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La 28 mai tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Leonte 
Răutu, însoțiți de tovarășii G. Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, G. Loncear, 
ministrul Industriei Grele, M. Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei, N. Bădescu, șeful Depar
tamentului de arhitectură și urba
nism, N. Gheorghiu, adjunct al mi
nistrului Industriei Grele, au făcut

Vești de la corespondenți ț 
despre Spartachiada de vară;

a tineretului
• Zilele trecute au avut loc în ra-X 

ionul Giurgiu primele întreceri din ca-Ț 
drul etapei pe asociație a Spartachia- X 
dei de vară a tineretului. Cu acest pri- T 
lej s-au deslașurat frumoase întreceri Ț 
în comunele Arsache, Oncești, Bănea- ♦ 
sa, Pietrele etc. O bună pregătire au Ț 
dovedit-o S. Crețu din comuna Pietre- ♦ 
le, care a cîștigat proba de 1000 in., 
Marin Cristea, primul clasat la probe
le de tir, precum și echipa de volei 
„Recolta" Arsache, tina dintre cele mai 
bune echipe din raion.

Șt. Georgescu
• Țăranii muncitori din comuna 

Porcești (raionul Sibiu) au avut de 
citrînd prilejui să vizioneze numeroa
se întreceri sportive cu prilejul unei 
„duminici sportive". Totodată a avut 
loc deschiderea festivă a Spartachia- 
dei de vară a tineretului. Ei au fost 
satisfăcuți de comportarea echipei de 
oină a comunei, care a obținut o sea
mă de succese în dauna unor echipe

■’ternice din raionul Sibiu. In același
np, sportivii din această comună au 

obținut victorii la volei în întrecerea 
cu echipele din Sebeșul de Jos. Merită 
evidențieri tinerii Ion Mujat, Aneta 
Purice, Istrate Pompiliu, Mircea Ver- 
deș, Ion Costei, Constantin Chivu ș.a.

I. ionescu

r i ci

♦ f f f -f șfș-f-ffșfffmvizită în orașul Craiova.
> Ei au fost intîmpinați de tovară- 
4sii C. Fulger, prim-secretar al Comi- 
Jtetului regional Craiova al P.M.R , 
ȚI. Predescu, președintele Comitetului 
.t Executiv al sfatului popular regio- 
4 nai, de membrii Biroului Comitetului 
* regional de partid și ai Comitetului 
■♦Executiv al sfatului popular regio-

Ti. Pred* 
X Executiv 
4 nai, de

■♦Executiv 
f nai.
Ț La fața locului a fost aprobat am- 
^plasamentul unui complex de între- 
■ prinderi pe bază de materii prime din 
'^regiune, alcătuit dintr-un combinat 
Țde chimizare complexă a gazului me- 

1 tan, profilat pentru producerea de 
X îngrășăminte azotoase, mase plastice, 

fibre sintetice și solvenți, o fabrică 
de celuloză și celofibră și o centrală 
termoelectrică de mare capacitate care 
va folosi ligniții din Oltenia, centrală 
ce va deservi complexul industrial cu 
aburi si energie electrică și totodată 

■; na-Îva alimenta sistemul energetic 
țional.

J Construirea acestor importante 
obiective va începe încă în acest 
Tele urmînd să intre în funcțiune 
Xcepînd cu anul 1963.
Ț La Uzina Electroputere, conducăto- 
-rii partidului și guvernului au fost 

Xîntîmpinați cu mare bucurie de în- 
. .tregul colectiv al întreprinderii. Ei

o-
an, 
în-

s-au interesat de desfășurarea prt>A 
cesului de producție, întrețirtîndu-seir 
cu muncitori, ingineri și tehnicieni* 
Conducerea întreprinderii a raportat! 
despre progresele realizate în acti
vitatea acestei importante uzine de> 
utilaj electrotehnic în ce privește creș
terea nivelului tehnic și însușirea) 
producerii a noi tipuri de mașini,, 
printre care transformatori de mare* 
putere (110 mii volți și 20 mii kilovolți-v 
amperi), grupuri electrogene și apă
rata) de înaltă tensiune, locomotive 
de mină electrice. Oaspeții au exa
minat stadiul de fabricație a noilor 
locomotive Diesel-electnice, cu care 
vor fi dotate căile noastre ferate.

Pe anumite trepte tehnologice se 
manifestă încă unele neajunsuri care 
pot și trebuie să fie lichidate cu ho- 
tărîre și în termenul cel mai 
asigurîndu-se continua ridicare 
velului tehnic al întreprinderii 
vederea îmbunătățirii calității 
duselor ei.

In drum spre sfatul popular 
nai și în piața din fața sfatului, con
ducătorii de partid și de stat au fost 
călduros salutați de 
ai muncii.

La sfatul popular 
iova reprezentanții 
de partid și de stat 
pre modul în care 
construcția de locuințe și de clădiri 
social-culturale. Au fost date indU 
cații cu privire la intensificarea cot»-’ 
strucției de noi locuințe pentru oa
menii muncii și definitivarea în scarf 
timp a planului de sistematizare a 
orașului ținîndu-se seama de perspec
tivele dezvoltării economice și cul
turale.

scurt, 
a rti-

In 
pro-

regio-

numeroși oameni

al regiunii Cra- 
organelor locale 
au raportat des- 

se desfășoară

hi citeua clipe poiana a fost 
cuprinsă de larma micilor excursio
niști plecați să petreacă clipe de 
neuitcit în mijlocul naturii...

(Foto I. Mihăică)
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4 stăzi și miine la Cracovia

A doua ediție a „Cupei Europei 
la gimnastică feminină

Campionatele europene de box

Străvechiul oraș 
via găzduiește astăzi și 
cerile 
„Cupei Europei1 
minină (r'--" 
ediție 
tiții s-a desfășurat la București), 'n 
fosta capitală a Poloniei sosiseră 
pînă aseară concurente din U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă, Finlanda, Italia, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria. Olanda, 
R.D.G., Iugoslavia, Austria, R.P.R. 
Mai erau așteptate doar gimnastele 
din Franța și R.F.G. Socotind și 
sportivele țării gazdă, rezultă că la 
acest veritabil campionat european 
iau parte gimnaste din 14 țări.

polonez Craco- 
mîine între- 

celei de a doua ediții a 
i" la gimnastică fe- 

(După cum se știe, prima 
a acestei importante compe-

,Cupa Europei" la gimnastică fe- 
,.;..ă reunește concurente foarte 

printre care Manina și 
(U.R.S.S.), Bosakova și 

Teodo- 
Fost 

(Polonia)

minină i 
valoroase, 
Astahova
Ceaslavska (Cehoslovacia), 
rescu și 
(R.D.G.), 
și altele.

„Cupa

Jovan 
Stachow

(Romînia), 
și Kot

Europei" 
după regulamentul 
ediție: 
cursul 
lui la 
minică 
aparat 
aparate.

se va
stabilit 

sîmbătă va avea 
pentru alcătuirea clasamentu- 

individual compus, iar du- 
primele 6 clasate la fiecare 
își vor disputa titlurile pe

desfășura 
la prima 
loc con-

Iosif Mihalic
Lucerna 29 (prin telefon). Ne a- 

propiem de sfîrșitul campionatelor eu
ropene de box. Au rămas în compe
tiție, cu adevărat, unii dintre cei mai 
buni boxeri ai Europei. Pe zi ce tre
ce, atmosfera în sala Allmepd devine 
tot mai „înfierbîntată" datorită dina
mismului extraordinar cu care se des
fășoară marea majoritate a meciurilor. 
Dintre pugiliștii romîni, primul care 
și-a asigurat participarea în semifinale 
este Gh. Negrea care, după cum se 
știe, a învins miercuri seara pe sue
dezul Norling. Astăzi (n.r. ieri) am 
avut o nouă satisfacție: mezinul echi
pei noastre Iosif Mihalic a reușit să 
cucerească o victorie splendidă în fața 
olandezului Gerlach. Tot timpul ofen
siv, Mihalic a fost o adevărată ma
șină de pumni, obligîndu-1 pe boxe
rul olandez la o defensivă disperată. 
Gomentînd acest meci coresnondentid 
agenției France Presse scrie: „supe
rioritatea boxerului romîn, puternic și 
rapid, a fost evidentă. Gerlach a făcut

și Gh. Negrea
o figură onorabilă, rezistînd

Comportarea nesatisfăcătoare a echipei 
noastre de ciclism în Cursa Păcii (II)

