă acest drept atunci cînd are un 
dubiu) și numai după aceea lua o 
hotărîre corespunzătoare: 11 m, lovi
tură liberă indirectă, eliminarea ju
cătorului sau a jucrfenților, reluarea 
jocului print^a „minge de

O ÎNAINTARE ÎN FORMĂ DE ZILB 
MARI

Flacăra Moreni a jucat excepționali 
în meciul cu Tarom București. Jucă-ș 
torii din Moreni au practicat un fot‘~ 
bal tehnic, cu schimb de locuri și pasăf 
lungi, în adîncime, ceea ce a deru* 
tat apărarea Taromului. Cele 6 gol urli 
au fost marcate în urma unor acțiunii 
bine gîndite. Buc-ureștenii nu au putatț 
face față ritmului de. joc impus de^ 
localnici. S-a remarcat întreaga echigiș 
de la Moreni. Iată componența tnafo 
iritării care a marcat o jumătate ddft 
duzină de goluri liderului seriei li, 
Ene, Capoianu, Badea, Unguroiu, Panlr 
tici.

JOC FRUMOS LA IAȘI
Victoria meritată (5—1) a echipei" 

Unirea Iași față de Rulmentul Bîrlâdt 
a fost obținută grație liniei de ataci, 
excelent condusă de interul stîng Mu-r 
reșan. S-au evidențiat Mureșan, Ciu^ 
rugă și Ioanovici de la Unirea și Das+ 
călii de la Rulmentul. In min. 85 Hessi 
(Unirea) a fost eliminat pentru lovw» 
rea adversarului.

MECI VIU DISPUTAT 
LA FĂLTICENI

întîlnirea dintre For est a Fălticeni șț. 
Metalul Titanii București — deși nai 
s-a ridicat la un nivel tehnic mulța~ 
mitor — a plăcut totuși prin dirzenias 
cu care au luptat jucătorii celor dotuț 
echipe. Metalul a jucat sub așteptărf^ 

O VICTORIE LA LIMITĂ
După un meciu interesant. A.6^ 

Pompierul a obținut o victorie la li
mită (1:0) în dauna echipei Poianais 
Cîmpina. In min. 45 Marin Apostoțf 
a ratat un penalti , dar, și-a reparat 
greșala în repriza a doua, ciud at 
marcat peste portarul ieșit în uitîinpi*+ 
narea lui... In această întîlnire, celț. 
mai bun din 22 a fost Dima •— extr&iU 
mul dreapta al cîmpinenilor.

REZULTATE ECHITABILE 
LA PLOEȘTI, SUCEAVA 

Șl LA FOCȘANI
Prahova PIoești a dispus ușor dff- 

Gloria Bistrița (3:1). înaintașii ei au 
tras 3 bare! Victoria Suceava și Di
namo Galați (1:0) au prestat un joc 
mediocru presărat cu durități. Unirea 
Focșani a condus cu 2d) pină in mi
nutul 60, dar —• fiind lipsită de pre
gătire fizică — a cedat în ultimele 
30 de minute cînd a fost egalată de 
C.S.M.S. lași.

Clasamentele categoriei C 
la fotbal

SERIA I
1. CFR Pașc&ni
2. Sp. Munc. Rădăuți

15,1» 2 3 »: « 22. 
BVlU 30:13 22.

3. C S. Piatra Neamț 15 9 2 4 M:13 20-
4. Textila Buhuți 15 7 1 7 18.14 ÎS.
5. C.S.M.S. II Iași 15 6 2 7 22:23 14-
e. Minerul C. Lung 15 6 2 7 15:2» K.
1. Textila Botoșani 15 ,5’2 7 18:23 x ISP
8 Petrolul Moinești 15 5 3 T 14: 28 IX
• Gloria Dorohoi 15 3 3 •
10. Unirea II Iagi 15 3 2 IO 15:32 0-

C.S.P. Neamț—Textila Buhuși 1—<►
(6-01.

SERIA A II-A
1. S.N.M. Constanța 15 10 2 3 28:14.2»
2. Victoria Buzău 15 ’ 9 2 4 30:12,20-
3. Dinamo Mii. Buc. 15 8 2 S 3T:M(U.
4. Ind. Sîrnrui Brăila 15 7 3 5 2»:1T1T
5. C.S.M. Galați ÎS 7 2 S 19:24 1»
6. I.M.U.M . Medgidia 15 6 3 6 17:21 15.
7. Comb. Pol. București 15 6 1 a n-.zii.i».
8. Cimentul Medgidia 16 5 » » 15:3»-11
9. Știtnta Galați 15 4 2 » 18:38 1®
10. Ancora Galați 15 3 2 10 H8.-2T B.

SERIA A III-A
1. C.s.u. București
2. Jiul Craiova

8. Metalul Pitești
9. Oltul Tr. Măgurele
10. Dunărea Corabia

3. Metalul Tîrgoviște
4. Raprd reg. PIoești
5. Victoria București
6. Cetatea Bucur
7. Dinamo Craiova

15 11 3 » 30:11 25
15 7 5 3 21:14*1»
15 8 2 5 26:20; 15'
15- 8 0 7 31:CT 1®
15 6 4 5 15:13 16
15 5 5 5 24:16 ÎS
15 4 7 4 10:13 15
15 4 3 8 10:15 11!
15- 3 2 It 15:4b S
15 3 1 11 5:27 7

SERIA A IV-A
1. Chimia Făgăraș
2. Carpați Sinaia
3. Textila Sf. Gheorghe
4. Alim. Tg. Mureș
5. Metalul Aiud
6. Voința Tg. Mureș
7. Raf. Cîmpina
8. Torpedo
9. Avînlul Reghin
10. Mureșul Topi ița

Torpedo—Chimia Făgăraș 2—3 (1—2).
SERIA A

1. Rapid Cluj
2. C.F.R. Cluj
3. Recolta Cărei
4 Arieșul Turda
5. Someșul S. Mare
6. Rapid Oradea
7. Dinamo Să&ar
8. Stăruința Sighet
9. Stăruința s. Mare
10. Voința Oradea

Jocul Someșul S. M: 
se dispută miercuri.

SERIA A

V-A
15 10 4 1 36:12 24 
15^ 8 3 4 19:12 J9
14 8 2 4 34:17 18
15 7 1 7 31:30 15
14 6 2 6 23:21 14
15 6 2 7 116:22 14.
15 5 3 7 15:19 13
15 6 0 9 20 35 12
15 3 5 7 17:25 11 
15 3 2 10 14:32 8 

re—Recolta Cărei

VI-A
1. Metalul O. Roșu
2. Drubeta Tr. Severin
3. Șantierul Govora
4. Aurul Brad
5. Metalul B. Romînă
6. Olimpila Reșița
7. C.F.R. Simeria
8. Flacăra Tg. Jiu
9. U. M. Cuglr

Arad

15 9 4 2 31.21 23
15 8 4 3 32:11 20 
15 7 2 6 18.17 ÎS
15 4 4 5 26:26 10
T5 5 5 5 26:20 15
15 4 7 4 13:15 15
15 6 2 7 33:28 14
15 5 1 9 32:32 11
15 5 1 9 2t:33 11
15 4 2 9 9:25 IO

15 8 S 4 36:20 19 
15 9 1 5 06:19 19
15 8 3 4 22:17 19
15 9 0 6 29:20 ÎS
15 7 3 5 22:13 17
15 7 1 7 25:25 15
15 5 3 7 17:10 13
15 4 -7 7 21’:M 12
15 5 1 9 16:2» 11
15 1 5 9 19:3» 1



Continuare la o serie de reportaje 
scrise acum un sfert de veac...

„Dezlânțuităibrusc acum cincizeci de ani, industria petroliferă, romînă a reușit totuși ca în acost scurt 
răstimp să-și creeze^o fizionomie proprie, oferin du-ne o> splendidă imagine de ceea ce poate în
semna împerecherea dintre rapacitatea de piraji a petroliștilor americani și moravurile putrede ale 
Orientului.

Amestec detvîclenie levantină și cruzime de gangsteri; excrocherii abile puse la cale îndelung, 
sau lovituri grosolane, executate în cîteva ore; lipsă de scrupul, cinism, lăcomie; cumplită exploatare 
a muncii,. acesta^ektabloul industriei petrolifere romlnești. Tradiția ei, fiindcă în clipa de față se 
poate vorbi de ^"tradiție, e frauda, măsluirea, jaful, asasinatul"^

•Ăl
> „Infamia salariilor petrolifere, marea lor imo ralitate, nu vine numai d|n nivelul scăzut pe care îl au 
lefurile’muncitorilor, ci din cifrele fabuloase, astro nomice/care reprezintă retribuția directorilor gene
rali. Acum cîțiva ani, lumea a fosticuprinsă de revoltă la vestea căidirectorul general al căilor ferate 
urma să fie plătit cu patru milioane de lei pe an. Patru milioane’pe anl Țara de muncitori care abia își 
scot pîinea și de funcționari constrînși să rupă o singură pereche'de .pingele pe an, a rămas năucită 
la aflarea acestei cifre fabuloase. Dar directorii societăților petrolifere au zîmbit cu compasiune. 
Patru milioane? Păi nu însemnau mai nimic pe lîn gă sumele pe care ei erau obișnuiji să le treacă, în 
fiecare an. la venituri. Dar veniturile muncitorilor? Vai de mama lor!“

Pe meleagurile regiunii I- 
cunoaște acum ade

U IL I l\l A S P O
Am pornit zilele trecute să vizităm locurile descrise 

de Geo Bogza în culegerea de reportaje intitulată „Lu
mea petrolului", să revedem „rombul" desenat la poa
lele Carpațifor. Cu un sfert de veac în urmă, situația 
mizeră — descrisă atît de veridic de Geo Bogza în re
portajele din care am extras doar două pasaje — era 
caracteristică tuturor muncitorilor din bazinul petrolifer 
al Văii Prahovei. Ea devenise o lume neagră, în care 
munca de rob era răsplătită ca în epoca sclavagismu
lui. In schimb „domnii directori" — capitaliștii indigeni 
și cei străini, atrași de bogăția miiUmatei noastre țări 
— transformau sudoarea și sîngele muncitorilor petro
liști — scursă în jghiaburi o dată cu „aurul negru" — 
în aur galben, sunător, depus la cine știe ce bănci în 
străinătate sau cheltuit în sălile de jocuri de noroc din 
Monte Carlo. Omul — pe care din dragoste Gorki l-a 
scris întotdeauna cu literă mare — nu reprezenta pen
tru exploatatorii străini sau cei autohtoni mai mult decit 
o oarecare miză pierdută la jocul de pocker.

• In ultimii 15 ani s-au petrecut însă transformări de 
natură să uluiască pe ori care. „Rombul" de la poalele 
Carpațifor s-a trezit Ia o nouă viață. Noul, puternic ca 
și voința celor care l-au impus, străjuiește astăzi ca un 
simbol pădurea sondelor. Omul și-a recăpătat personali
tatea, a devenit stăpînul imenselor bogății. Este vorba 
însă de omul care decenii de-a rîndul a suferit asupri
rea și foamea, care ani nenumărați a fost constrins 
să se tîrască ca o rimă pe pămîntul ars de soare 
și țiței pentru ca să înfunde cu aur nesățioasele buzu
nare ale capitaliștilor. Comuniștii au adus pe meleagurile 
regiunii PIoești —- o dată cu eliberarea — o viață nouă, 
demnă de a fi trăită. Astăzi în această regiune — ca

(GEO BOGZA — Scrieri în proză-vol. 1)

și în celelalte de pe întreg cuprinsul țării noastre — 
muncitorii se întrec pentru a da patriei cît mai mult petrol, 
pentru a ridica necontenit nivelul de trai al oamenilor 
muncii. Condițiile în care ei trăiesc azi se deosebesc 
ca de la cer la pămînt de cele descrise în reportajele 
lui Geo Bogza. Pentru eroica lor comportare în lupta 
pentru creșterea productivității muncii, Partidul și Gu
vernul îi răsplătește pe muncitorii petroliști cu înalte 
distincții. Dumitru Arjan este „Erou al muncii socia
liste", iar alte sute și sute de petroliști au fost decorați 
cu? ordine și medalii. Casele încăpătoare în care nu de 
mult au fost instalate și primele televizoare, condițiile 
de viață din ce în ce mai bune — sînt astăzi elemente 
obișnuite în viața muncitorilor petroliști. Și tot atît de 
obișnuit pentru viața cotidiană a oamenilor muncii din 
regiunea PIoești este și sportul.

Altădată sportul era reprezentat doar de cele cîteva 
terenuri de tenis și bazine de înot — hărăzite să alunge 
„spleenul" lui „mister X" sau „conu Y", magnați ai lu
mii petrolului. Și mai era ceva. Cîteva echipe de fotbal 
alcătuite (și bine înțeles exploatate) de aceiași rapaci 
capitaliști. Aceiași, care — așa cum ne povestea un 
bătrîn muncitor petrolist — puneau vătafii să strige: 
„Vorba! Mai puțină gălăgie! Joacă domnul director 
general tenis..."