Constantin Dumitrescu, căpitanul 
, echipei noastre, se anunța îna

intea „Cursei Păcii" ca cel mai 
pregătit dintre cicliștii romîni. Au în
dreptățit această apreciere locurile pe 
care le-a ocupat în cursele de an
trenament din perioada de pregătire, 
în „Cupa F.R.C.", în concursul de la 
Leipzig. Fiind vorba de un „veteran" 
al „Cursei Păcii" (la care participa 
pentru a 7-a oară), cerințele mari 

-față de dînsul erau cu totul îndrep
tățite. Posibilitățile sale s-au făcut de 
altfel remarcate chiar și în această 
ediție, mai ales în semi-etapele contra- 
cronometru, cînd 
foarte bune. De 
treaga caravană 
care-1 cunoșteau, 
tare din etapa a 
burg (deci la începutul cursei!) cînd 
nu poate fi invocată oboseala. Și to
tuși, pe ultimii 20 de kilometri ai 
acestei etape, Dumitrescu a rămas în 
urmă din plutonul fruntaș în care se 
afla și a pierdut 17 minute ! Compor
tarea sa a provocat surpriză, pentru 
că extenuarea arătată nu poate fi 
justificată nici prin valoarea sa și 
nici prin pregătirea pe care a avut-o. 
IE adevărat că în prima etapă a mers 
pe ploaie, cu o frînă ruptă și a făcut 
eforturi mari. Dar poate fi doar o sim
plă întîniplare că un ciclist a cărui

s-a clasat pe locuri 
aceea a surprins în- 
ciclistă, pe toți cei 
proasta sa compor- 
II-a, Berlin—Magde-

rezistență este cunoscută, care are 
multe curse lungi la activ, să fie vlă
guit, epuizat pe ultimii kilometri din 
etapa a Il-a a unei curse? După aceea, 
în cea mai mare parte a întrecerii, 
căpitanul echipei noastre n-a mai a- 
rătat interes și forță de luptă, deoa
rece minutele pierdute nu-i mai dă
deau — după cum considera el — 
șansele unei bune clasări individuale. 
Neinteresîndu-1 clasarea echipei noas
tre, el a rulat (cu excepția a 2—3 
etape) în coada plutoanelor în care se 
afla și asista ca simplu spectator la 
acțiuni inițiate de alții. Nu l-am vă
zut sprintînd în stilul său caracte
ristic și n-a inițiat nici o acțiune. 
După prima etapă nu l-am mai văzut 
niciodată între primii sosiți. Indolent, 
G. Dumitrescu n-a coordonat nici o 
acțiune a echipei, n-a contribuit la 
ridicarea ei morală. El a frînat prin 
comportarea sa elanul celor tineri pen
tru care nu a fost un exemplu de 
combativitate. Dumitrescu a invocat 
ca motiv al proastei sale compor
tări, „lipsa de formă". Dar cum se 
explică atunci rezultatele sale bune 
în
Pe

etapele contratimp? Și că uneori 
parcurs — foarte rar e adevărat 
putea să refacă timpi relativ mari 
care îi pierdea ? Acestea dovedesc 
Dumitrescu era în bună formă.

pe
că
Slăbiciunea sa morală, toanele, mani.

majoritatea etapelor au ie-festate în
șit pregnant în evidență și se dato- 
resc fără îndoială faptului că atunci 
cînd nu s-a mai aflat printre primii 
clasați, soarta echipei l-a interesat 

- altfel este semnificativ 
8-a, (cînd s-a 
noastre de pe 
— din 18 
în primul

clasați,
mai puțin. De 
că în etapa a 
căderea echipei 
pe locul 9 
—• și cînd

totuși 
pînă la capăt loviturilor puternice ale 
lui Mihalic, învingător net la puncte".

Nicolae Linca a avut de înfruntat 
în italianul Bossi unul dintre cei mai 
serioși pretendenți la titlul european. 
Robust, atent, tehnic, boxerul italian 
s-a făcut remarcat prin 
sale directe de dreapta care 
dificultate pe toți adver
sarii de pînă acum. Linca 
a boxat curajos și a dat 
dovadă de multă putere 
de luptă. El a primit două 
avertismente — nejustiii- 
cate după părerea noastră 
— care l-au dezavantajat 
vădit, și a pierdut astfel 
întîlnirea.

Intîlnirea dintre Du
mitru Gheorghiu și engle
zul Scott a avut o des
fășurare dramatică, ca de 
altfel "majoritatea partide
lor care s-au desfășurat 
în seara aceasta. După o 
primă repriză bună, re

prezentantul nostru pierde 
inițiativa, în schimb, Scott 
devine din ce în ce mai 
agresiv. La un schimb 
violent, acesta trimite o 
puternică directă de dreap
ta în bărbia lui Gheor
ghiu care se clatină. In 
rundul următor, Gheor
ghiu are o revenire pu- 

și-1 face, la un 
dat groggy pe 
englez. Acesta 
să trimită din

puternîcele
au pus în

în semifinale
(Italia), Junker (Franța) b.p. Aaghe- 
lov (R.P.Br), Tuș (Turcia) b.at>. II 
Judge (Scoția), Goschka (R.F.G.) b.p.: 
Berend (R.D.G.) decizie eronată. CaL 
semiușoară: Velinov (R.P.B.) b.p. La- 
bahn (R.D.G.), Kellner (R.P.U.) b.p. 
Kemal (Turcia), Makki (Finlanda) 
b.n. Herder (P.F.G.). C-* •—nară:

produs 
locul 5 

echipe 
pliiton 

se afla doar romînul Ion Vasile), Du
mitrescu, aflat în plutonul al Ill-lea, 
la distanța de 7 minute de primii, 
sosiți, împreună cu Braharu și Voi- 
nea, a refuzat să mai sprinteze pe 
ultimii kilometri, și-a „dat drumul" 
din pluton și a sosit cu 30 secunde 
întîrziere față de plutonul în care se 
aflase, chiar pînă la intrarea în sta
dion. Același lucru l-a făcut și în' 
etapa a 9-a, Gottwaldow—Ostrava,** 
cînd după ce au plecat'din plutonul» 
mare 63 de cicliști (printre care Voi- 
nea și Stoica) și Dumitrescu a sosit 
printre ultimii (locul 83) la 8 minute 
de primii sosiți, a mai dat secunde 
și plutonașului de elemente mediocre- 
în care se complăcuse pînă la intra
rea în stadion. Trebuie remarcat că 
etapa Brno—Gottwaîdow a fost cea 
mai ușoară din întreaga cursă și nu- 

EMIL ȘTEFAN 
RADU 'l'RZlCEANU

(Continuare. în pag 7) _ 4 ■

w 1

ternică 
moment 
boxerul 
reușește 
nou o lovitură puternică 
la bărbie și Gheorghiu este din nou 
în dificultate. Ambii boxeri termină 
partida epuizați. Victoria este atri
buită pugilistului englez.

ALTE REZULTATE: Cat. pană:
Adamski (R.P.P.) b.p. Lo Popolo

Mihalic a obținut o meritată victorie în me
ni elvețianul Schweizer. Iată-l în clișeul

/. 
ciul 
nostru atactnd impetuos.

Brandi (Italia) b.p. Kulej (R.P.P.K
Iuhasz (R.P.U.) b.p. Gutschmidt
(R.D.G.), Koenig (Austria) b.p. Jar-
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PRINTRE VIITORII CICLIȘTI... Initiative
— Cîteva ore în

Uneori, cînd un sportiv realizează 
o performanță foarte bună, puțini 
sînt cei care se interesează și de 
numele antrenorului care l-a ajutat 
să-și desăvârșească măiestria spor
tivă. Dar de mult mai puține ori se 
știe care a fost pedagogul care i-a 
îndrumat primii pași ai țînărului 
sore intensa viață a stadioanelor, 
tată, de pildă, dvs. știți că din re- 
prezentativa țării noastre care a 
•'concurat anul acesta în „Cursa 
Păcii" au făcut parte și alergătorii 
Ion Vasile și Marcel Voinea. Mai 
Știți, firește, că primul face parte 
fîdiri clubul sportiv G.C.A- (antrenor 
MD. Pantazescu), iar al doilea din 
J-clubui sportiv Dinamo (antrenor N. 
ÎVoicu). Și, cam atît... Unde și-au 

- Început acești cicliști activitatea 
Sportivă, cine a fost acela care^ le-a 
dat primele noțiuni în acest atît de 
frumos (dar și atît de dificil) sport, 
știu puțini, chiar foarte puțini.-.