Astăzi pe cele peste 600 baze sportive existente în 
regiune, mii și mii de muncitori petroliști se întrec în 
minunate întreceri sportive, se călesc pentru a da pa
triei cît mai mult „aur negru". Din mijlocul petroliș
tilor s-au ridicat numeroși sportivi de frunte ai țării. 
Tineretul are la dispoziție condiții minunate pentru a se 
dezvolta armonios, pentru a trăi o viață plină de bucurii.

Se vorbește tot măi des în ultimii 
ani despre dragostea mereu crescîndă 
a oamenilor muncii pentru sport. De 
la 15.000 sportivi — înainte de 23 Au
gust 1944 — la peste 2.000.000 în 
anul 1959, iată drumul uriaș pe care 
l-a străbătut sportul în cei 15 ani de 
la eliberare. La baza acestui succes 
se află munca entuziastă desfășurată 
în asociațiile sportive de pe întreg 
cuprinsul țării.

'Printre asociațiile sportive fruntașe

sportive se află echipament și mate
rial sportiv în valoare de aproape 
300.000 lei, care este gospodărit cu 
o grijă deosebită. In plus, stadionul 
este o adevărată bijuterie. Știți care 
este acest stadion? Călătorind cu tre
nul pe Valea Prahovei ați zărit fără 
îndoială la intrarea în stația Cîmpina 
o frumoasă bază sportivă al cărei ga
zon te invită parcă să faci sport, in-; 
diferent de vîrstă. Acesta este stadio-i 
nul „Poiana", o nouă și grăitoare ex-

Frumoasa bază sportivă a asociației „Poiana" Cîmpina găzduiește între
ceri sportive pasionante. Tribunele ei sînt însă pline numai duminica după 
amiază, cirul joacă echipa de fotbal, deoarece în timpul săptămînii... toată 
lumea este chiar pe teren, participind la diferite întreceri sportive.In locul fostelor ateliere de reparații

„Pe aceste ' locuri se aflau înainte 
de 23 August 1044 niște ateliere de're
parații, transformate în timpul război 
iului in lubrică de armament" —■■ ne 
spunea directorul .comercial al „Uzine
lor 1 Mai" din PIoești, tov. Ion jAn- 
ghelescu. Din micile ateliere n-a ț mâi 
rămas decit amintirea. In,locul,lor s-a 
construit o impunătoare și modernă uzi
nă, o adevărata niîndrie a orașului, 
care produce astăzi utilaj petrolifer, a- 
preoiat peste hotare. De acolo tinde 
cu 15 ani în urmă plecau mașini de 
război, hărăzite să semene moartea, 
astăzi pleacă spre India, R.P. Chine
ză, U.R.S.S., R.D. Germană, R. P. Bul
garia, R. P. Ungară, R. P. Polonă 
R.P. Albania și Argentina sonde im
punătoare și diferit utilaj petrolifer. 
Produsele acestei uzine — mîndrie a 
industriei noastre socialiste •— pe care 
stă scris cu litere mari „FABRICAT IN 
R.P. ROMINA", sînt înțîlnite tot mai 
des în cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii, ca o vibrantă mărturie a dez
voltării industriei romînești, ca un 
mesaj al muncii pașnice a poporului

HMA6INE NOUA
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Turlele sondelor se profilează se
mețe în zare. Zi și noapte prin aceste 
guri țițeiul este adus la suprafață în 
cantități imense. Apoi trenuri cu va- 

îgoane nenumărate transportă „aurul 
’negru" spre rafinării. Munca sondo- 
,rului — desfășurată în aer liber — 
fare poezia ei — poezie căreia însă 
(numai în acești ani de democrație 

, populară au avut muncitorii posibili- 
' tatea să-i simtă vibrația. Sondorul, 
lom obișnuit să învingă toate greută
țile, iubește cu pasiune mișcarea în 
’aer liber, iubește sportul. Oriunde l-ai 

j ’găsi este /dispus să-ți vorbească despre 
j 'sport;, despre echipa în care activează 
Ș și despre năzuințele sale în materie 
Jjdel, sport. Așa i-am cunoscut pe pe- 
■■ rtroliștii Radii Grigoțescu (atletism) 

•sondog; laj.f'sche.ța Boldești, Gh. Tudor 
• ((popicar) mecanic la schela Băicoi, 
i •iCL Meceașă (fotbalist) predator la 
J (schela Urlați și pe Mihai Focșa (fot
balist) electrician ila schela Băidoi.

1 Ne-au vorbit ^despre .activitatea lor 
<țsportivă și ddspre nerăbdarea cu care 
/(așteaptă orele de antrenament, meciu- 
J rife,* competițiile...

Este .«o imagine nouă care a apărut 
> tin ultimii 15 ani. 

u. -

nostru. Numeroși muncitori ne-au vor
bit c.u, dragoste despre ajutorul pe 
care l-au primit din partea Uniunii So
vietice, la dezvoltarea uzinei, la .pune
rea înj practică a celor mai înaintate 
metodei de muncă.

LaXcreșterea productivității muncii 
și-a 1adusfcontribuția și rodnica acti
vitate sportivă din această uzină. 
Peste 3.00G muncitori sînt astăzi mem
bri ai U.C.F.S. și fac cu regularitate 
sport pe numeroasele terenuri ale 
asociației sportive. Turnătorului în 
fontă Gh. Adam și tehnologului St. 
Cristea Ie place handbalul; ei joacă în 
fiecare săptămînă în echipa uzinei. 
Lăcătușii Ilie Alexandru și Gh. Geor
gescu sînt mari amatori de box. Ilie 
Alexandru este campion de juniori al 
țării. Lăcătușul Vasile Fieraru și ca
zangiul Gh. Giurea iubesc fotbalul și 
fac parte din echipa uzinei. La fel ca 
ei și alte zeci și sute de muncitori și 
tehnicieni se avîntă cu entuziasm în 

In fotografia noa- 
(Foto Agerprcs)

Mereu mai frumoase sînt succesele pe care le obțin in producție harnicii muncitori petroliști, 
stră o brigadă de intervenție lucrind la una din schelele din apropierea Cîmpinei.

zeci de competiții sportive.... Mișcarea 
sportivă . face parte integrantă astăzi 
din viața.nouă a „lumii petrolului".

Tov. Ion Anghelescu ne vorbește 
acumjîn calitate de președinte al a- 
sociâției sportive: „Cei peste 3fi00 mem
bri . U.C.F.S. își plătesc cu, regularitate 
cotizația, contribuind astfel la îmbu
nătățirea bazei materiale a asociației. 
In momentul de față funcționează sec
țiile de fotbal, ciclism, box, atletism, 
volei, handbal, tir, tenis de masă, șah 
si schi — bob și in afara activității 
reprezentativelor noastre care partici
pă la campionatele republicane, noi 
organizăm cu regularitate campionate 
de casă la diferite ramuri sportive. In 
felul acesta reușim să angrenăm în 
activitatea competițională un mare nu
măr de muncitori. De la un an la 
altul sportul este tot mai iubit în uzi
na noastră și nu peste mult timp ne 
vom putea mîndri cu fa-ptul că toți 
salariații vor fi și sportivi". 

se află și „Poiana" Cîmpina. Mai eloc
vent decît orice comentariu este graiul 
cifrelor. 92 la sută din numărul sala- 
riaților uzinei sînt membri ai U.C.F.S., 
iar cotizația (nici un membru U.C.F.S. 
nu este restanțier) se ridică la suma 
de circa 7.000 lei pe lună. Este firesc, 
în aceste condiții, ca baza materială 
a activității sportive din asociația 
„Poiana" Cîmpina să fie din ce în 
ce mai bogată. In magazia asociației

Intră Carpați Sinaia 
în categoria B ?

Disputa dintre echipele de fotbal din 
categoria C — „Car pat i“ Sinaia și 
„Chimia" Făgăraș pasionează pe toți 
muncitorii de la uzinele „I. C. Frimu" 
Sinaia. In fiecare duminică se jac cal
cule, se dau pronosticuri, se nasc spe
ranțe, iar luni... totul pornește de la 
început. Ceea ce impresionează este 
entuziasmul, pasiunea cu care mun
citorii din uzină urmăresc evoluția re- 

presie a dezvoltării activității spor
tive în anii regimului de democrație 
populară pe aceste meleaguri, unde 
altădată domnea crunta exploatare a 
capitaliștilor romîni și străini.

Oare ce mutră ar face domnii capi
taliști aflînd că muncitorii au astăzi 
salarii care fe permit să cotizjeze 
7.000 lei pe lună pentru dezvoltarea 
activității sportive din uzină și că. în 
locul lor, pe terenurile de sport se 
întrec acum cei care muncesc și au 

prezentativei lor, grija și dragoste 
cu care o înconjoară. Este firesc, 
ceasta echipă este ECHIPA LOR.

Cum să nu-și iubească echipa cînd 
din ea fac parte harnici muncitori, 
fruntași în întrecerea socialistă, cum 
sînt strungarul Mihai Onu (interul 
dreapta al echipei), lăcătușul Oprea 
'Doniță (fundaș stingă), ’vopsitorul Du
mitru Vilceanu (stoper), strungarul 
Ion Panțuru (portar) ș.el,? Este drept că 
fotbalul polarizează atenția majorități1 
muncitorilor de. la „I.C. Frimu". To
tuși, dezvoltarea activității sportive pe 
baze de mase este o frumoasă realiza
re cu care se mindresc at it consiliul 
asociației sportive cit și cei peste 
1,100. membri U.C.F.S. Schiul și bobul 
sint două sporturi larg rășpindife in 
rîndurile muncitorilor uzinei. Așezată 
între munți, Sinaia oferă condiții mi
nunate pentru practicarea sporturilor 
de iarnă. Popicele, tenisul de masă 
și alte discipline sportive se bucură de 
o mare popularitate printre mun
citori.

In orele libere, pe terenurile de 
sport este animație deosebită. Aici — 
ca -pe întreg cuprinsul țării — sportul 
a devenit (așa cum n-ar fi putut să 
devină niciodată pe vremea patronului 
Costinescu) un prieten bun al tuturor. 
Dar cîte alte fapte nu arată că hărni
cia muncitorilor astăzi este răsplătită: 
condițiile de viață se îmbunătățesc de 
la o zi la alta, în ctirind vor fi gala 
150 de noi apartamente, iar ciștigul 
mediu pe trimestrul 1 a înregistrat o 
depășire de peste 1,80 la sută. Ve
chea fabrică de cuie și nituri (astăzi 
aproape integral reconstruită) produ
ce pompe de injecție apreciate și peste 
hotare. Productivitatea muncii a cres
cut — față de aceea dinaintea națio
nalizării — de 6 ori. Munca se împle
tește minunat cu sno-tul și roadele 
nu îniîrzie să se arate.



i, unde „aurul negru66 
a lui strălucire

T I V II L O IK...

Copilărie fericită !

se bucure de rodul muncii

ativele acestei asociații 
au creat faimă în toată 
iile obținute de echipa de 
activează în categoria B, 

:e de popicari, care se nu- 
e cei mai buni din țară, 
comportarea handbaliștilor, 
de șah, volei, tenis de 
itocicliștilor, alpiniștilor și 
t cunoscute cititorilor din 
arespondenților noștri din 
le țării.
îră de participarea la cam- 

competițiiie oficiale, a- 
tivă „Poiana" organizează 
activitate competițională 

mase. La campionatul de 
ecții participă 8 echipe, la 
al de fotbal. Să facem o so
dă, 8 echipe de volei însu- 
num 48 de jucători; 8 e-

Șt. Constantinescu), 
de Motociclism i-a 

i de a organiza în 
din cele trei faze 
republican de vi-

chipe de fotbal angrenează aproape 
100 sportivi; adăugați la aceasta 200 
jucători de tenis de masă, peste 50 
înotători, 30 jucători de handbal și 
veți vedea că numai în cîteva compe
tiții sînt mobilizați peste 400 membri 
U.C.F.S.

Ca o recunoaștere a capacității or
ganizatorice a asociației sportive „Po
iana" Cîmpina (președinte — E. Pa- 
lade, secretar — f' 
Federația Romînă 
încredințat cinstea 
acest sezon două 
ale campionatului 
teză pe circuit.

Deci să reținem: asociația sportivă 
a muncitorilor de la uzina „Poiana" 
Cîmpina este una dintre cele mai bune 
din țară; are bază sportivă frumoasă, 
desfășoară o largă activitate sportivă 
de mase și de performanță. Și toate 
acestea numai în cei 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre...

1 ROLUL“ CLUBUL SPORTIV
MUNCITORILOR PETROLIST!

e forma unui triunghi cu 
ulori ale clubului : roșu, 
n. Pe fondul alb, o sondă, 
o stea, iar sub ea cuvîn- 

,UL. Pentru amatorii de 
cuvînt înseamnă locul l 

tul categoriei A la fotbal, 
orii sportului popicelor el 
dversari redutabili în orice 
de amploare, pentru șa- 
echipă puternică... Pentru 
•etroliști el este simbolul 
lortive de performanță din 
une.
>r'tiv „Petrolul" reprezintă

comunistul Ion Dragomirescu (mae
stru al sportului Ia popice), tehnician 
la Întreprinderea de proiectări rafi
nării, utemistul IM. Olarii, strungar la 
Uzina Teleajen (handbalist) și alții, 
aceștia sînt sportivii care formează 
actualul club al muncitorilor petro
liști.

Strîns legați de producție, de tova
rășii lor de muncă, sportivii petroliști 
își iubesc cu ardoare clubul, luptă 
pen'tru victoria culorilor lui, pentru 
bucuria și satisfacția zecilor de mii 
de oameni ai muncii din această re
giune a țării.

Au trecut 15 
gineri Haret și 

ani de cînd domnii in- 
Cooonea își construiau

(este mecanic de precizie la Rafinăria 5 Ploești) și pe te-omente din viața unui tînăr: la locul de muncă (
>rt (este inter stingă in echipa Petrolul). Activitatea lui Petre Babone constituie un exemplu demn de'urmat. 
mai înaltă, visul fiecărui 
cele cîte,va zeci de mii 

c în competițiile de mase.
Ploești acest club sportiv 
or petroliști se bucură de 
îțuirea tuturor oamenilor 

văd în el întruchiparea 
or sportive de ani și ani. 
«•mat din sportivi crescuți 
:i, lîngă pădurile de sonde, 
lumeroaselor rafinării pe- 
unistul V. Bivolaru, mais- 
an Ia Rafinăria 3 Teleajen 
îistul C. Cetini, funcționar 
:rea4 Construcții Rafinării 
necanicul de precizie Pe
te la Rafinăria 5, (fotbal),

gini redactate 
de

LIN ANTONESCU 
IRISTACHE NAUM

Ia 
a- 
și 
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a umple buzunarele

petroliștilor își duc o

handbal, scrimă,

somptuoase vile, nu numai din bene
ficiile grase pe care le primeau de 
societățile petrolifere. Asta nu le 
•ungea. Era nevoie să fie exploatat 
sportul, una din puținele distracții 
care și le puteau oferi din cînd 
cînd muncitorii petroliști. Abili, siman- 
dicoșii ingineri patronau o echipă de 
fotbal cu jucători „importați" din 
diferite colțuri ale țării. Această echi
pă, cei mai bătrîni iși amintesc, era 
doar un mijloc de 
acestor domni.

Astăzi în clubul 
intensă activitate 11 secții pe ramură 
de sport (fotbal, handbal, scrimă, 
rugbi, baschet, volei, popice ,tir. șah, 
atletism și călărie) ale căror reprezen
tative se află angrenate în desfășu
rarea campionatelor republicane sau 
luptă pentru calificare. Din club fac 
parte 460 sportivi (din care peste 200 
juniori): 9 maeștri ai sportului si 
peste 100 sportivi de categoria I. 
Sportivilor li se oferă cele mai bune 
condiții de antrenament: echipamentul 
necesar, baze sportive bine îngrijite

In urmă cu cîteva săptămîni, o 
veste s-a răspîndit ca fulgerul în rîn
durile copiilor din Buzău : consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Buzău organizează 
un campionat de fotbal rezervat e- 
chipelor de copii sub 14 ani 1 Întrece
rea era deschisă echipelor reprezsnta- 
tive ale străzilor. In drumurile spre 
școală sau spre casă discuțiile nu mai 
conteneau. Cine va juca centru în e- 
chipa străzii Păcii? Dar portar pe 
strada cealaltă? încet, încet formațiile 
s-au cristalizat și la jumătatea lunii 
aprilie 18 echipe de copii, toate echi
pate ca pentru niște veritabile partide 
de campionat, s-au prezentat la star
tul competiției. Astăzi întregul oraș 
urmărește cu pasiune întrecerea celor 
mici, iar comisia alcătuită din nece
sitatea rezolvării multiplelor proble
me, nu mai prididește cu legitimările..; 
transferările și delegările de arbitri.

Cînd am vizitat orașul echipele se 
pregăteau tocmai pentru o nouă eta
pă. Am asistat la antrenamentul celei 
mai bune formații, cea de pe str. I. V. 
Stalin. Să lăsăm de o parte amănun
tele tehnice ale antrenamentului și să 
vă prezentăm formația. Căpitanul echi
pei, care cu un aer foarte serios (în 
ciuda celor 13 ani ai săi) ni i-a reco
mandat pe ceilalți, se numește Ștefan 
Dumitru și este fiul unui lăcătuș de la 
Atelierele C.F.R. Buzău. Alături de el 
joacă copiii mecanicilor de locomotivă 

și tehnicieaii cu înaltă calificare.
In jurul clubului sportiv „Petrolul" 

s-au adunat pînă acum peste 2.500 
membri susținători (cifră pe care am 
aflat-o cu prilejul vizitei noastre) și 
este un fapt cert că în curînd numă
rul lor va depăși cifra de 5.000. .Mun
citorii petroliști sînt mîndri să poarte 
insigna clubului, insignă care prin 
însăși înfățișarea ei simbolizează lupta 
acestor muncitori pentru a da țării 
cît mai mult petrol, pentru a contri
bui cu toate forțele lor la construirea 
socialismului în țara noastră.

Cît de mult își iubesc muncitorii pe
troliști clubul lor soortiv ? In clipa 
cînd Babone a deschis scorul în me-

ciul de fotbal Farul Constanța — 
Petrolul Ploești, o explozie de bucu
rie s-a produs într-un sector ai im
punătorului stadion din Constanța. 
Erau cei aproape 3.000 de... ploeșteni, 
care luaseră drumul Constanței pen
tru a-și încuraja echipa lor dragă! 
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O vizită făcută astăzi în regiunea Ploești îți prezintă atîtea aspecte, atîtea imagini noi, incit cu X 

greu poți să le notezi chiar și numai in treacăt. Uriașele transformări realizate aici în ultimii 15 ani de * 
poporul muncitor, sub conducerea Partidului, au schimbat complet fața „lumii petrolului". Pe locurile 4. 
unde odinioară trudeau din greu mii cte muncitori — iar beneficiile umpleau buzunarele capitaliștilor, se -®- 
ridică astăzi o lume nouă, în care stăpîni sînt oame nii muncii. Fabricile moderne, blocurile în care locu- 
iese astăzi familiile muncitorilor, școlile, teatrele, cinematografele și terenurile de sport sînt ale poporu-ț,— 
lui, singurul îndreptățit să beneficieze de roadele muncii sale. Succesele în muncă obținute de muncl-f#^ 
torii petroliști sînt o mărturie grăitoare a atașamen tulul lor față de statul democrat popular, față de — 
Partidul lor drag, care îi conduce din victorie în victorie. "

Sportul, mijloc de întărire, de ridicare a capa cității de muncă a tinerelului, este astăzi itn bun al 
tuturor. Pe sutele de stadioane și terenuri de sport din regiunea Ploești, ca și pe întreg cuprinsul țării, 
pulsează o vie activitate sportivă, care a cuprins masele largi de oamenii ai muncii, atrăgîndu-le spre „ 
practicarea exercițiilor fizice. _ ~

Din rîndurile lor s-au ridicat numeroși sportivi de frunte ai țării, care fac cinste mișcării de cultură f 
fizică și sport din patria noastră. Coordonată de consiliul regional U.C.F.S. Ploești, activitatea sportivă cu- —■ 
noaste mereu noi succese. Victoriile pe terenul de sport constituie și ele o mîndrie a munt.'lorilor pe- 3 
tre liști. —

Boronschi, Stăncescu, Spînu, Stratu- 
lat, ai fochistului Cioară, ai lăcătuși
lor Gîdei și Ioniță, ai funcționarului 
Necula, al țăranului colectivist Ion 
Alexandru — de la G.A.C. Buzău ș.a. 
Toți sînt colegi de școală, fiind mîn- 
dria părinților lor nu numai pentru 
faptul că dețin primul loc în campio
natul de fotbal, dar și pentru că pro
fesorii au numai cuvinte de laudă 
pentru activitatea lor școlărească.

Unde este imaginea maidanelor pli
ne de gunoaie și înecate în praf pe 
care o mînă de copii firavi bat cu fu
rie o minge de cîrpă? A pierit odată 
cu alungarea exploatatorilor, odată cu 
plecarea de la putere a „domnilor" și 
a acoliților lor.

Pentru prima (dar nu și pentru ultima...) oară, în fața obiectivului apa
ratului fotografic in calitate de sportivi! Copiii de pe str. 1. V. Stalin, 'îm
preună cu antrenorul lor prof. Dragu, sînt mîndri de performantele realizate 
in campionatul lor de fotbal.

Fiii muncitorilor fac astăzi sport, 
au o copilărie fericită și privesc cu 
încredere spre viitorul luminos. La fel 
ca la Buzău și în alte orașe și sate 
ale regiunii Ploești copiii oamenilor 
muncii se bucură din plin de cele mai 
bune condiții de învățătură și sport 
La Ploești, de pildă, elevii școlii pro
fesionale Petrol-Chimie, fii de petro, 
liști, au îndrăgit atletismul și-l prac
tică 
sînt
Ion
etc)

cu pasiune. Printre ei unii (cum 
Constantin Roșea, Gh. Bucoveschi, 
Stan, C.
dovedesc

Manole, Gh. Nicolescu 
talent și se antrenează

Panou de moare
La dezvoltarea activității sportive 

din regiunea Ploești, o’ importantă 
contribuție a fost adusă de către nu
meroșii activiști obștești. Foști spor
tivi activi, oameni ai muncii care au 
îndrăgit în acești ani sportul, vin 
să-și dea aportul la conducerea nemij
locită a activității sportive, se stră
duiesc să contribuie la realizarea u- 
nor succese cit mai importante. Mun
ca lor este prețuită de sportivi și în
drumările lor sînt urmate cu grijă 
de fiecare tînăr. Pe panoul de onoare 
a! activiștilor sportivi obștești din re
giunea Ploești figurează: Gh. Flama- 
ropol (director IRTA) — președintele 
comisiei regionale de ciclism; Petre 
Mihai (strungar la Uzinele 1 Mai) — 
președintele comisiei regionale de po
pice; Stelian lonescu (prof, educație 
fizică) — membru în comisia raio
nală G.M.A. Ploești; Matei IMedelea 
(prof, educație fizică) — membru în 
comisia raională de atletism Cîmpina; 
Ilie Stănescu (muncitor tipograf) — 
membru în comisia orășenească de te
nis de masă Buzău; Marcel Toader 
(desenator tehnic) — membru în co
misia orășenească de volei Tîrgoviște; 
Gh. Gheorghe (strungar) — membru 
în comisia regională de oină; Stelian 
Mărăcineanu (maistru) — membru în 
comisia regională de fotbal.

cu perseverență pentru a deveni atleți 
fruntași.

In lupta entuziastă pentru îndepli-i 
nirea angajamentelor în producție, pă
rinții au astăzi bucuria de a vedea că 
din rodul muncii lor o parte însemnată 
se revarsă pentru fericirea copiilor 
lor, pentru armonioasa lor dezvoltare 
intelectuală și fizică. Au scăpat pen
tru totdeauna de apăsătoarele griji 
de altădată. Azi copilul nu mai este ca 
atunci „o gură în plus" ci o bucurie 
în plusl

E drept, micile năzbîtii ale copilăriei 
mai provoacă cîte o trecătoare îngri
jorare. Intr-o seară — de pildă — un 
părinte din Buzău a fost îngrijorat de 
întîrzierea copilului său. Este vorba 

de un „puști", care se dusese să a- 
nunțe la U.C.F.S. rezultatul cu care se 
încheiase meciul de fotbal cu echipa 
de pe strada vecină. Fusese însă o 
victorie la scor...

in satele regiunii Ploești ca si in 
orașe sportul pulsează iot atit de 
intens, in comuna Stilpu, de pildă, 
asociația sportivă „Unirea" numără 
111 membri U.C.F.S. In după amiezele 
libere, duminica și in Zilele de săr
bătoare, tinerii țărani muncitori nu se 
mai duc in circiumi. Aceasta se m- 
tîmpla cu mulți ani înainte. Pentru ti
nerii țărani muncitori din coiHună sone
tul a devenit un prieten bun, cu aju- 
torul căruia petrec clipe minunate pe 
stadion și pe terenuri, hi secțiile de 
atletism, volei, fotbal, popice, săli st 
trintă vin zilnic să se antreneze nu
meroși tineri. Duminica întrecerile ce 
se desfășoară între sportivii asociației 
sau între reprezentativa lor și cele ale 
altor asociații sportive adună un mare 
număr de spectatori. Și „galeria" nu 
contenește decit atunci cînd fluierul 
arbitrului anunță terminarea pârtie . 
In cinstea zilei de 1 Mai, tinerii spor
tivi din comuna Stilpu și-au construit 
prin muncă voluntară un teren de 
volei.