' tntr-una din aceste zile cînd Dună- 
iea — ,,drumul fără pulbere" — își 
jinduia valurile sub mingiierea razelor 
Soarelui de primăvară, am poposii in 
băt rinul port Brăila, leagănul de de- 
jpiult al ciclismului. După ce viziia- 
iBem noile edificii care înfrumusețea
ză și transformă văzind cu ochii ve- 
ichiul oraș, intr-o scară am stat de 
Por bă cu Virgil Mormocea, fosta glo- 
■Tie a '..D---- ‘ '*
tpărut rău că nici unul dintre scriitori 
șiu vin să scormonească amintirile a- 
ișestor ,,veterani" ai spartului romi- 
Jiesc. Ar afla atitea incit romanul ar 
jpiitea cuprinde suie și suie de pagini, 
piața sportivă din trecut — pe care 
ți-o povestește acest pasionat al spor
itului — se împletește au viața grea 
m oamenilor din vechile porturi du
nărene, împinzite de taverne și do- 
minate de cîțiva bogătași. Trăind acele 
vremuri negre, virstnicii pot aprecia și 
zpai bine transformările uriașe petrecute 
4n ultimi 15 ani.

„.Vocea lui Mormocea devine catego
rică, puternică atunci cînd vorbește 
despre ziua de astăzi. Această noțiune 
dopată semnificația ei deplină cind el 
+> întovărășește cu exemple vil, culese 
'{are atitea la îndemină !) din viața de 
doate zilele. Și te impresionează clrtd 
ați amintește despre „copiii" oare cresc 
isub ochii lui, oare — aidoma puilor de 
'pasăre — fac primele volte sub privi- 
rea lui grijulie. Virgil Mormocea crește 
mereu alte generații de cicliști. El nu 
■se îngrijește numai de evoluția lor oa 
■sportivi, ci și ca oameni, ca cetățeni. 
JțSub îndrumarea lui Mormocea a făcut 
primii pași Ion Vasile (care apoi a 
concurat în „Turul Europei", tn „Tu
rul Egiptului", în „Cursa Păcii" și in 
talie mari competiții), de aici au pornit 
Marcel Voinea (debutant acum în 
jCursa Păcii"), Eugen Mihăilă, Silviu 
Duță și atiția alții. Și dacă actualii lor 
antrenori le apreciază modestia, sir- 
guința, com pornirea demnă, atunci 
trebuie să mulțumească și comunistului 
yirgil Mormocea, care a știut să-i t-

ciclismului rominesc. Și mi-a

60 de sportivi aparținînd asociației 
^Autobuzul" din Capitală și-au trecut 
■de curînd normele G.M.A.

★
Luni după-amiază 373 de copii între 

3 și 11 
■curs de 
și auto 
U.CJ'.S. 
fală.

ani au participat la un con- 
biciclete, trotinete, triciclete 

cu pedale inițiat de raionul 
Nicolae Băicescu din Capi-

Pe perioada
1U.C.F.S. Nicolae 
■eă organizeze un 
fotbal a copiilor 
km.

★
vacanței, raionul 

Băicescu și-a propus 
centru de inițiere în 
din raza acestui ra-

★

Pe terenul P.T.T. din Capitală s-a 
'desfășurat marți după-amiază prima 
■etapă a concursului de atletism pe 
echipe din cadrul Festivalului Tine
retului din raionul Tudor Vlâdimires- 
cu. Cu acest prilej, peste 150 de 

•Concurenți (băieți și fete) s-au între
cut în probele de 100 metri plat, 
ilungime și aruncarea greutății. Cla
samentul primei etape se prezintă 

■astfel : 1. Voința 425 p., 2. Electro- 
iprecizie 212 p.. 3. Avîntul Construcției 
U04 p.

★

1300 de sportivi din cadrul- aso
ciației „Locomotiva Grivița Roșie" au 
{participat pînă în prezent la întrece- 
jrile Spartacfîiadei de vară a tinere
lului.

★
țjh fiecare luni după-aintază, mem-

SPORTUL POPULAR
ifîftg. 2-a „ JHf. 3+16

compania antrenorului V. Mormocea
duce, să le stimuleze dragostea și do
rința pentru victorii în muncă și in 
sport. Școala sportivă de elevi a 
u.C-F.S. din Brăila, a cărei secție de 
ciclism o conduce antrenorul Virgil 
Mormocea, pregătește în fiecare an noi 
cadre pentru ciclismul rominesc. Zeci 
de tineri vin aici și sub îndrumarea

Pentru o mai bună aprovizionare 
ieu materiale și echipament sportiv

ce trecuse. Apoi, la ora 17, s-au pre
zentai în fața antrenorului raportînd \ 
după formula obișnuită. Virgil Mor mo-£ 
cea i-a împărțit pe oaiegorii și urmă- j 
rindu-i eu motocicleta n-a conte ut » Dezvoltarea continuă a mișcării 
nici o clipă să Le dea sfaturi, indru- j sportive din țara noastră impune 
mări. (o tot mai bună și mai rapidă apro-

„ Vreau să-i obișnuiesc cu plecările Jvizionare cu materiale și echipament 
^sportiv. In fața I. D. M. S. stau 
'sarcini importante în direcția apro- 
>vizionării cu materiale de calitate, 
Ide punere în circulație a unor noi 
jsortimente care să satisfacă exigența 
membrilor U. C. F. S. din asociațiile 
sportive de pe întreg cuprinsul țării. 
, Pentru rezolvarea cu succes a a- 

sarcini, I. D. M. S. a valo- 
o serie de inițiative. Astfel 
a se economisi timp și bani 
folosită „Ziua Președinților" 

scopul cunoașterii nevoilor de

.Elevii" lui Virgil Mormocea înainte de a pleca la un antrenament, 
rapide, fiindcă așa se desfășoară acum 
întrecerile- De aceea îi oblig ca în pri
mii kilometri să ruleze cu 45 km pe 
oră. Apoi ritmul alergării va scădea 
la 37 — 37,500 km/oră, așa cum este 
prevăzut în planul de antrenament 
Mai tirziu ritmul, firește, va crește..." 

Asistînd la antrenament, mi-am dat 
seama că elevii învață să fie conștiin
cioși, perseverenți, loiali, harnici, de 
la însuși antrenorul lor, comunistul, 
Virgil Mormocea.

antrenorului învață primele noțiuni de 
ciclism, se perfecționează și apoi intră 
in competiții.

L-am însoțit pe Virgil Mormocea la 
antrenamentul pe care-l efectua pe șo
seaua spre Buzău. Cei aproape 30 ci
cliști — care fac parte din secție — 
s-au prezentat la antrenament cu mult 
înainte de ora fixată. Pînă la apel 
și-au revizuit bicicletele, și-au corectat 
ținuta, au mai discutat intre ei. schim
bată impresii despre ziua de muncă h. n. —

Tinerii din Țara Moților
își amenajează noi baze sportive

Cînd este vorba de înfrumusețarea 
orașului lor drag, tinerii din Cîm- 
peni nu stau cu mâinile în sin. Plini 
de însuflețire, ei își dedică o 
din timpul lor liber pentru a 
strui o bază sportivă, pentru a 
naja o grădină publică etc.

Zilele trecute 600 membri 
Uniunii de Cultură Fizică și 
aparținînd întreprinderilor din

parte 
con- 

ame-

ai
Sport
Câm

peni, și avînd în frunte pe munci
torii fabricii U.'' 
construirea de I 
tînd 7200 ore <1 
ei au construit i 
ren de fotbal, u 
au plantat 2000

ze sportive. Pres- 
mtincă patriotică, 
patru zile un te- 
altul de volei și 

de arbori. Pentru

brii asociației Locomotiva Grivița Ro
șie sînt angrenați în 
pionatelor de casă la 
care se dispută pe 
Copilului.

întrecerile cam- 
volei și fotbal, 
terenul Parcul

★

Ce e nou", se intitulează foaia vo- 
raionui U.C.F.S Gri- 
ajutorul coresiponden- 
asociațiilor sportive, 

cuprinde articole de 
metodelor bune de 

de diferite asociații, 
în pregătire, va

»•
lantă editată de 
vița Roșie cu 
țîlor din cadrul 
Primul număr 
popularizare a 
muncă folosite 
Al doilea număr, 
cuprinde materiale privind munca a- 
sociațiilor sportive din raion și a ac
tiviștilor voluntari.

★
Sub îndrumarea organizației U.T.M., 

sportivii din orașul Vulcan participă 
cu entuziasm la acțiunea de înfru
musețare a orașului, Ia întreținerea și 
amenajarea de noi baze sportive. Spor
tivii echipei de volei de la uzina elec
trică din oraș au amenajat 
că voluntară un teren de 
Rovența — coresp.)

★

Timp de o săptămînă,

prin mun- 
volei. (N.

‘ “, în orașul 
Galati s-a ținut primul curs de in
structori voluntari care vor conduce 
programul de gimnastică de producție 
din întreprinderile regiunii Galați. (V. 
Paladescu — coresp.)

★

400 de tineri din orașul Cerna Vodă 
și peste 350 din Comunele Seimeni, 
Dunărea, Cochirleni, Rasova au luat 
parte pînă în prezent la concursurile 
de fotbal, volei, tir, atletism, trîntă 
din cadrul Spartachiadei de vară a 
tinereluf.yi. (Sg CppsțaoHfl —. cpresp.)

terenului au fost fo-împrejmuirea
k>siți 30.000 metri cubi de cheres
tea. Această cantitate de cherestea 
a foet cumpărată din 
brilor U.C.F.S., și cu 
tetelor sindicale și 
întreprindere.

O dată amenajat,
dat imediat în folosință. El a găz
duit partida de fotbal care a opus 
echipele Arieșul Cîmpeni și A S. Mi
nerul Baia Arieș. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 2—I.

*
Membrii asociației 

din Abrud au luat 
cotiza fiecare suma 
pentru a-și întări baza 
asociației sportive.

cotizațiile mem- 
sprijinul comi- 

AV.S.A.P. din

terenul a fost

sportive „Moții" 
inițiativa de a

3 lei lunar
a

de

GH.

materială

BENGA,
corespondent

cestor 
rificat 
pentru 
va fi 
și în . .. ____ ___________ __
echipament și material sportiv a a- 
sociațiilor sportive de la sate și 
orașe. Cu acest prilej, reprezentanții 
consiliilor asociațiilor sportive pot să 
facă comenzi (depunînd la Bancă 
contra-valoarea materialelor). Indi- 
cînd adresa unității sportive, ei pri
mesc, fără a se mai deplasa Ia cen
tru, materialele solicitate. Reprezen
tantul asociației sporti.ve trebuie să

indice cu exactitate mărimea, nume
rele, culorile, greutatea materialelor 
sau echipamentului comandat. Cen
trele I. D. M. S. satisfac în minimum 
de timp aceste comenzi, trimițind la 
adresele indicate materiale de cali
tate.

Asociațiile sportive de la sate și 
orașe au datoria să întrebuințeze a- 
cest sistem atît de eficace pentru a 
economisi banii asociației și a con
tribui in acest fel la sporirea bazei 
lor materiale.

Prin aplicarea acestei inovații se 
îmbunătățește simțitor aprovizionarea 
asociațiilor și cluburilor sportive cu 
materiale și echipament sportiv și 
se contribuie astfel Ia dezvoltarea 
tot mai rapidă a activității sportive 
de mase și de performanță.

Inițiativa I. D. M. S. este lăuda
bilă ; ea trebuie însă susținută cu 
hotărîre de către activiștii sportivi 
din toate unitățile sportive din țara 
noastră. Firește, de succesul acestei 
acțiuni depinde și valorificarea altor 
inițiative de aceeași natură.

La clubul sportiv Victoria M. I. C,

„Speranțele" se bucură de atenția cuvenită
Un furnicar de tineri... Un du-te-vino 

neîncetat în jurul pistei de alergare, 
al gropilor pentru sărituri șî al locu
rilor de aruncări. Sprinturi, alergare 
în relaxare, sărituri, aruncări. Pe 
renul de fotbal alți copii exersează 
zeci și sute de ori stopul, pasa, șutul 
poartă. Antrenorii și instructorii, 
cronometre, rulete, urmăresc cu atenție 
fiecare gest al micilor executanți, îi 
opresc, le corectează o mișcare, apoi 
trec la un grup alăturat pentru a 
exemplifica execuția unui elemențt de 
tehnică.

La aceeași oră, a oricărei după 
amiezi a unei săptâmîni, pe alte baze 
sportive se inițiază și se perfecționează 
zeci de viitori baschetbaliști sau volei
baliști, pe apa ușor unduită a Heră
străului lunecă schituri și caiace, iar 
pe șoselele din jurul Capitalei alți. și 
alți copii parcurg pe biciclete 
metri după kilometri, povățuiți 
margine de antrenori pricepuți.

Aceste imagini pot fi întîlnite 
proape toate bazele sportive ale 
falei. Noi ne-am fixat însă „■ 
vul" 
tiv Victoria M.I.B.G., pe care se inițiază 
și se pregătesc în sport, zi de zi, sub 
îndrumarea antrenorilor și instructori
lor, sute și sute de copii din Școlile 
profesionale ale M.I.B.G. (Tehnometal, 
Kirov, Alimentară) și din Școala me
die nr. 25, patronată de acest club.

te- 
de 
la 
cu

kilo- 
după

pe a-
Gapi- 

.obiecti- 
astipra terenurilor clubului spor-

COPII, CIT MAI MULȚI COPII !

Aceasta este una din chemările clu
bului, care pune un accent deosebit pe 
atragerea, instruirea sportivă și selec
ționarea a sute de copii și tineri, pre
gătiți pentru a deveni în cîțiva ani

componenți ai echipelor fruntașe. Sec
ția de atletism, de pildă, condusă de 
antrenorul N. Bercaru are 120 
copii, secția de sporturi nautice (antre
nori O. Magherușan la schit și Tr. 
Nădășan la caiac) are 60 de juniori, 
iar cea de fotbal peste 50 dc copii. 
In unele secții, rezultatele muncii de 
instruire-antrenament au și început să 
dea roade. Secția de ciclism, de pildă, 
care s-a preocupat temeinic de pregă
tirea juniorilor în timpul iernii, cupr 
de numeroase elemente care în co., 
cursurile din această primăvară au 
cucerit locuri fruntașe. Le fel și echipa 
feminină de volei, care, deși formată 
în primăvara acestui an, se află pe 
locul secund în campionatul de junioa
re al orașului București.

CABINETUL TEHN1C-METOD1C...

...are un însemnat rol în activitatea 
de instruire și antrenament a copiilor 
și juniorilor. Alcătuit din antrenorii 
tuturor secțiilor și din conducătorii 
secției de instruire sportivă a clubului 
(Marin Caramurliu și prof. FI. Jipa) 
cabinetul are o secție specială pentru 
juniori și copii. In cadrul acestei sec
ții se discută cele mai însemnate pro
bleme tehnice, organizatorice și edu
cative legate de bunul mers al muncii 
cu tinerii sportivi. Aici se face un 
rodnic schimb de experiență, se discută 
noi și noi metode de lucru, se caută 
ca prin forme și mijloace noi activi
tatea de instruire și selecționare a co 
piilor și juniorilor să devină din ce î 
ce mai rodnică. De eficacitatea meto
delor folosite ne vom convinge, fără 
îndoială, peste puțină vreme.

Practica organizatorică a studenților de la I.C.F 
un bun prilej de introducere a gimnasticii de producție

De cîteva zile, numeroși, muncitori 
și funcționari de la Atelierele Centrale 
de Reparații-Auto nr. 3 din Capitală 
și-au făcut o îndeletnicire neobișnuită 
pînă acum în activitatea lor cotidiană. 
De fiecare data, odată cu darea sem
nalului pentru pauza de producție,

peste 400 de muncitori și func
ționari ai Atelierelor se îndreaptă că
tre locuri dinainte fixate unde timp 
de zece minute 
exerciții fizice 
tante.

Gimnastica de

execută o serie de 
variate și reconfor-

producfie (căci des

„După citeva minute de gimnastică în aer liber, munca ni se pare mai 
ușoară și plăcută" — ne spuneau muncitorii de la atelierele nr. 3 și 4, pe 
care îi vedeți in fotografie executînd cu multă plăcere citeva exerciții la 
comanda instructorului lor. (Foto V. Bageac)

•J

pre aceasta este vorba) — acest 
mijloc minunat de destindere și con
tinuă întărire a capacității de muncă
— și-a găsit noi și entuziaști adopți 
printre lucrătorii de la Atelierele Cen
trale de Reparații-Auto Nr. 3. Iniția
tiva a pornit de la doi inimoși stu- 
denți ai Institutului de Cultură Fizică
— cunoscutul atlet Constantin Dumi
trescu și Flavin Stoica, jucător în 
echipa de handbal C.S.LJ. Aflați în 
practica organizatorică, cei doi stu- 
denți sprijiniți de organizația dc bază 
P.M.R. și de conducerea Atelierelor, 
au reușit să introducă gimnastica de 
producție la locul lor de practică.