La fel ca in comuna Stilpu, in ma- 
loritatea asociațiilor sportive sătești 
din regiunea Ploești tinerii țărani mun
citori desfășoară o vie activitate com- 
petițională. Se organizează diferite 
competiții dotate cu „Cupa secerișu
lui", „Cupa recoltelor bogate", între
ceri rezervate copiilor și juniorilor, 
concursuri pentru echipele feminine. In 
cele 293 asociații sportive sătești — 
existente în regiune, activează zeci de 
mii de membri U.C.F.S. Succesul 
registrat de întrecerile desfășurate in 
cadrul Spartachiadelor și celorlalte 
competiții de mase este un indiciu si
gur că sportul sătesc este in continuă 
dezvoltare.

în-



Au fost desemnați 
campionii republicani

Ia lupte libere juniori
ORADEA 24 

de trei zile, 117 
pentru cucerirea 
ai R.P.R. la lupte libere juniori. Or
ganizarea a fost bună, 
tehnic mai ridicat ca la finalele de 
anul trecut. Iată campionii: categ. 
50 kg: Gh. Tăpălagă (Șc. sportivă 
U.C.F.S. Tim.); categ. 53 kg: 1. lancu 
(Șt. roșu Or. Stalin); categ. 56 kg: 
D. Dana (Șc. sp. U.C.F.S. Tim.), 
cat. 59 kg: Șt. Isfache (St. roșu Or. 
Stalin); cat. 63 kg: L. Kiss (Rapid 
Oradea); cat. 67 kg: H. Mavridis (Ra
pid Oradea); cat. 71 kg: M. Tampa 
(St. roșu Or. Stalin); cat. 75 kg: V. 
Pop (Constructorul Cluj); cat. 80 kg: 
Alex. Baka (Șc. sp. U.C.F.S. Tim.); 
cat. grea: Fr. Szocs (Voința Tg. Mu
reș). Pe locul 2 s-au clasat în ordi
nea categoriilor: C. Turturea (C.S.M. 
Reșița); C. Nistor (C.F.R. Timișoara); 
I. Alionescu (C.S.M. Reșița); ~ 
Gyarmati (Voința Tg. Mureș); 
Tamaș (C.S.M. Reșița); C. Piafi

(prin telefon), ’ Tîrnp 
luptători s-au întrecut 
titlurilor de campioni

iar nivelul

Fr.

, , i. Reșița); C. Pfafenrath 
(U.T.A.); Gh. Stancu (Corvinul Hu
nedoara); P. Gagyi (Voința Tg. Mu
reș); M. Bella (Voința Tg. Mureș); 
VI. Hrchoreț (Tractorul Galați).

AL. JILĂU, coresp.

cea 
de

de1 
tir 
au 
tn ,

cu academicianul Elie Carafol
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL DE TIR (O discuție despre știință și spo 
AL CAPITALEI

Poligonul Tunari a găzduit 
a doua etapă a campionatului
p« echipe al Capitalei. Trăgătorii 
obținut rezultate bune. Remarcăm ... 
deosebi pe cele de la pistol viteză.^ mică, am fost mult preocupat de dife- 
îată rezultatele: pistol liber: 1. Vio-; 
rel Manciu (C.C.A.) 544 p; 2. Virgil 
Atanasiu (Știința) 542 p; 3. Alex. 
Klaus (Metalul) 533 p; 4. Ilie Nițu 
(Cetatea Bucur) 525 p; 5. Neagu Bra- 
tu (Știința) 518 p; Pistol viteză: 
Ștefan Petrescu (Metalul) 585 p; 
Gh. Lichiardopol (Sănătatea) 580
3. T. Manicatide (Sănătatea) 576
4. Mihai Dumitriu (C.C.A.) 569 
Geo Săvulescu (Sănătatea) 568 
Armă liberă calibru redus 3x20 focuri 
seniori: 1. Paul Loghin (Metalul) 547p.
2. I. Constantinescu (Știința) 544 p:
3. Mircea Antal (Știința) 532 p; 4.ț
Mircea Baia (Șt.) 529 p; 5. Aurel \ tuații, am reușit
Rugină (Voința) 526 p; Senioare: l.i 
Marieta Lieber (Met) 549 p; 2. Iuditb 
Moscu (St.) 538 p; 3. Elena Seimea-L 
nu (Voința) 538 p; 4. Sanda Casetti/ lizat chiar un ,i,ln care 
(Met.) 531 p; 5. Felicia 
(Proiectantul) 520 p; JUNIORI; li 
Nicolae Coman (Met.) 574 p; 2. O.
Wilfrid (Proiectantul) 513 p; 3. Emit 
Nicolae (Cetatea Bucur) 510 p; JU
NIOARE: 1. Elena Donciu (Met.) 506f rafoli, 
p; 2. Ioana Soare (St.) 503 p; 3, Ane
ta Chelner (Voința) 470 p.

ritele probleme ale zborului fără mo
tor, ale planorismului. Una dintre 
acestea s-a pus la un moment dat cu 
deosebită acuitate în fața cercetăto
rilor științifici. Era vorba de curenții 
descendent! care se nasc în spatele 
colinelor, provocînd mișcări foarte com
plicate, care supuneau planoarele la 
evoluții periculoase și la eforturi 
mari, pricinuind numeroase accidente. 

T Efectuînd studii asupra spectrelor hi- 
\ [ drodinamice caracteristice acestor si- 

,’t să punem în evi
dență natura fenomenului și — pe 
baza experiențelor făcute — am rea- 

a avut un 
celor ce se

principalul for științific din țara noa
stră în domeniul aviației, 
aviației sportive intră în 
institutului ?

Problemele 
preocupările

noștri con-

1.
2. 
p: 
p; 
p; 
p:

Iovănescuy deosebit ecou în rîndurile 
ocupau de acest sport.

Printre cercetările mele 
filelor de aripi, a continuat acad. Ca

se află și o serie destinate 
aripilor de mare anvergură, utilizate în 
planorism și în aviația de școală în 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ general. In tunelul aerodinamic pe
care 1-atn construit la Institutul Po
litehnic din București în colaborare cu 
prof. Stroescu, au fost efectuate în
cercări pe machetele tuturor tipurilor 
noastre de planoare și avioane de 
școală. In același tunel am făcut, la 
rugămintea unor pasionați ai sportu
lui, cercetări pentru stabilirea formei 
optime aerodinamice — așa numitul 
carenaj — al boburilor și motocicle
tei, care să conducă la realizarea unor 
performanțe cît mai înalte.

La 1 Iunie
se deschid centrele 

de învățarea 
înotului pentru 

copii

'11

A

asupra pro-

— Desigur. Cercetătorii 
tribuie direct și indirect la încercările 
de machetă și la studiul stabilității 
planoarelor, la stabilirea normelor de 
calcul ale acestora, precum și ale a- 
vioanelor de școală care se construiesc 
astăzi la noi. In curînd se vor face 
încercări pe machete și în noile noa
stre laboratoare. Mult timp institutul 
s-a preocupat de problemele de aero
modelism, lucrările elaborate în a- 
ceastă direcție contribuind, așa cum 
atestă aeromodeliștii noștri, la îmbu
nătățirea performanțelor. Printre cer
cetătorii institutului se află sportivi 
activi, ca de pildă pilotul Petre Au
gustin și aeromodelistul Rado. Și în 
acest mod noi păstrăm un perma
nent contact cu aviația sportivă.

Marile perspective ale aviației 
noastre sportive

i
săra» :’’-

aviatorilor 
succes al 
adevărată

Ca și in anii trecuți — la 1 iunie 
— Ștrandul Tineretului din Capitală 
își va deschide larg porțile pentru a 
primi copii intre 5—14 ani. Aceștia vor 
învăța înotul cu ajutorul unor an
trenori specializați în acest domeniu.

mult interes acti- 
noștri sportivi și 
lor este pentru 
bucurie. Am fost 
de comportarea

x-;.:

Preocupări ale cercetătorilor de la 
Institutul „Traian Vuia"

— Institutul „Traian Vuia“, pe ca- 
re-1 conduceți, este, după cum se știe,

II rog pe academicianul Carafoli 
să împărtășească cititorilor noștri pă
rerea sa asupra perspectivelor avia
ției sportive de la noi.

— Urmăresc cu
vitatea 
fiecare 
mine o
plăcut impresionat 
parașutistelor noastre la campionatele 
mondiale din anul trecut, de la Bra
tislava, iar satisfacția mi-a fost cu 
atît mai mare cu cît, în tunelul ae
rodinamic, se efectuaseră la noi unele 
cercetări pentru îmbunătățirea calității 
parașutelor.

In zilele noastre, cînd, datorită uria
șelor înfăptuiri ale oamenilor de știin-

llță sovietici, a fost deschisă era zbo- 
\ rarilor interplanetare, interesul tinere- 
/tului pentru aviație crește nemărginit. 
SStatul nostru vine în intimpinarea a- 
\ cestui mare interes, creind admira- 
/bile condiții pentru ca tineretul să

„In ceea ce privește aviația, 
interlocutorul, am fost mereu p 
la manifestările sportive și am 
mai de mult timide zboruri în 
comandă pentru a înțelege mai 
mecanica zborului. Pot afirma în 
sînt un fervent călător pe 
aerului, străbătînd zeci de mii < 
în zbor.

In general, n-am fost nici 
ceea ce se cheamă un perfora 
sport. Dar întotdeauna am .ițibit 
tul și mi-a plăcut să fiu la 
cu evoluția vieții sportive, l 
prins în atîtea preocupări, sînt 
spectator convins al princip 
manifestări sportive, fie la,, teii 
fie direct în tribune". ,

Am riscat o privire pe ițeas. 
cuse mai bine de o oră de la 
putui vizitei. Poate că» în aces! 
timp, pe academicianul Carafol 
așteptat colaboratorii de la 1 
spre a-i înfățișa rezultatele celo 
recente cercetări. Sau, poate, sti 
de la Politehnică, cuprinși de et 
examenului de Aerodinamică, 
elevii vreunei școli aviatice, nei 
tori să asculte o minunată și ir 
tivă conferință despre Traian ă 
Aurel Vlaicu, pionierii aviației 
nești. Sau cine știe ce impo 
consfătuire.

Părăsind biroul academicianul! 
rafoli, încercam un sentimen 
mulțumire, de parcă aș fi făcut o 
descoperire, „lată, mă gîndeam, 
savant de reputație mondială, c 
numărate titluri și distincții, 
ale cărui tratate învață studenț 
multe țări ale lumii... și totuși, 
savant nu numai că găsește tim, 
tru a acorda acest interviu zi 
nostru, ci se dovedește pțofui 
gat de viața sportivă, se ara' 
adevărat iubitor al sportului, 
nu, nu-i nici o descoperire: e 
firesc în țara noastră, în an 
la eliberare". ,

CU 15 SECUNDE MAI BUN!
De la vechiul record ta proba

Ploaia rece și vîntul puternic de 
sîmbătă după amiază n-au constituit 
decît în parte un impediment' pentru 
înotătorii bucureșteni, care s-an pre
zentat la startul ceiui de al doilea 
concurs desfășurat anul acesta într-o 
piscină descoperită.

Ca și la primul concurs, întrecerile 
au avut un caracter de verificare a 
formei îuotătorilor și inotătoareior 
din Capitală, în stadiul actual de pre
gătire. Și de această dată, organiza
torii programînd probe de 800 m. li
ber și 400 m. în toate stilurile, au 
urmărit în principal gradul de rezis
tență al înotătorilor.

O deosebită satisfacție ne-a adus 
proba de 800 m liber fete, la sfîrșitul 
căreia cronometrele 
înotătoarea Ingrid Wăchter, 
clasată, un nou 
11:53,91 Aceeași înotătoare, care cu 
numai o săptămînă în urmă își în
scrisese numele pe tabela recorduri
lor republicane în dreptul probei dc 
1500 m liber cu un rezultat net su
perior recordului anterior, a triumfat 
din nou sîmbătă, depășind «1 15 sec. 
recordul distanței de 800 m liber. 
Vor urma oare la rînd recordurile pe 
400 tn., 200 m., și 100 m. liber ? Se 
pare că da, deoarece tînăra reprezen-

indicau pentru 
prima 

record al țării:

de >00 m liber fete, la noul record

tantă a asociației Știința Buc., în 
vîrstă de 15 ani, se pregătește cu 
multă conștiinciozitate, dînd egală a- 
tenție pregătirii sale fizice și tehnice. 
Ritmul regulat și destul de rapid 
(pentru acest început de sezon), im
pus cursei de Ingrid Wăchter, consti
tuie o dovadă în acest sens.lată, spre 
edificare, timpurile 
sfîrșitul

100
200
300
400
500
600
700
800

intermediarc 
fiecărei sute de metri: 

l:*8),0—1:20.0 
2:51,0—1:31,0 
4:23,0—1:32,0 
5:54,5—1:31,5 
7:27,0—1:32.0 
8:58,0—1:31,0 

m. 10:29,0-1:31,0 
m. 11:53,9—1:25,4

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m.

la

„Cupa Banatul” 
la aeromodelism

Zilele trecute. Aeroclubul Regional 
Timișoara a organizat, cu sprijinul 
consiliului regional U.C.F.S., un inte
resant concurs de aeromodele catego
ria planoare A2, dotat cu „Cupa Ba
natul". La startul concursului s-au 
prezentat pe lîngă sportivi consacrați 
șs numeroși tineri talentați, care au 
dovedit cu acest prilej cunoștințe a- 
vansate.