începutul însă a fast mai greu. 
Se punea, printre altele, problema 
spațiului. Dar, inițiativa celor doi stu- 
denți a fost și de data asta salu
tară. Muncitorii și personalul admi
nistrativ a fost împărțit în șase grupe, 
de preferință pe baza specificului de 
producție, s-au folosit la maximum 
locurile libere din incinta Atelierelor 
și s-a creat un nucleu de instructori 
pasionați care se ocupă direct de con
ducerea fiecărei grupe în parte.

Muncitorii de la atelierul nr. 4 
(confecții) și atelierul nr. 3 (meca
nică fină) sînt cei mai înflăcărați 
practicanți ai gimnasticii de produc
ție. O constatare îmbucurătoare: și 
clementul feminin este prezent la 
exerciții, de fiecare dată, în proporție 
de 90%.



E
însemnări

Fotbalul nu este uneori departe de arta

sw

Exercițiile fizice la vechii greci

Asociația dintre fotbal și biliard 
nu este noua în vocabularul ga
zetarului de sport. Dar joi seara 
pe „Republicii" ne-a sugerat-o 
nu numai gazonul terenului, a- 
mintmd postavul verde întins, 
sau mingea, care în lumina re
flectoarelor căpăta luciri de fil
deș.

90 minute balonul a circulat 
pe rute precise, cu efecte impri
mate savant, ajungînd acolo 
unde trebuia să ajungă, pe tra
iectorii (deseori) bizare, parcă 
era tras de niște sfori invizibile. 
S-a realizat toiul în materie de 
stăpîmre a mingii. Balonul se 
lipea de gheată, cădea cuminte 

'scultător la picioarele maeș- 
v. ..or săi. Meritul aparține vir
tuoșilor fotbaliști algerieni, dar 
în bung măsură și partenerilor 
lor, tinerii fotbaliști ai selec
ționatei Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

★

90 minute de fotbal adevărat. 
Arbitrul a alergat fără să fluie
re, iar jucătorii fără să oboseas
că, Auzisem de Zitouni, BenTi- 
four, Mekloufi. Am căutat să-i 
identificăm. Operație inutilă, din 
două motive: valoarea ridicată 
a celorlalți opt (care nu permite 
evidențieri) și jocul de mișcare, 
amețitor. Ați încercat vreodată 
să citiți titlul unui disc de pa
tefon in timpul turației? Credem 
că da. Și, bineînțeles, ați renun
țat. Im cîteva minute după fluie
rul de început renunțasem și 
noi...

jocului îi erau

★

Vecina noastră venise pentru 
prima oară la fotbal. Regulile 
j - - -■ aproape necu
noscute. Punea întrebări luate 
parcă dintr-un monolog spor
tiv al iui Tomazian. Dar fot
balul se învață cel mai repede 
(dovadă, marele număr de spe
cialiști...). Mai ales cînd jocul 
arc claritatea unei expuneri di
dactice, a unei lecții predate de 
la catedră.

Nu ne-am mirat cînd după o

EDITA
REMUS GHEORGHIAN, ORA 

ȘT. IE. 1. Suspendările pronunțate 
de comisia de disciplină în urma 
unui joc de cupă se aplică — 
pentru termenul respectiv — la 
jocurile oficiale Ia care ar trebui 
să participe jucătorii respectivi, 
Indiferent dacă e vorba de me
ciuri de cupă sau de campionat. 
In cazul cînd un jucător a fost 
suspendat pe mal multe etape, 
iar sancțiunea a intervenit, de 
pildă, la penultima etapă a cam
pionatului. diferența este trecută 
în... contul campionatului urmă
tor. 2. Actualul stoper al echipei 
C.C.A, Francisc Nagy, ,a jucat’la 
C.S. Tg. Mureș Celălalt Nagy — 
Eugen — a făcut parte din 
formația Tractorul Orașul Sta
lin.

ION GHERIȘAN, SIMERIA 1. 
La Olimpiada de la Melbourne 
din 1955 noi am fost reprezentați 
de patru boxeri care au obținut 
următoarele rezultate: Nlcolae 
Linca — medalie de aur, Mircea 
Dobrescu și Gh. Negrea — me
dalii de argint, C. Iaumitresou — 
medalie de brcrz. A fost cel mal 
mare succes al boxului nostru. 
2. Negrul Floyd Paterson, cam
pion mondial de box profesionist 
la toate categoriile, are 25 de ani 
neîmpliniți Tn 1952. la Helsinki, 
cînd a cucerit titlul olimpie. în 
vingîndu 1 în finală pe Vasile 
Ttță. avea deci în jur de 18 ani. 
Ci profesionist a susținut XC 
me- uri. ctștieînd 35. S'ngurul Iul 
învingător: Jce Maxim.

Echipa de fotbal a Algeriei 

jumătate de oră fata în pulover 
a spus:

— Acum, trebuie să trimită pe 
stingă... Și intr-adevăr balonul 
a ajuns la extremă.

— Auzisem că fotbalul 
sport dur. Nu mi se pare.

Am zîmbit...
— Uite-l pe negriciosul 

mic din centru (toți erau 
și negricioși), parcă dansează.

Adevărat, lipsea doar muzica...
— E minunai fotbalul. Dumi

nică merg din nou pe stadion.
Dinulescu, Popa, F.ne, Alexan- 

drescu și toți ceilalți vor căuta 
desigur să nu-i provoace o dezi
luzie...

tille

acela 
mici

*
Am văzut joi seara o minu

nată echipă algeriană. Dar nu 
numai jocul ei spectaculos a fost 
cauza simpatiei cu care publicul 
i-a dăruit aplauzele. Mai presus

...noul recordman mondial ța 
triplusalt (16,70 tn), atletul so
vietic Oleg Fedoseev are 23 ani, 
este student și a debutat în 
atletism ca săritor în lungime? 
In anul 1956 a sărit 7,76 m, 
iar la locurile Olimpice de la 
Melbourne numai 7£7 m, pen
tru care motiv 
„lungimea* și a

...Turul ciclist 
se desfășoară 
află la cea de-a 42-a ediție ? 
Recordul victoriilor în Turul 
Italiei îl deține cunoscutul as 
al ciclismului peninsular 
to Coppi, care a cîștigat 
diții. Compatriotul său 
Bartali a ieșit de 3 ori 
rios.

...Gheorghe Negrea a 
primul boxer rotnitt care a cîș
tigat titlul de campion euro
pean la amatori ?

Faus-
5 e- 
Gino 

victo-

fost

ILONA ȘTIRBAN, TG. NEAMȚ. 
1. Din moment ce sînteți elevă 
în clasa a Xl-a, iar acum ne 
aflăm la sfîrșit de an școlar, nu 
mal aveți mult de așteptat pen
tru a vă vedea visul cu ochit: 
acela de a fi studentă la Insti
tutul de Cultură Fizică. Bineîn
țeles, va trebui să vă pregătiți 
temeinic pentru examenul de ad
mitere; 2. Tenismenilor Constantin 
Năstase și Marin Viziru le puteți 
scrie pe adresa ciulului C.C.A. 
București, str. Plevnei 114, raio
nul Gh. Gheorghiu Dej.

V. KUBICEK, REȘIȚA. 1. Pal-a 
tul Sporturilor din compfiexul 
sportiv ,.V. I. Leni>n“ de la Luj- 
niki, unde se dispută și meciu i 
de hochei pe gheață, poate cu
prinde 17 000 spectatori. Este cea 
mai mare sală de sport din Eu
ropa. 2. Aveți dreptate! Vom 
ruga pe colegii noștri de la radio 
să 
des 
teți de acord? _____ _ -
lor de fotbal pe care le transmit. 
3. Joe Louis l-a învins pe Max 
Schmelling prin k.o. în. repriza 
I.

EUGEN CRIVINEANU, G.A.S. 
BREBENL 1. Ciosescu este me
dic la Constanța. 2. înainte de 
a apare în echipa C.C.A. Staicu 
a jucat... tot la C.C.A. la juniori 
și la rezerve La celelalte în
trebări veți primi răspunsuri de
tailate prin scî'i?^' re.

ION POȘTAȘUL 

comunice ascultătorilor mai 
— din 5 în 5 minute, sin- 

scorul meciuri-

de toate acestea, căldura ca care 
au fost întîmpinați oaspeții din 
Africa izvora din atașamentul 
poporului nostru față de cauza 
dreaptă a poporului algerian. 
Virtuoșii de pe teren au răspuns 
cu patriotism la chemarea po
porului și au părăsit Franța tn 
semn de solidaritate cu lupta 
pentru libertate pe care o duce 
crîncen țara lor.

„Vrem să ducem pe această 
cale, prin limbajul universal al 
sportului, 'dorința de libertate și 
pace a poporului algerian" 
—- ne-a spus Zitouni.

Iată de ce ovațiile ca care a 
fost însoțită echipa Algeriei au 
însemnat mai mult decît răs
plata pentru un admirabil spec
tacol sportiv.

V. CHIOSE 
I. CHIRILA

a abandonat 
trecut la triplu.

al Italiei care 
actualmente se

...jucătorii maghiari de tenis 
au participat pînă în prezent la 
38 de ediții ale marii compe
tiții mondiale „Cupa Davis" ?

...celebrul ciclist francez Loui- 
son Bobet și-a exprimat recent 
dorința de a participa la viitoa
rea ediție a „Cursei Păcii"? 
Bineînțeles, Bobet care este ru
tier profesionist, dorește să ia 
parte numai ca... spectator la 
marea întrecere internațională a 
cicliștilor amatori.

SILVIO POZZI o plăcere să trăiești

într=o țară în care grija
✓/

Două întîlniri din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa Victoriei" — cîștigată 
prezentativa țării noastre —; au fost conduse de arbitrul ita
lian Silvio Pozzî.

Personalitate sportivă de mare prestigiu în arena inter
națională — la ora actuală Silvio Pozzi este apreciat drept 
unul dintre cei mai buni arbitri de rugbi din Europa. El ne 
cunoaște destul de bine țara. Ultima oară ne-a vizitat în 
1957, cu prilejul turneului întreprins la noi ae formația en
gleză Cardiff. Anul trecut a arbitrat la Bordeaux meciul 
dintre reprezentativele Franței ț
...Silvio Pozzi a revenit in 

țara noastră, cu convingerea 
fermă că va vedea rugbiul de
ad la adevărata sa valoare. In 
drum de la aeroport la hotel, 
cit volubilitatea caracteristică 
italienilor, reputatul arbitru nil 
ne-a... slăbit nici o clipă cu 
întrebările: cum se prezintă e- 
chtpele participante la turneu, 
ce rezultate s-au înregistrat in 
primele jocuri, cum se compor
tă echipa noastră ? S-a bucurat 
aflind că din „XV‘‘-le nostru fac 
parte o serie de jucători cu 
noscuți de el ca Pîrcălăbescu, 
Pcnciu, Iordăchescu etc. Și. 
fiindcă în acea zi erau progra
mate două partide de rugbi în 
cadrul competiției. Silvio Pozzi, 
deși obosit după o călătorie de 
12 ore, n-a rămas la hotel de
ed cite va minute,

...După meciul 
cheia competiția 
formațiile R. P. 
Cehoslovace —•

cti care 
— cel 
Romîne 
Silvio

se în- 
dintre 
și R. 
Pozzi

xercițiile fiaice și întrecerile sportive s-au 
mare cinste la vechii greci și începînd încă 
mătate a sec. 8 î-e-n., se poate vorbi de o organizare a lor.

Privite ca o contribuție esențială pentru atingerea idealului 
uman de „destoinicie trupească și intelectuală", ele au fost 
practicate de oameni aparținînd tuturor categoriilor sociale, c® 
excepția sclavilor.

Intre statele grecești care au 
acordat o deosebită prețuire în
trecerilor sportive. Sparta ocupă 
un loc aparte întrucît constitu
ția, atribuită lui Lyenog, preve
dea legi și dispoziții speciale 
pentru formarea unui tineret ca
pabil să îndure asperități de tot 
felul. De la frageda vîrstă de 
șapte ani începea pentru spar
tani o perioadă de îndelungată 
pregătire pentru călirea trupului 
prin diverse exerciții și probe 
gimnastice, care deveneau din 
ce în ce mai pretențioase, pe 
măsură ce tinerii se apropiau 
de vîrsta pubertății. Datorită a- 
cestui regim de viață și supu
nerii desăvîrșite față de legi, 
constituția lyenogică a contri
buit la făurirea unor oameni 
robuști, aflați permanent în ser
viciul patriei pînă la vîrsta de 
șaizeci de ani. Portretul tînă- 
rului spartan cu trupul bine 
conformat, ni l-a înfățișat scrii
torul Xenofon (sec. IV.Î.e.n.) în 
lucrarea sa „Statul spartan", în 
care ne dă și informația că era 
statornicit la Sparta ca „femeile 
să facă exerciții de gimnastică 
Ia fel ca și bărbații și aseme
nea lor să se întreacă în exer
ciții de alergare și rezistență".

Exercițiile fizice au fost prac
ticate în cele mai vechi tim
puri sub cerul liber, în interio
rul cetăților sau în afara lor, 
de predilecție pe terenuri situa
te în vecinătatea apelor, care

Marile pasiuni ale unor mici suporteri

— Ga anul m-am păcălit; ta spune repede cu cine ții 7
(Desen de D. Petricâ)

„Este
(ață Je om se manifestă la tot pasul!

internaționale de rugbi 
precum se știe de re-

• s

pe care l-ați avut cu
M-am con-

și R. P. Romîne.
ne-a mărturisit cu căldură:

— N-am pus nici o clipă la 
îndoială victoria rominilor, care 
au făcut o partidă la nivelul 
rugbiului occidental. Echipa dvs. 
deși cuprinde acum multe ele
mente tinere, m-a impresionat 
prin viteză, prin corecta circu 
lație a balonului, prin tehnică, 
prin fantezia sa bogată. Ea este 
foarte aproape de redutabilul 
„W 
citiva ani în urmă. ____ —
vlns de popularitatea și ascen
siunea înregistrată in prezent 
de acest sport în Rominia. Ceea 
ce trebuie să aveți în vedere 
pentru viitorul apropiat este 
programarea cit mai multor in 
tîlniri internaționale — la nivel 
de club sau de reprezentative 
— care să contribuie la 
nenta rodare a actualei 
ții și oare să-i asigure 
geniMe ctt mai bună.

.-.Ultima zi a șederii 
Capitală, Silvio Pozei și-a de
dicat-o unei pasiuni awi vechi;

perina 
forma 
o omo-

sale Tn

bucurat de o 
din prima ju-

ofereau prilejul practicării îno
tului. La Atena, tradiția arată 
ca inițiator al întrecerilor gim
nastice pe eroul legendar Te- 
zeu. . Datorită recunoașterii una
nime a valorii educative a exer- 
cițiîlor fizice, toate orașele de 
vază ale Greciei au fost înzes
trate de timpuriu cu localuri 
adecvate, numite „palestre* și 
„gymnazii", transformate trep
tat în impunătoare edificii. Din 
indicațiile lui Vitruvius (sec. I. 
e.n.) aflăm că „gymnaziul" 
avea formă de patrulater sau 
dreptunghi. Pe cele patru laturi 
ale terenului se ridicau portice 
(galerii). Trei dintre ele erau 
amenajate cu scaune circulare 
unde luau loc dascălii de reto
rică și filozofii care găseau pri
lej nimerit pentru a dezvolta 
subiecte cu teme literare și fi
lozofice. Porticul situat tn spre 
partea nordică adăpostea clădi
rea destinată exercițiilor (efe- 
beion), în continuarea căreia 
venea un „conisterion*, loc a- 
menajat pentru presărarea tru
purilor cu nisip, baia și clădi
rea amenajată pentru ungerea 
trupurilor (elaisthesion).

In „palestre* și „gymnazii" 
cei vîrstnici erau îndrumătorii 
celor tineri, cei mai pricepuți 
ai celor nedeprinși încă. Pa
lestra era prevăzută cu o adîn- 
citură (scama) în care se des
fășurau luptele de trîntă șl 
pumni; gyrnnaziul dispunea tot

vizitarea orașului. L-am fnt fi
nit privind ou admirație fațada 
unui bloc în construcție de pe 
bulevarduL Magheru :

— La dvs. se construiește 
într-un ritm uluitor. Bucureștiul 
pitoresc prin parcurile, grădini
le și lacurile sale, tinde să cu 
cerească și prin numărul im- TIBER IU STAMA

Inaintea meciului de rugbi R. P. Romină—R. Cehoslovacă, 
arbitrul internațional Silvio Po2zi asistă la tradiționalul 
schimb de fanioane dintre căpitanii celor două echipe.