Iată cîteva rezultate: Individual: 
1. Șt. Benedek (Cluj) 845 sec.; 2. Al. 
Bedo (Tg. Mureș) 814 sec.; 3. Șt. Fi- 
limon (Tg. Mureș) 797 sec.; 4. P. Pe- 
tromăneanțu (Timișoara) 797 sec.; 5. 
I. Gergely (Tg. Mureș) 759 sec.

Clasament pe echipe: 1. Tg. Mureș 
2241 sec.; 2. Cluj 2163 sec.; 3. Timi
șoara 1860 sec.; 4. Oraș București 
1578 sec.; 5. regiunea București 1177 
sec

Concursul nr. 21 a oferit unele re
zultate surprinzătoare. Dintre parti
dele de categoria A trebuie menționa
te: victoria în deplasare, obținută de 
Progresul București In fața U.T.A. 
și rezultatul de egalitate reușit de 
Știința Timișoara la Petroșani. Tot o 
surpriză poate fi considerat scorul Se 
proporții cu care a fost învinsă 
T.A.R.O.M. la Moreni de către Fla
căra. De-altfel, în cinci dintre cele 
șase meciuri de categoria B cuprinse 
în program s-a înregistrat o adevă
rată ploaie de goluri. In aceste întîl- 
niri gazdele au marcat 20 de goluri 
iar oaspeții unul singur...

★
Programul concursului Pronosport 

nr. 22 din 31 mai a. c. cuprinde șase 
meciuri din campionatul categoriei A 
și tot atîtea partide din campionatul 
categoriei secunde. In fruntea lor se 
situează tradiționalele derbiuri bucu- 
reștene : Rapid—Dinamo București și 
Progresul—C.C.A. Desigur că aceste 
două întîlniri sînt așteptate cu mare 
interes și este foarte probabil ca sta
dionul „23 August1* să cunoască a- 
fluența marilor partide. Dintre cele
lalte meciuri, unul este foarte impor
tant atît pentru lupta din fruntea cla
samentului cît și pentru evitarea re
trogradării : Petrolul, liderul campio
natului, întîlnește pe teren propriu pe 

amenințată 
pentru evi- 
deosebit de

SPORTUL POPULAR
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Știința Timișoara, echipă 
de retrogradare. In lupta 
tarea locurilor periculoase 
interesante sînt alte două jocuri : Fa
rul Constanța—Știința Cluj și Jiul— 
U.T.A. Al șaselea joc opune două for
mații ale plutonului din mijlocul cla
samentului : Dinamo Bacău și Stea
gul roșu,

Sportul, o statornică preocupare

R.P.R. realizat de Ingrid Wăchter
■ i

O bună rezistență a arătat și cu a-
cest prilej înotătorul Mihai Mitrofan.)poată practica cele mai diferite spor

turi aviatice. Consider că aviația noa
stră sportivă are perspective dintre 

Performanța anterioară: Jcele mai frumoase, iar noi, oamenii 
ide știință din domeniul aviației sintem 
cei dinții care aplaudăm succesele 
laviatorilor sportivi.

El a parcurs distanța de 400 m în 
stilul bras în timpul de 5:47,4 — cea 
mai bună performanță a sa în bazin 
de 50 m. F ‘ . ■
5:52,0. Iată și celelalte rezultate înre
gistrate în cele două zile de concurs : 
BARBAȚI: 800 m liber: Em. Voicu 
(Cetatea Bucur) 10:55,3; 400 
ture : V. Medianu (Cetatea 
6:36,8; 400 m spate: M.
(C.C.A.) 6:08,6; FEMEI : 400 
ture: Vasilica Iurciuc (Dinamo) 74)9,9; 
400 m spate: Henriette Țincoca 
(C.C.A.) 6:33,3; 400 in bras: Sanda 
Iordan (Dinamo) 6:41,7,

in ftu-
Bucur)

Cerchez
m. fiu-/ In sfîrșit, întrebarea de rigoare: a- 

-------lc?,demicianu! a făcut sport? Firește, 
*”• a jcîte puțin de toate. Și scrimă și te- 

inis și chiar box (de care s-a lăsat 
însă repede, după un ko. buclucaș 
Idin anii studenției...).

Dintre întîlnirile de categoria B iese 
în evidență meciul de la Sibiu dintre 
U.S.A, și actualul lider al seriei l-a : 
Afinerul Lupeni. La fel de echilibrat 
și important este și jocul C.F.R. 
Arad—C.S.M. Reșița. In urmărirea 
fruntașelor clasamentului, C.S. Tg. 
Mureș are de trecut un examen difi
cil în deplasare, în fața Corvinului 
Hunedoara. In seria a doua, dintre 
meciurile cuprinse în program se im
pune cel de la Galați, unde Unirea 
iași, decisă să refacă diferența dintre 
ea și fruntașele campionatului — 
T.A.R.O.M. și Metalul M.I.G. —, 
de trecut peste o echipă greu de 
vins pe teren propriu : Dinamo, 
concluzie, un program interesant,
cătuit din partide foarte importante 
pentru clasamente.

Amănunte despre concurs găsiți în 
Programul Loto-Pronosport Nr. 267 
care a apărut ieri.

nitură de pat din olandină; un ceas 
de buzunar și șapte ceasornice deștep
tătoare. Pentru spectatorii care își 
păstrează locurile și au și buletine 
Pronosport asupra lor : un aparat de 
radio „Armonia1*; un ceasornic de 
mînă cu brățară; 3 ni. ștofă bărbă
tească; șapte stilouri.

250.000 LEI REPORT LA CON
CURSUL PRONOEXPRES

„CUPA CELOR I REGIUNI" 
BASCHET

Timp de trei zile s-au desfășu 
Oradea întrecerile de baschet orgi 
de comisia îegională în colabon 
consiliul regional U.C.F.S. și dot: 
„Cuca celor 4 regiuni". La a<e.?st' 
petiție au participat reprezentativi 
giunilor Cluj, R.A.M. și oradea 
și fete), precum și echipele Salonta 
și Or?dea II (băieți), care au îi 
reprezentativele regiunii Baia Mat 
sente. Clasamentele finale ale di 
lor: feminin: 1!
Cluj; 4. f
2. Cluj;

I.
4
„CUPA

Consiliul regional U.C F.S 
organizat o reușită competiție d 
chet dotată cu „Cupa Crsiovei". 
a fost cucerit 
ința Craiova, 
cinsrment de 
sul București

_ ___ _ oradea; 2. R A.
Salon ta; îuMculm: 1. Ora
3. R.A.M.; 4. Oradea II.

GHIȘ.A, Z. ZINGER- n

, CRAIOVEI" LA B. t
‘i tra

are 
în-
In 
al-

Mîine are loc o nouă tragere Prono- 
expres. Procurați-vă buletinele pînă 
astăzi la ora 24. Nu uitați că jucînd 
în colectiv și cît mai multe variante 
vă sporiți considerabil șansele de cîș- 
tig, așa 
trageri, 
cursul 
are loc 
250.000 
motiv în plus să depuneți un număr 
cît mai mare de variante, mărindtt-vă 
posibilitatea obținerii unor frumoase 
și importante premii.

cum au demonstrat-o ultimele 
Menționăm că pentru con- 
Pronoexpres a cărui tragere 
mîine s-a reportat suma de 
lei la categoria I. Deci un

DIN NOU PREMII PENTRU SPEC
TATORII CUPLAJULUI DE DUMI
NICA DE PE STADIONUL „23 AU- 

GUST**

I.S. Loto-Pronosport oferă și dumi
nică premii spectatorilor", disciplinați și 
care au jucat la Pronosport. Cu prile
jul cuplajului de pe stadionul „23 Au
gust11 vor fi distribuite următoarele 
premii : Pentru spectatorii care vor fi 
găsiți pe locurile lor de organele de 
ordine: O bicicletă „Carpați"; 6 gar-

REZULTATELE PROVIZORII ALE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

Nr. 21

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 21 din 24 
mai au fost stabilite următoarele re
zultate provizorii :

4 variante cu 12 rezultate exacte
199 variante cu 11 rezultate exacte 
2167 variante cu 10 rezultate exacte 
Rezultatele definitive vor fi comu

nicate după efectuarea operațiunilor de 
omologare.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro
nosport.

de echipa masculir 
cere a fost urm 

C.S.U. București, I 
și Farul Cc-nstanța.

V. PAIN-ccresp.

LOCAJIUNE DE BILETE

• Bilebale de intrare la cupla 
duminică de la ,,23 August'4 (Prog 
C.C.A. ora 15.15 și Rapid—Dinamo 
rești ora 17) se pun în vînzare 
la casele obișnuite. Sînt v&labik 
tele cu seria 24 ..Stadionul 23 Ai
• De miercuri s»e pun în vîn7 

c-'sele obișnuite, biletele pentru 
da dintre Selecționata sindicală 
neret și selecționatei Algeriei. Mei 
avea loc joi pe Stadfcrnul Bep 
în nocturnă.

ȘTIRI DE FOTBAL

«4 Miercuri seară va avea loc 
rație tragerea la sorți a semifi 
Cupei R.P.R.
• Joc internațional, duminică 1 

Mire: Someșul—Piispdkladanyi 
(K. p. Ungară) 1—2 (1—1). Au i 
Czeh (2). respectiv Nemet. Marți 
maghiară va juca li Baia Mî 
C.S.M. Baia Mare.

MANIFESTATIUNI SPORTIVE 
CINSTEA „ZILEI COPILULl

La Baia Mare s-a desfășurat < 
de manifestațiuni sportive îm 
„Ziiei Copilului4'. Cu această ocs 
chipa de box C.S.M. Baia Mare 
pus de Voința Salonta cu 17:7. L 
masculin: C.S.M. Baia Mare—T 
Satu Mare 3:0.

V. SĂSARAN-corespoi

SIMBATA S 
REUNIUNE DE BOX LA PIN

Clubul sportiv Cetatea Bucur 
ganiza sîmbătă seara la stadion 
namo, începind de la ora 19.30. 
niune de l'rtx la care și-au anunți 
ticiparea numeroși pugiliști cons 
Pînă acum s-a stabilit în princip 
mătorul program: Al. Bariciu-M. ( 
N MîndTeanu-A. Glteami, c. 1 
Stoica, V Czegeli-IZănilă Done, 
rin.o. Silberman, M. Stolan-I D< 
D. Rizea.c. Stănescu. V. Tiță-G 
cviae, Gh. Rossler.Ghetu Vellcu, 
mioG-N Eremia, E. CișmaȘ-D. 
trescu, Gh. Simtdh-M. Nicolau.



„Cupa Victoriei" — 
reușită competiție de rugbi

necesară o
republican

de desfășurare a campionatului
de probă completă la călărie

săptămînă bogata în întîlniri in- 
rționale .ie rugbi — iată ce a o- 

iubitorilor de sport din Bucu- 
prima ediție a „Cupei Victo- 

competiție închinată istoricei vic- 
asupra fascismului german. Ea a 

tituit totodată pentru noi un pri- 
le satisfacții prin succesul net pe 
reprezentativa noastră l-a obținut 
ceastă competiție, intrată — prin 
luința federației noastre de spe- 
tate — în calendarul marilor în- 
:ri de rugbi din Europa.
»că întîlnirile nu s-au ridicat tot- 
na la un nivel tehnic din cele mai 
e, putem spune totuși că „Cupa 
jtiei" a însemnat un succes de- 

pentru că ea ne-a dat prilejul 
unoaștem stadiul actual de dez- 
ire a rugbiului din R. Cehoslovacă, 

Polonă și R.D. Germană, con- 
ind în același timp, un excelent 
j pentru realizarea unui foarte pre
schimb de experiență, ale cărui 

e se vor ivi, fără îndoială, în 
1 viitor apropiat. Putem afirma 
>e acum, din cele văzute, că rug- 
se găsește într-o evidentă ascen- 

e. Dacă valoarea principalilor noș- 
id vers ari din această parte a Eu- 
i — rttgbiștii cehoslovaci — ne era 
«cută, în schimb, eram curioși să 
n în ce măsură sportivii polonezi 
îi germani au pătruns în tainele 
tului cu balonul oval. Și în acest 
, turneul a avut darul de a ne 
ca.
ilonezii bunăoară — care au cu- 

un neașteptat Joc II 
tul competiției — deși 
în ale rugbiului — au 
prirf jocul lor avîntat

nd .reale perspective în această 
ură sportivă. Pentru ca creșterea 

,e însă efectivă, el trebuie să 
ne neapărat calitățile lor fizice evi- 
e, cu un bagaj mai bogat de cu- 
ințe tehnice, cu o mai atentă 
iere’și însușire a unor scheme tac- 
cît'mai diferite.

i mare progres ni s-au părut rug- 
i germani. Deși au ocupat ultimul 
ei s-au dovedit a fi, dintre oas- 
cei mai aproape

;t al jocului. Prin 
orientarea echipei 

siv, care implică o
entă și rapidă a balonului cătft 
i. Lucrul acesta germanii l-au a- 
t îtj fiecare meci. Cum se explică 
ici clasarea echipei lor pe ultimul 
? -Prin aceea că sportivii din 
G.,.. deși poartă acțiunile frumos, 
au continuitate de-a lungul celor

fazele de atac

în clasa- 
foarte ti- 
impresio- 
și rapid,

80 de minute de joc, 
aiternînd cu 
plus, ei mânii 
finalitate în toate acțiunile între
prinse, de unde marea ineficacitate a 
acestei echipe, care totuși joacă fru
mos.