(Foto Gh. Dumitru)

deauna de o pistă pentru aler
gare numită „dromos". In pa
lestre se desfășurau luptele de 
trîntă și pumni ca și de „pan- 
cration" (combinație de trîntă și 
luptă cu pumnii). In „pancra- 
tion" era admisă și rostogolirea 
pe jos. Luptele acestea sînt frec
vent amintite de scriitori și poeți. 
Astfel Homer ne spune că „Epeos 
este un luptător cu pumnii is
cusit ca nici unul, pe care nri 
menea altul nu poate să-l bi- 
ruie-n harța cu pumnii".

Mai trebuie amintite întrece3 
rile de care și cursele cu cai. 
Concurenții de la diferitele pro-' 
be erau obligați să respecte un 
regim alimentar, constînd din 
fructe, în special smochine și 
produse lactate; ulterior la a- 
cest regim s-a adăugat și carne.

Răsplata la aceste concursuri 
consta din diferite obiecte de 
valoare ca trepiedtiri, cupe și 
cratere, iar mai tîrziu acestea 
au fost înlocuite prin cununi de 
laur, mirt și palmier.

Intr-o epocă mai tîrzie învin
gătorii primeau ca răsplată pe 
lîngă cunună și o perie de aur 
sau un vas de argint. Solem
nitatea premierii se făcea cu 
deosebită pompă. Crainicul pro
nunța numele învingătorului' și 
al cetății căreia îi aparținea, 
învingătorul pășea pe pămîntul 
cetății de baștină prin(r-o des
chidere anume făcută în zidul 
cetății. Deseori erau prevăzute 
și alte onoruri, iar la Sparta 
învingătorii erau întreținuți de 
cetate, bucurîndu-se și de privi
legiul de a lupta la război ală
turi de rege.

începînd din sec. III al erei 
noastre întrecerile sportive în
cep să fie practicate numai de 
cei bogați, pierzîndu-și astfel 

jdin importanța lor inițială. Da- 
' torită ideilor propagate de rigo 
Jrismul creștin și de filozofia 
t neoplatoniciană care propaga 
I reabilitarea omului prin renan3 
S țarea la satisfacerea cerințelor 
. trupești, exercițiile fizice și în-' 
J trecerile de tot felul, încep să 
k decadă. Ultima lovitură ce li se 
I aduce este a decretului Iui Tiieo. 
1 doshi cel Mare din 394 e.n., care 
k suspendă întrecerile sportive și 
J desființează gymnaziile și pa- 
k lestrele.

După un trecut plin de glorie 
j și după o perioadă întunecată, 
bîn vremurile noastre exercițiile 
) fizice se bucură de o recunoaș- 
I ‘.ere unanimă. In special în ță-5 
f rile socialiste, datorită sprijinit-' 
/ lui larg oferit de stat, sportul 
>a căpătat un profund caracter 
Jde masă.
I MARIA MARINESCU
I lector la Facultatea dai
/ Filologie din București 

presionant al construcțiilor da 
locuințe ridicate după toate ce
rințele estetice. Mărturisesc sine 
cer că este o mare plăcere să 
trăiești într-o țară ca a dum
neavoastră, unde grija față de 
om se manifestă la tot nasul.
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FLORILE IMIVUIH
Afî-a fost dat să văd acum mai bine de un deceniu și jumătate 

următoarele:
Intr-o tindă a unei case sărăcăcioase dintr-un sat din Moldova, o 

femeie aplecată asupra unei coveți legăna zile și nopți o ființă plăpîndă. 
In niște scutece rupte, cu un țoc în gură (un fel de biberon de cîrpă 
umplut cu mălai) copilul abia iși trăgea suflarea. Fiind bolnav de 
pojar și neavind medicamente, mama n-a găsit alt leac decît țocul și 
legănatul la nesfîrșit al copilului.

Frîntă de nopțile albe, aplecată deasupra coveții, femeia îngîna, cu 
ochii plini de lacrimi, frînturi dintr-un cintec de leagăn: „Nani, nani... 
dormi, floarea pămîntului". Din cînd în cînd, ridicînd ochii în sus, ea 
scotea cîte un oftat înăbușit și murmure de revoltă sufletească, care 
parcă spuneau: „greu se mai cresc florile pămîntului..."

Da! In regimul burghezo-moșieresc florile pămîntului — copiii se creșteau 
toarte greu. Ele erau o povară pentru părinți. Lipsa de asistență medi
cală ridica procentul mortalității infantile la cifre înspăimîntătoare. Ca 
un coșmar se perindă prin fața ochilor tristele realități ale trecutului: 
copiii goi acoperindu-și trupul cu haine zdrențuite, căutînd deseori un 
culcuș sub poduri sau pe trotuare, umblînd prin lăzile de gunoaie după 
resturi de mîncare...

Astăzi, în regimul nostru democrat popular, ocrotirea mamei și a 
copilului este o importantă problemă de stat. Copiilor le este asigurată 
o viață fericită, lipsită de grija zilei de mîine. Noi creștem astăzi flo
rile pămîntului — pe omul de mîine, pe cetățeanul republicii noastre 
socialiste ca pe un adevărat OM, cu o pregătire științifică, cu un larg 
orizont cultural, cu o inimă caldă care să vibreze la tot ce-i frumos, 
la tot ce este drept. Creștem florile pămîntului în spiritul dragostei pen
tru tot ceea ce au creat oamenii muncii, în spiritul luptei dlrze și neîn
fricate pentru fericirea poporului, pentru înfăptuirea idealului de mîine 
— socialismul.

Omagiu vouă, copii de pretutindeni I Să creșteți voinici, puternici 
și fericiți. Și privindu-vă pe"v6i, copii ai țării noastre, încercăm deplina 
satisfacție, aceea că puterea democrat-populară v-a asigurat totul, cu 
prețul unui efort deosebit, ca să ~ ' 
prezent și de viilor.

vă bucurați de lumina soarelui, de
V. GRĂDINARII

O după-amiază printre purtătorii 
cravatei roșii din Sibiu9

abundentă și rece ca de toamnă oprise în acea după-amiază 
străzile Sibiului. Cînd și cînd mai vedeai cîte un om ascun- 

streașinile caselor. Numai două fetițe de o șchioapă acoperite 
lor liliputane mergeau curajos și sigur. Iată cel mai bun pri-

O ploaie 
circulația pe 
zîndu-se sub 
Cu pelerinele . . „
lej să mă interesez unde se află „Casa Pionierilor". încerc să le ajung din 
urmă cînd, le văd intrînd pe o poartă mare de " 
ceea ce căutam: „Casa Pionierilor".
O cameră mare cu oglinzi de jur 

împrejur, în care domnește o atmosferă 
caldă, plăcută. Peste cîteva minute 
trebuie să înceapă concursul cercului 
de balet închinat sărbătoririi Zilei Co
pilului. Marla Molodeț, directoarea 
„Casei Pionierilor" și președinta ju
riului concursului încearcă — cu vo
cea tremurind ea însăși de emoție — 
să risipească tracul micilor „artiste". 
Toate sînt numai ochi și urechi. Dar 
iată că la fetițele care îmi serviseră 
drept ghid emoția s-a ivit mai curînd 
de cit ne așteptam și in ochișorii lor 
ce clipesc des au apărut boabe mici, 
cristaline. De „vină" e numai Maria 
Molodeț, directoarea, care in dra

gostea ei pentru copiii ce i-au fost în
credințați pune atîta suflet 
spune!

Dar, liniște! A început 
Prima temă: „pioniera în 
Interpretează eleva Mariana 
clasa a V-a. Timp de trei minute juriul 
și noi toți cei de față am fost în 
excursie, am cules flori. într-o pajiște

fier. Ei, dar aici e chiar

in cele ce

concursul. 
excursie". 
Orian din

„SUPORTERUL”
E cit o șchioapă, insă are 
o pasiune foarte mare, 
pe care nici n-o bănuiești: 
de cite ori ii dau răgaz 
preocupările școlare 
ți cele strict pionierești, 
prin crăpătura din zăplaz 
privește (foarte competent!) 
la cei ce fac., antrenamen*

Nu-i fotbalist cu „greutate", 
din țară sau străinătate, 
să nu-i cunoască biografia: 
^viteză", vîrstă, palmares 
și-n special (bine-înțeles), 
nare îi este... „strategia".