Faptul că rugbiștii cehoslovaci nu 
au ocupat decît locul 111 se datorește 
în bună măsură, încrederii prea mari 
în forțele proprii, de care ei au dat do
vadă în prima zi a turneului, cînd — 
în jocul cu selecționata poloneză — 
au aliniat un „15“ lipsit de aportul 
celor mai experimentați jucători, pre- 
zenți totuși la meci, dar în calitate de 
... spectatori I Pierzînd întîlnirea 
(6—9), cehoslovacii s-au clasat pe un 
loc care nu reprezintă, de fapt, va
loarea lor reală... în ansamblu însă, 
cehoslovacii s-au arătat a fi aceiași 
jucători combativi și iuți, dar încă 
prea puțin familiarizați cu subtili
tățile rugbiului.

Sportivii romîni, confirmînd așteptă
rile, au cucerit cu ușurință victoria în 
toate partidele susținute, demonstrînd 
față de adversarii lor o mult mai bună 
cunoaștere a jocului. De data aceasta 
— spre deosebire de trecut — trei- 
sferturile au evoluat la un nivel su
perior înaintării. Jucătorii din această 
linie s-au descurcat mai bine în si
tuațiile ivite, constituind un real pe
ricol pentru adversar, ori de cîte ori au 
avut balonul. Deși am obținut vic
torii destul de categorice, totuși nu 
putem trece cu vederea unele slăbi
ciuni manifestate în jocul înaintării 
noastre. Ne referim la 
a grămezii și la

perioade de cădere. In 
ifestă o serioasă lipsă de

forța de atac 
margine, a-

de adevăratul 
ce ? Tocmai 
către rugbiul 
circulație per-

UMANII PĂCII NU
» apropie cel de al Vll-lea Festi- 
Mondial al Tineretului și Studen- 

... Mu mai rămas doar două luni 
la această măreață întilnire a 

■etuiui lumii, dedicată păcii și 
'enipi intre popoare. Idealurile no
ule Festivalului răspund năzuințe- 
tuturor oamenilor cinstiți. Tocmai 
au fost acelea oare au făcut ca 

: lungul anilor minunata manijes- 
a Festivalului să cunoască și să 

irească o popularitate imensă. Oa- 
■i de diferite rase șt naționalități, 
cele mai felurite concepții politice 
credințe religioase,' uniți prin en. 

asmut și dragostea de viață ce 
'eterizează tinerețea, s-ati alăturat 
'or de pace și prietenie ale Festi- 
ilui, au străbătut mii de kilometri 
e mări și oceane pentru a se in- 

’ sub faldurile steagurilor păcii 
prieteniei.
ele >6 ediții de pînă acum ale Fes- 
țiului au adus un aport uriaș la 
za cunoașterii și apropierii dintre ti- 
•tul lumii, la cauza întăririi păcii 
e popoare. Festivalurile au fost de 
menea uriașe manifestări culturale, 
istiae, sportive, prilejuri ale unor 
e schimburi de experiență in cele 
î! variate domenii de activitate, 
’eniru cea de a Vil-a reuniune a 
iretului lumii a fost ales drept gaz- 
frumoșul oraș Viena, de pe malu- 

3 Dunării albastre. De pe acum, 
te 1000 de organizații din 115 țări 
iu exprimat dorința de a participa 
Festival.
sărbătoarea tinereții este salutată 
de sportivii întregii lumi. Precum 
știe, sportul este unul din punctele 

incipale de atracție ale Festivalului, 
'ipsind la nici una din edițiile de 
ă acum. După cum transmite Comi
ții austriac de pregătire a Festiva
ls tineri și tinere din această țară

Campionatul republican de probă 
completă din acest an, care a avut 
loc la Sibiu în zilele de 22, 23, 24 mai, 
a dat un cîștigător surprinzător: losif 
Molnar (C.C.A.) pe calul Fulger. Și 
totuși, cel care a îmbrăcat duminică 
tricoul de campion pe anul 1959 a me-

țină — în sfîrșit — seama federația 
de specialitate și să înscrie campio
natul republican de probă completă pe 
1960 în vară sau chiar la începutul 
toamnei.

Cel de al doilea concurs republican 
călărie al anului n-a avut nici el 
din cauza timpului nefavorabil —

deritat cu prisosință acest titlu. Desi
gur că această f " . 'frumoasă performanță

Cupa oferită de federație cîștigăterilor 
probelor de obstacole categorie, u- 
șoară șl semiușoară, iar formația: 
Ion loja, loan Gheorghe și O. Vlad 
(pe caii Vis, Bădișor și Bîrsan) a 
cîștigat proba de ștafetă cu țimpul 
3.12,8, urmată de formațiile C.C.A. 
(3:28,8) și Dinamo București (3:40,6). 
De asemenea evidențiem tînăra forma
ție hipică de la C.S.A. Cluj, alcătuită 
din Gh. Juja, N. Dorojan și N. Poe- 
naru, care și la Sibiu a avut O com
portare frumoasă, cucerind două probe 
de obstacole. Dumitru Hering, cîști- 
gătorul probei obstacole „mijlocie" 
(0 p., timp 1:03,3) ne-a confirmat și de 
acesta dată (cu calul Retezat) 
valoarea sa cunoscută și apreciată. In 
această probă el a fost urmat de 
Oscar Recer (Dinamo Buc.) pe Co
vrig (3 p. timp 1:09,3) și Carol Go- 
gheș (CCA) pe Sebeș (4 p. 59,3 sec.). 
Alte rezultate: obstacole fete: 1. 
Elena Leov (Recolta București) 
0 p. timp 50,6 sec.; 2. Edith Wer- 
mescher (Independența Sibiu) pe 
Mîndra 0 p. 51,1 sec. Dresaj categoria 
ușoară: 1. I. Molnar pe Pe’inaș 608 p.; 
2. Ion Oprea (Dinamo Buc.) pe Nașu 
593 p.; Obstacole cat. ușoară î 1. E. 
Boiangiu (Recolta Buc.) pe Mărgea 
4 p. 35*4 sec.; 2. E. Leov pe Sadea 
36,3 sec.
juniori":
dișor și Bar cu 0 p. 1:12,5 șiș respec
tiv 1:13,00. Ștafetă fete: 1. Indepen
dența Sibiu (Artz Eva, Marieta Sfras- 
ser și Edith Wermescher, cu Florinei, 
Buian și Mîndra) 2:15,1; 2. Recolta 
București (Elena Leov,. Diana Adorian 
și Valeria Ivașcu, cu Liana, Troica II 
și Pobeda) 2:22,5. Obstacole semimijlo- 
cie : 1. Mircea Stancu (Ind.
Idila 4 p. 23,3 sec.; 2. G. 
(C.C.A.) pe Lux 4 p. 26,2 
baraj.

.; Obstacole „nenumerotaiă"
1—2. Ioan Gheorghe ch Bă-îl va stimula ca în activitatea viitoare 

să atace cu mai mult curaj titlurile 
unor probe de obstacole și chiar de 
dresaj. „Rivalii" Iui principali, așa 
cum arată ordinea clasamentului, An
drei Kadar și Oscar Recer au avut o 
comportare din cele mai frumoase. 
Diferența mică de timp în proba de 
cros, ca și de punctaj în general, ne 
dovedește că oricare din ei putea 
cîștiga titlul de campion. Forma ară
tată de ei îi impune atenției forului de 
specialitate.

Și acum o problemă de ordin orga
nizatoric. Gazdele campionatului repu
blican de probă' completă din acest an 
(asociația spoțtivă Independența Si
biu, prin secția de călărie, condusă 
de antrenorul Purcherea) s-au străduit 
și au reușit să flșigure condiții bune de 
concurs atît campionatului, cît și celui 
de al doilea cbrictfrs republican de că
lărie. Dar și în acest an, campionatul 
și restul întrecerilor de călărie de la 
Sibiu au avut foarte mult de suferit 
de pe urma ploii necontenite. E firesc. 
Ne aflăm în luna mai și se știe că 
în aceste zile de obicei este timp 
ploios. De acest lucru ar trebui să

călăreții n-au ezitat 
și în probe dintre 
cum sînt obstacole 
ștafetă etc. Și ală-

Iosif Molnar (C.C.A.), campionul republican la probă completă pe anul 
1959, in timpul unei probe de obstacole.

condiții normale de desfășurare, or
ganizatorii fiind nevoiți să recurgă 
Ja tot felul de inversări în program. 
Cu toate acestea, 
să evolueze chiar 
cele mai dificile, 
categorie mijlocie,
turi de cei mari au... îndrăznit și ju
niorii, care ne-au . oferit multe între
ceri spectaculoase și dîrze.

Dintre concurenți am reținut pentru 
omogenitatea și voința lor de luptă 
pe cei din Echipa Hipică Grăniceri 
Ploești, care au păstrat și la Sibiu

Șibiu) pe 
Ghițuran 

sec. dupâ

jocul în

xat doar 
(Graur)l In 
chipa noastră 
întotdeauna 1

singur prinzător 
asemenea condiții, e- 

i nu poate să evolueze 
la adevărata ei valoare.

D. CALL1MACH1
T. STAMA

vr

VOR PUTEA SĂ ÎMPIEDICE FESTIVALUL!
vor lua parte la întreceri de handbal, 
fotbal, baschet, volei, tenis, atletism, 
lupte, înot, șah, ciclism. Este cunoscut 
că numeroase organizații sportive din 
Austria, printre care organizațiile tie 
fotbal, volei, șah, s-au angajat să 
ajute pregătirea și desfășurarea com
petițiilor. Rudolf Hautman, președintele 
Uniunii de volei din Austria, a de
clarat „Pentru prima dată m istoria 
voleiului austriac, sport tînăr în țara 
noastră, vor avea loc întreceri inter
naționale de asemenea amploare. Ne 
bucură mult aceasta, nu numai pentru 
că va contribui la dezvoltarea acestui 
sport în Austria, ci și pentru că în
trecerile vor întări legăturile de prie-

aitenie dintre sportivii răsăritului și 
apusului".

Sportivii Austriei salută Festivalul 
șl se pregătesc pentru el. Cu atit mai 
urile apar pe acest fond acțiunile unor 
organizații sportive austriace șl ale 
conducătorilor lor. Rolul lipsit de glo
rie, de dușmani ai Festivalului, și l-au 
asumat conducătorii Uniunii Sportive 
a Tineretului Catolic, cei care in cu
vinte propovăduiesc „înțelegerea" intre 
oameni. Dar cit de departe sînt faptele de 
vorbei Ei au cerut—sub amenințarea 
„anatemei" — ca membrii acestei or
ganizații să saboteze programul spor
tiv al marii sărbători a tineretului. 
Pasă-mi-te este mare păcat, și biserica 
ar suferi foarte, dacă tinerii catolici 
se vor întrece pe pistele de atletism, 
in bazinele de înot, pe terenurile de 
fotbal sau de baschet cu sportivii din 
țările răsăritului...

La Viena vor sosi — după cum 
arată intr-un vast comentariu ziarul 
Sovetski sport — naționaliști africani și 
radicali argentinieni, catolici japonezi 
și comuniști ruși, socialiști italieni, 
tineri de diferite convingeri uniți însă 
prin năzuința lor spre pace și priete
nie. Dar, peatfu mințile înguste și 
reacționare alf Conducătorilor Uniunii 
Sportive a Tineretului Catolic, austriac 
toți aceștia sînt „pagini", „agenți 
roșii". a ■ ■ i

Nu este greu de văzul că conducă
torii catolici austrieci antă în struna 
acelora care se tem de unitatea mereu 
crescindă a tinerilor luptători pentru 
pace, în struna ațițătorilor la război. 
Nu-i de mirare că și conducătorii U- 
niunii sportive vest germane au inter
zis membrilor Uniunii participarea la 
Festival. Motivul este mat mult declt 
absurd: „Sărbătoarea contrazice regu
lile apolitismului în sport". Z<z/<5 pînă 
unde poale merge nerușinarea. Aceas
tă afirmație se face doar cu cîteva 
luni după ce la Munchen a fost orga
nizată o așa zisă „sărbătoare sporti
vă" care a fost tribuna Celei mai de
șănțate propagande a fascismului și 
a tendințelor revanșarde. Dar, în ciu
da acestui veto sînt mulți sportivi din 
R F. tlermană, care se adresează Co
mitetului de pregătire a Festivalului, 
exprimîndu-și dorința de a lua parte 
la întrecerile de Ici Viena.

Festivalul nu va putea fi torpilat 
nici de „sportivii" austriaci în sutană, 
nici de fasciștii vest ger mani, care ope
rează sub masca apolitismului. Prin 
acțiunile lor, ei nu fac decît să-și 
smulgă masca de pe față și să apară 
în fața tineretului lumii în adevărata 
lor hidoșenie.

Cei care se ridică împotriva Festi
valului se ridică împotriva păcii. Iar 
dușmanii păcii sînt urîți și repudiați 
de popoare... 1

OCTAVIAN GINGU

Fotbal peste hotare
DERBIUL PRIMELOR CLASATE —

NEDECIS

Etapa a Vl-a a campionatului 
U.R.S.S. a programat la Leningrad 
derbiul Dinamo Moscova—Zenit. Par
tida s-a încheiat cu scor alb, astfel 
că situația în fruntea clasamentului 
rămîne neschimbată. Echipa Moldova 
a suferit prima înfrîngere în campio
nat. Ea a cedat cu 3—0 la Kuibîșev în 
fața formației Aripile Sovietelor. Cu a- 
ceiași scor (0—0) au luat sfîrșit me
ciurile Spartak—Torpedo și Dinamo 
Kiev—S.K.V.O. Nu a avut loc întîlnirea 
Dinamo Tbilisi—Șahtior deoarece gru
zini au susținut meciul cu echipa bel
giană La Gantoise.

După șase etape, clasamentul are 
următoarea înfățișare :

1. Dinamo M.
2. Zenit
3. Torpedo
4. S.K.V.O.
5. Moldova
6. Lokomotiv
7. T.S.K.M.O.
8. Dinamo Tb.
9. Șahtior

10. Spartak
11. Ar. Sovietelor
12. Dinamo K.

6 5 
6 3 
6 3
6 2
6 2
6 2
6 2
5 I
5 1
6 0
6 1
6 0

1
3
1
3
3
2
2
2
2
4
1
2

0 
0
2
1 
t
2
2
2
2
2
4
4

12:3
10:5
6:3

10:7
7:8 
8:6
4:7 
8:10 
5:8 
3:6
7:10 
7:14

CSEPEL $1 VASAS LUPTA
PENTRU PRIMUL LOC

In campionatul maghiar au mai ră
mas patru etape pînă la încheierea 
competiției, iar lupta pentru primul loc 
continuă să se dea între M.T.K.., Cse
pel și Vasas.

In ultimele meciuri M.T.K. întîlnește 
pe Ferencvaros, Ujpesti Dozsa, Gy6r 
(în deplasare) și Salgotarjan acasă. 
Csepel are de asemenea partide difi
cile cu Dorog, Ferencvaros (acasă) și 
cu Honved și Vasas (în deplasare). 
In sfîrșit, Vasas mai are de jucat cu 
Ujpesti Dozsa și Csepel (acasă) și cu 
Gyor și Szombathely (în deplasare).

Iată clasamentul
1. M.T.K.
2. Csepel
3. Vasas
4. Tatabanya
5. Honved
6. Ferencvaros

primelor șase:
22
22
22
22
22
22

13 4 5 38:20
12 5 5 49:20
10 9 3 27:17
10 6 6 33:26
976 35:23
9 7 6 30:29

30
29
29
26
25
25

Și în coada clasamentului lupta pen
tru evitarea retrogradării este pasio
nantă. Se nare că echipa Gvor nu va 
putea scăpa de retrogradare deoarece

ea se 'affă pe Ultimul loc cu’ 12 p., în 
timp pe .echipele imediat superioare, 
Mislfolc și Vasutas att un avans de 3 
și respectiv 4 p.

MILAN CONDUCE CU 5 PUNCTE
După victoria echipei Milan și în- 

frîngerea Florentinei în etapa de du
minică a campionatului italian, se pare 
că formația milaneză va Cuceri titlul 
de campioană a țării. Ea are uh avans 
de 3 p. asupra Fiorentinei. Nu este to
tuși exclus ca Fiorentina să refacă a- 
cest handicap în cele trei etape care 
vor mai avea loc. Fiorentina are de 
susținut încă două jocuri acasă și u- 
nul în dep’asare în timp ce Milan sus
ține două meciuri în deplasare și unul 
acasă. Prin înfrîngerea suferită dumi
nică Internazionale nu mai poate emite 
pretenții la cîștigarea 
Iată poziția primelor
1. Milan
2. Fiorentina
3. Internazionale
4. Juventus

Se pare că Torino 
retrograda în categoria B. Ele ați 21 
puncte aflîndu-se la 3 și- respectiv 4 
puncte de Udinese și Alessandria.

A TREIA INFRINGERE A ECHIPEI 
ANGLIEI

Amînată din cauza unei greve a 
muncitorilor și funcționarilor de pe 
stadionul central din Mexico City în- 
tîlnirea internațională Mexic-Anglia 
s-a desfășurat duminică în loc de 
sîmbătă fiind cîștigată de gazde cu
2— 1 (1—1). Scorul a fost deschis 
de Kevan în min. 17, dar 9 minute 
mai tîrziu mexicanii egalează prin 
halful dreapta Cardenas. După pauză 
gazdele înscriu punctul victoriei prin 
Reyes (min. 48). Este a treia în- 
frîngere a naționalei engleze în tur
neul întreprins peste ocean. Ultima 
partidă a fotbaliștilor englezi se va 
desfășura joi la Los Angeles, în com
pania selecționatei S.U.A.

• Echipa engleză Tottenham Hots
pur a plecat în turneu în U.R.S.S.,- 
urmînd să întîlnească pe Torpedo 
Moscova, Zenit Leningrad și Dinamo 
Kiev.

• Meciuri internaționale: Luxem
burg — Anglia 3—1 (amatori), Stut
tgart — Leeds 2—0, Arsenal — Lu
gano 4—1, Birmingham •— Zagreb
3— 3 („Cupa orașelor expoziții").

31
31
31
31

campionatului, 
clasate :

2
5
8
7

Triestina vor

18
18
18
14
Și

o
8
5

10

73:32
87:32
70:38
66:47

47
44
41
38
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Lucerna, orașul în care se discută 
aproape numai despre box

LUCERNA 25 (prin telefon). — 
Ne aflăm de cîteva zile la Lucerna dar 
abia duminică ne-am bucurat cu ade
vărat de frumusețea micului orășel el
vețian. După zile mohorîte, soarele și-a 
arătat din plin fața, poleind cu aur 
acoperișurile frumoaselor vile ce stră
juiesc cheiurile lacului celor patru 
cantoane. Perla micului orășel o con
stituie acest splendid lac, ale cărui 
ape sînt brăzdate neîncetat de vapo
rașe cochete, la bordul cărora pot fi 
văzuți de dimineață pînă seara nu
meroși vilegiaturiști.

Este de la sine înțeles că în aceste 
zile, la Lucerna se discută aproape în 
exclusivitate despre box. Devenit pen
tru o săptăinînă centrul boxului ama
tor european, acest oraș (60.000 locui
tori) trăiește din plin importantul 
eveniment sportiv 
iește. De-a lungul 
sute de stegulețe 
rilor participante 
ușoară a , vîntului.
fața hotelurilor în care sînt cazați 
participanții la campionate, amatorii 
de box discută despre meciuri, cîntă- 
resc șansele sportivilor. Ne bucură 
mult, firește, faptul că .boxerii romîni 
sînt apreciați de numeroșii amatori ai 
sportului eu mănuși prezenți ta Lu
cerna. Aceeași impresie o au și spe- 
cia'iștii șî reprezentanții 

altfel, chiar din |
trei reprezentanți t
confirmat bunul
se bucură boxul romînesc. Așa

pe care-t găzdu- 
arterelor principale, 
multicolore ale ță- 

flutură în bătaia 
Grupuri-grupuri, în

A.I.B.A. 
prima zi, 
ai R.P.R. 

renume de

pre alte întîlniri care au plăcut. De
sigur că pentru cititorii noștri pare 
surprinzătoare întringerea campionu
lui olimpic, scoțianul Mc. Taggart 
de către tînărut boxer sovietic Kakoș- 
kin. Victoria pugilistului sovietic este 
însă, pe deplin meritată. Chiar in 
prima repriză el și-a trimis adversa
rul la podea în urma unei puternice 
directe de stînga. In continuare, 
gart nu a putut reface deloc din 
dicap, datorită boxului 
ai lui Kakoșkin, care 
să acționeze. Abia în 
scoțianul a echilibrat 
ția, dar aceasta nu 
pentru a remonta întreg handicapul, 
astfel că el a fost eliminat din com
petiție. Partida dintre Pietrzlkowski 
(Polonia) și Spasov (Bulgaria) a a- 
vut, de asemenea, o desfășurare palpi
tantă. Deși are o construcție fizică 
masivă, boxerul polonez s-a mișcat 
foarte bine în ring. O singură dată 
(în repriza a treia) Spasov a reușit 
să-1 găsească pe polonez cu o puter- j 
nică directă de dreapta, aducîndu-1 , 
pe acesta în situația de groggy. In- 1 
tervenția inoportună a arbitrului, care ' 
l-a oprit pe boxerul bulgar să con- . 
tinuie acțiunea, l-a privat pe acesta < 
de posibilitatea de a 'trimite noi Io- ] 
viturî și poate, de a obține victoria. , 
In orice caz. Pietrzikowskî rămîne un < 
adversar dificil pentru Negrea.

lag- 
han- 
linie 
voie 
treia

viguros, în 
nu i-a dat 
repriza a 
în parte situa- 

a fost suficient

■■

ATLEȚI l ROMÎNI IN R.P. CHINEZA

De 
cei 
au 
care 
se face că la biroul de presă, în tri
bunele sălii Alemend sau la sala de 
antrenamente a școlii „Pastelozzi" — 
unde se desfășoară pregătirile 
pugiliștilor romîni — vin cu regula
ritate numeroși tehnicieni străini, care 
asistă la pregătirile ușoare ale spor
tivilor noștri, 
din țările < 
sînt apreciați 
Ziarul „Tribune de 
duminică, de pildă,
(boxerii din democrațiile populare n.r.) 
se prezintă la antrenamente cu o 
foarte btină pregătire fizică și tehnică".

Am relatat duminică seara unele 
aspecte din partidele susținute de 
boxerii romîni. Socotesc că este In
teresant să vorbesc, pe scurt, și des

mai întîmplă și în țara 
ceasurilor...

grup de atleți romîni se află actualmente in R. P. Chineză. Ei susțin o serie de Intllniri priete
nești cu atleții chinezi.

Fotografia noastră îl reprezintă pe Alexandra Bizim împărtășind din experiența sa la aruncarea suliței 
unui grup de sportivi chinezi.

>>
(Foto Cen Ciuan-mei)

Majoritatea boxerilor 
de democrație populară 

pentru valoarea lor. 
Lausanne" de 
sublinia că „ei

Și acum, un amănunt... extra pugilis
tic. Deasupra ringului de la Alemend 
se află un ceas cu patru cadrane, 
aparținînd firmei Niavada. După un 
început... promițător, ceasul a început 
să funcționeze din ce în ce mai prost 
astfel că am asistat la reprize de 

3,5 mîn. și c/iiar la una de 4 min. 
Alteori, din cele patru cadrane ale 
ceasului nu funcționa decît... unul. 
Firește că aceasta a făcut un prost 
serviciu firmei Niavada. Se pare că 
reclama pe care cronometrui din ring 
trebuia s-o facă firmei respective, a 
dat mai multă satisfacție... fabricilor 
concurente.

MIRCEA COSTEA

Mircea Dobrescu
LUCERNA, 25 (prin telefon). Meciul 

dintre Mircea Dobrescu și Kukier 
(IJ.P.P.) a fost așteptat cu deosebit 
interes de spectatori. Previziunile au 
fost confirmate, această intîlnire fi
ind, pînă acum, cea mai frumoasă 
din cîte s-au desfășurat aci. In pri
mul rund, Kukier îl încearcă pe re
prezentantul nostru cu directe de 
stingă, dar Dobrescu urmărește atent

și contrează de fiecare dată. Inccpînd 
din minutul doi al primei repri: * Do- 
brcscti atacă dezlănțuit și-și poartă 
adversarul prin colțurile ringului. In 
repriza următoare, asistăm din nou 
la atacurile debordante ale boxerului 
nostru, care nu i dă pugilistului polo
nez nici o speranță. Croșeurile fulge
rătoare ale lui Dobrescu l-au zdrunci
nat în așa fel pe Kukier incit la su
netul gongului acesta s-a îndreptat 
spre cplț, împleticindu-se. Boxerul po
lonez își încearcă ultima șansă în re
priza a treia, dar Dobrescu plasează 
fulgerător un croșeu de stingă care-1 
aduce pe Kukier la un pas de K.O. 
Victoria la puncte a iui Dobrescu a 
fost .ovaționată îndelung de specta
tori.

In schimb, reprezentantul nostru Ia 
categoria grea, V. Mariuțan, a fost 
de nerecunoscut. In loc să atace de 
la început, el a așteptat îndelung să 
plaseze o directă de stingă, care, pînă 
la urmă nu a venit. Nici adversarul 
său, englezul Thomas, nu a strălucit 
dar a făcut mai mult box. In plus, 
Mariuțan a fost dezavantajat deoa
rece a primit un avertisment pentru 
lovituri joase. El a pierdut astfel în
tîlnirea la puncte.

l-a învins pe Kukier
La categoria cocoș reprezentantul 

nostru C. Gheorghiu a avut o misiune 
grea în fața lui Biichner (R.D.G.) care 
s-a dovedit a fi mai tehnic. Totuși, 
Gheorghiu a boxat curajos și a avut 
inițiativa în repriza a treia. Decizia a 
fost acordată boxerului german.

ALTE REZULTATE : Cat. muscă « 
Homberg (R F.G.) b.p. Andersen (Da
nemarca), Horny (Belgia) b.p. Alva
rez (Spania), Mc. Klean (Irlanda) 
b.p. Milek (R.D.G.), Lee (Scoția) 
b.p. Durussel (Elveția), Torok (R.P.U.) 
b.p. Reiss (Luxemburg), Curcetti (Ita
lia) b.p. Incesu (Turcia), Stolnicov 
(U.R.S.S.) b.ab. Ill Alexandrov 
(R.P.B.), Cat. cocoș : Zamparini (Ita
lia b.p. Roininen (Finlanda), Grigo
riev (U.R.S.S.) b.p. Weiss (Austria), 
Mitrovici (R.P.F.I.) b.p. Petrina (R. 
Cehoslovacă), Petcov (R.P.B.) b.p. 
Parra (Franța), Raschcr (R.F.G.) 
b.p. Willrink (Olanda), Macky (Scoția) 
b.p. Hebb . (Elveția). Cat. grea: Szabo 
(R.P.U.), b.p. Lozanov (R.P.B.),Bo- 
siger (Elveția) b.p. Kivekas (Finlan
da), Abramov (U.R.S.S.) b.p. Mastc- 
ghin (Italia), Jedrzejeski (R.P.P.) 
b.p. Giinther (R.D.G.).

Azi, boxerii noștri vor susține noi în
tîlniri. C. Dumitrescu va fi opus lui 
Kulej (R. P. Polonă), Linca va întîlni 
pe Sebbk (R. P. Ungară) iar Mihalic 
pe Scjiweitzer (Elveția).

Concursul atletic international
Sofia

ȘTIRILE ZILE»

FOTBAL
SOFIA 25 (prin telefon de la co

respondentul nostru)'. Ziua a IlI-a a 
concursului atletic internațional orga
nizat de ziarul „Narodna Mladej" s-a 
desfășurat pe ploaie, fapt care a in
fluențat în mod categoric rezultatele 
întrecerilor. Iată cîteva din perfor
manțele înregistrate: BARBAȚI: 200 
m: Bîcivarov (Bul.) 21,4; Kinos 
(Ceh.) 21,6; Riede (RDG) 21,7; 400 
m: Seye (Franța) 48,3; Starcev 
(Bulg.) 49,5; 1.500 m: Bernard (Fran
ța) 3:51,9; Dalcîlici (Turcia) 3:52,0; 
5.000 m: Honicke (RDG) 14:34,6; 
10 km marș: Bock (Suedia) 45:40.8; 
Stoicev (Bulg.) 46:24,2; I IC m.g. : 
Veselski (Ceh.) 14,6 ; Kaburov 
(Bulg.) 14,8; triplu: Patarinski (Bulg.) 
15,47; Kircev (Bulg.) 15,30; Gurguși-

nov (Bulg.) 15,27, disc: Kooh (Olanda) 
53,28; Merta (Ceh.) 51,95; Artarski 
(Bulg.) 51,55; ciocan: Strandti (Norv.) 
60,31; Dobrivecer (URSS) 60,03; Kru- 
mov (Bulg.) 57,83; FEMEI: 200 m: 
Poleakova (URSS) 24,8: 400 m: Isa- 
ieva 
ray 
800 
ieva
(Bulg.) 11,6; Kolarova 
lungime: Frolova (URSS) 5.98; greu-

Liittge (RDG) 15,53; Saramo- 
(Bulg.) 14,34, Cupele pentru cei 
buni atleți 
atribuite lui

• Arbitrii jocurilor din prelir 
nariile turneului olimpic

(Bulg.) 58,0
(Turcia) 58,4 — 

m: Ceray (Turcia)
(Bulg.) 2:16,5; 80

nou record; Ce- 
nou record; 
2:11,4; Isa- 

mg: Kerkova 
(Bulg.) 12,0;

tate: 
viei 
mai 
fost
Johanei Liittge.

ai concursului au 
Mihail Bîcivarov și

TOMA HRISTOV

Intîlnire internaționala de box

Federația internațională de , >1 
(F.l.F.A.) a făcut ' cunoscut fora 
nostru de specialitate naționalitai 
arbitrilor care vor conduce meciiu 
din cadrul grupei a treia din pri 
minariile turneului olimpic :

U.R.S.S. — R. P. Romină — arbil 
finlandez

R.P. Romină — U.R.S.S. — arbil 
polonez

U.R.S.S — R.P. Bulgaria — • 
bitru suedez

R.P. Bulgaria — UR.S.S. — ar 
tru romin

R.P.
arbitru

R.P.
arbitru

Prin
că meciul preliminar Turcia 
va fi condus de un arbitru romin.

Arbitrii vor fi delegați de federațt 
naționale respective.

Romină — R.P. Bulgaria 
ungur
Bulgaria — R.P. Romină 
grec
aceeași adresă. F.l.F.A. amu

Ir

Dinamo Craiova-Dozsa Kaposvar 13-7
CRAIOVA 25 (Prin telefon). Întîlnirea 

internațională de box dintre Dinamo 
Craiova și Dozsa Kaposvar a reunit 
sîmbătă seara în incinta stadionului 
Jiul din Craiova peste 3000 de specta
tori. Disputa a fost cîștigată, cu sco
rul de 13:7, de echipa locală. Iată 
rezultatele tehnice în ordinea cate
goriilor; V. Vintilă (Cr.) în formă re
marcabilă a dispus la puncte de F. 
Dorogi, campion al R.P.U. (Dorogi a 
fost numărat în repriza I și II); M. 
Marinescu (Cr.) cîștigă prin abandon 
în min. 2 asupra lui L. Nyari-(Dozsa); 
A. Farkas (Cr.) pierde la puncte în 
lața lui J. Toby (Dozsa) ; V. lonescu

(Cr.) termină la egalitate cu B. Papp 
(Dozsa); Z. Fiizesi (Dozsa) b.p. M. 
Godeanu (Cr.) ; C. Bilă (Cr.) b.p. A. 
Dori (Dozsa); C .lordache (Cr.) b.p. 
J. Dunajecz (Dozsa); P. Deca (Cr.) 
cîștigă prin abandon în repr. I asupra 
lui G. Gerber (Dozsa); A. Budai 
(Dozsa) b. p. I. Ferencz (Cr.); D. 
Ciobotaru (Cr.) cîștigă prin abandon 
în min. 1 asupra lui G. Kovacs 
(Dozsa).

A 12-a Conferință a > ..

R. SCHULTZ — coresp. regional

MOSCOVA 25 (Agerpres). —
In vederea celei de-a 12-a con 

rin(e generale a Federației aeron; 
tice internaționale (FAI) care se 
deschide la 28 mai, a sosit la M< 
cova delegația aeroclubului cent, 
din R.P. Romînă. Delegația romi 
este alcătuită din Ion Șteblea 
Ilie Ungureanu. Pe aeroportul Vr 
kovo oaspeții au fost întîmpinați 
Gh. Șatunov, membru al consiliu 
central al aeroclubului „Cikalov“ c 
U.R.S.S.

La închiderea ediției

Tiriac și D. Viziru au debutat cu succes 
in turneul internațional de tenis de la Lenin

25 (Prin teleton). —- 
au început întrece

rile turneului internațional de tenis 
pentru tineret, deschis jucătorilor în 
vîrstă pînă la 21 ani. Participă te- 
nismani din U.R.SiS., R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă și R. P. Romînă. În
trecerile sînt programate pe terenu
rile clubului Dinamo și stîrnesc un 
interes deosebit în rîndurile iubitori
lor de sport din marele oraș.

Doi dintre reprezentanții țării noas
tre au trecut cu succes primele lor 
meciuri. D. Viziru l-a întrecut pe re
dutabilul jucător sovietic Musaelian 
cu 8:6, 2:6, 6:1, iar Tiriac l-a în
vins cu 6:2, 6:1 pe Borovski
(U.R.S.S.). Celălalt jucător romîn, 
Arcadie Sajti, după ce în primul tur 
l-a întrecut pe Pliens (U.R.S.S.) cu

LENINGRAD, 
La Leningrad

6:3, 6 : 8, 6 : 2, a fost învins de Le- 
yus (U.R.S.S.) cu 6:2, 6:3. După 
o luptă foarte strînsă, jucăto'area 
noastră. Mina Ilina a fost întrecută 
cu 6:8, 6:4, 6:2 de Zubko
(U.R.S.S.). Jucătorii romîni figurează' 
și în competițiile de dublu.

Este interesant de remarcat că o 
serie de concurenți angajați în între
cerile de la Leningrad, au luat parte 
recent la un turneu desfășurat la Riga. 
Titlurile de simplu în acest turneu au 
revenit tinerilor sovietici Tomas Leyus 
și Alla Dmitrieva. In finala la sim- 
piu masculin, Leyus l-a întrecut pe 
compatriotul său, Potanin cu 6:3, 
6:8. 8:6, 0:6, 8:6, iar finala fe
minină a revenit Dmitrievei care a 
dispus de maghiara Bardocz: cu 6: 1. 
7:5.

Campionatul european masculin de baschf
1 ISTANBUL, 25 (prin telefon). — 

Luni au luat sfîrșit ultimele meciuri din 
i cadrul seriilor preliminare ale campio
natului european masculin de baschet. 
Iată rezultatele : R. Cehoslovacă-Fin- 
landa 93—47 (49—23), Franța-R.D.Ger- 
rnană 77—35 (39—16), R. P. Polonă- 
Spania după prelungiri 61—58 ( 28—
28, 55—55), R.P.F. Iugoslavia-Belgia 
60—56 (34—21). Deși învinsă. Belgia 
s-a calificat pentru semifinale în dauna 
echipei învingătoare, căreia îi erau ne
cesare 5 puncte diferență, în loc de 4 
așa cum a obținut! R. P. Bulgaria- 
Ttircia 60—57 (32—23), U.R.S.S.-Italia, 
la pauză 26—15. (La ora 
Ioc convorbirea telefonică 
priza a doua).

In urma tragerii la sorți

cînd a avut 
începea re-

au fost sta-

bilite următoarele două grupe semi 
nale : A: U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. 
Polonă, R.P. Ungară. B: R. P. Romii 
R. Cehoslovacă, Belgia, Franța. De 
semenea au fost alcătuite și celela 
trei grupe pentru desemnarea locirril 
9—17: C: R.P.F. Iugoslavia, R. D. Gt 
mană, Austria. D: Turcia, Italia, Span 
E: Israel, Iran, Finlanda.

Marți se dispută următoarele jocur 
Austria-R.P.F. Iugoslavia, Turcia-Sp 
nia și Israel-Finlanda. Miercuri au 1 
partidele Iran-Finlanda, R.D.G.-R.P. 
Iugoslavia, R. Ceh.-Belgia, U.R.SA 
R. P. Polonă, Turcia-ItaUa, R. P. R 
mină-Franța și R1. Pl> Bulgaria-R. 
Ungară. Echipa noastră mai joacă 
cadrul seriei sale semilinale, joi < 
R. Cehoslovacă și vineri cu Belgia.
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