1

gol. și entu-
‘ ’ sutdinia- 

Jos nu

înflorită și 
Ne-a ajutat 
terpretarea — atît de naturală și plină 
de imaginație a dansului ei. Drept 
răsplată a primit premiul I. E rîndul 
pionierelor Victoria Nicu, Irina Potir- 
mehe și Magda Ștefănescu să ne ara
te cum se simt în excursie, apoi al 
talentatei Mihaela Bordea, al Corne
liei Blascu și al Constanței A Iliesei 
în chip de „pionieră la munca patrio
tică" sau de „prietene supărate". Pe 
cuie să feliciți mai intîi? In nici un 
caz să n-o uităm pe Eva Cîmpeanu, 
profesoara cercului de '' ' 
muncit atît de mult și 
de bine...

„Nu ne uitați nici pe 
reporter!" N-am putut rezista invita
ției și am... extins în acea după-cmia- 
ză vizita la cercul celor 140 de ti
neri naturaliști (prof. Emilia Stoica), 
în atelierul „constructorilor" de aero- 
modele și navo-modele condus de iscu
situl maistru Ion Blaga, la „cercul ti
nerilor cercetători" (prof. Minerva 
Pușcașu), la „cercul de fizică și chi
mie" (prof. Ana Vasilescu) și la „cer
cul de croitorie și broderie națională" 
(prof. Eliza Sanda). Corul, orchestra, 
cenaclul literar și desenatorii nu erau 
„acasă", iar cei de la „căsuța de 
jocuri și povești" aveau desigur la 
acea oră în program „somn obligato
riu"! Cite imagini, ce lucruri de preț 
executate cu atîta gingășie âe cunos
cutele „minute îndemînatece"! încerc 
să le fac loc cu grijă acestor lucruri 
în caietul de însemnări. N-aș vrea să 
se deformeze nici unul. In ele s-a pus 
doar atîta suflet, atîta grijă părin
tească...

„Se poate, tocmai despre 
tivii să nu spuneți nimic? 
uitasem. Să-mi iau doar un 
Ei și acum aveți copilitul 
profesoară Emilia Panait! Vasăzică 3 
echipe de volei, 4 de handbal și 2 de 
baschet: la Sparlachiada pionierilor au 
luat parte 37 de voleibaliști și 50 ju

ne-am simțit iar copii. 
Mariana Orian prin in-

balet, care a 
mai ales ailt

noii, tovarășe

noi spor- 
Nu, nu-i 

alt notes, 
tovarășe

Nu scapă nici o „Miluire"
(Nici gînd! Ar fi... „nenorocire"!) 
fi-l vezi ades pe stadion, 
cit e de mic, cum se agită 
(cu ochii numai la „balon") 
și inimioara îi palpită, 
aplaudind clte-un „plonjon" 
sau cite-o „pașă"... fericită. 
Iar ca „suporter" demn ce e, 
la orice „internațională*, 
el e în... formă specială 
fii strigă: „Haide P.P.P. F

S-a marcat încă u.. „ _ 
zia>stmui micuților spectatori 
ză prompt ,,evenimentul”. ___
se întrec echipe din prima categorie 
a țării, ci... finalistele pe ~ ..."
ale campionatului școlar de fotbal. 
Nu face nimic însă, întrecerea spor
tivă e tot atît de frumoasă, iar 
suporterii în devenire .și cunosc bine 
„îndatoririle"... Imagine puțin obiș
nuită, în care sîpt cuprinși doar 
o parte din ©ai aproape 15.000 pio
nieri și școlari prezenți în tribunele 
Stadionului Republicii la prima 
„duminică sportivă”.

Capitală

Pionierii din Cluj

In cinstea Zilei Internaționale a Copilului

fȘogată activitate sportivă în Capitală
In cinstea Zilei Internaționale a Co

pilului, cei mai mici spori ivi din Capi
tală vor fi prezenți la startul a nume 
roase întreceri sportive, organizate de 
comitetul orășenesc U.T.M., secțiunea 
de Invățămînt și cultură a Sfatului 
Popular al Capitalei și consiliul oră
șenesc U.C.F.S.

și Iași Ia start
Cînd îl întrebi ce-ar vrea să fie
Iși umflă pieptul de mindrie 
fi-mi spune bravul pionier:
„Iutii de toate, inginer... 
fi-n ore libere (e clar?) 
aș mai dori să fiu... portar!

MIRCEA CODRESCL)

sportivi a: orașum 
pregătesc în aceste

Cei mai mici 
Cluj și iași se 
zile pentru tradiționalele întreceri de 
trotinete, triciclete și biciclete organi
zate duminică 31 mai, în cinstea Ziiei 
Internaționale a Copilului.

La Cluj, întrecerile se vor desfășura 
pe străzile din jurul pieții Libertății. 
In aceeași zi, dimineața, pe stadianul 
uzinelor „lanoș Herbak" va avea loc

un concurs atletic, iar după-amiază, 
pe stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej", me
ciuri de fotbal între „pitici"

Întreceri asemănătoare vor avea 
loc în orașul lași precum și în cîteva 
orașe din regiune, printre care: Paș
cani, Vaslui, Huși, Bîrlad și Murgeni.

R. Fisch
P. Codrea — coresp. regionali

• Pe primul plan se situează, fără 
îndoială, întrecerile din cadrul semifi
nalelor Sparta, ch iad ei pionierilor și șco
larilor (faza pe oraș), programate astăzi 
pe stadionul Dinamo (fotbal). „23 Au
gust0 (handbal — băieți și fete) și Tine
retului (oină). Finalele au loc mîine 
dimineața, de la era 9 pe stadionul ,,23 
August" se vor întrece handtaliștii, iar 
după amiază, pe același stadion (în 
deschidere la cuplajul de fotbal de ca
tegorie A, Progresul—C.C.A. și Rapid— 
Dinamo), se vor disputa finalele la at
letism. Tot mîine. pe aeroportul Pipera 
(începînd de la ora 8,30) sînt programate 
și concursurile de aeromodelism 
din cadru] Spartachiadei Pionierilor și 
Școlarilor.
• Piața Republicii va găzdui mîine 

de la ora 8,30, tradiționalele întreceri 
de triciclete, trotinete și auto cu pedale, 
rezervate copiilor între 2—12 ani. Pentru 
..cicliști", plecarea oe va da la ora 9
din calea Victoriei.
• In sfîrșit, luni după amiază. în 

sala Giulești (ora 16) va avea loc un 
concurs de trîhtă cu participarea copii
lor între 8 și 12 ani.

a,

In așteptarea vacanței...
In ziua în care l-am cunoscut pe 

„eroul" reportajului nostru — pionie
rul Octavian Munteanu, elev în clasa 
a V-a B a Școlii medii nr. 36 — a- 

■ ce sta avea de dat teza la limba rusă. 
Era încrezător, așteptînd că senină
tate evenimentul:

— Alți elevi, în ajun de teze „to
cesc" de zor, crezind că astfel vor 
ști mai mult. Dar, dacă n-ai învățat 
In cursul anului, degeaba...

Octavian nu face parte din rîndul 
elevilor „tocilari". Pentru el, tezele 
nu reprezintă decît un prilej fericit 
de verificare a cunoștințelor însușite

După predarea lucrării la limba 
trasă — așa cam a făcut și după te- 
tzele date la Istorie, Geografie sau 
lla Limba Romină •— se consultă cu 
icotegii, Ce rezultă din discuția lor? 
(Că și dictarea și retroversiunea au 
Ifost făcate foarte bine!

t— Ei băieți —Jși indeifâiqă el co

legii de clasă — și acum să ne ți
nem tari și la ultima teză, cea de 
Matematici !...

Intre timp ne-am dat întîlnire pe... 
stadionul „Progresul", pentru că ■

— Știți, eu fac și sport. Vine și 
„tata" cu băieții...

„Tata" este antrenorul de rugbi, 
Cornel Munteanu, iar „băieții" — ju
cătorii echipei Constructorul Bucu
rești, care urmau să se antreneze cu 
rugbiștii de la Progresul. Și, în timp 
ce intre buturile terenului din incinta 
stadionului se încinsese un meci de 
toată frumusețea, pe pista de zgură, 
Octavian era preocupat de fixarea 
cit mal corectă a poziției corpului 
la startul unei probe de viteză.

— Trebuie să învăț cum să plec 
într-o probă. Totdeauna pierd secunde 
prețioase...

Dar pentru ce concurs se pregătea 
Qctavjgn? Țoi el ne pune în temă.

— La I.C.S.P.C., unde lucrează ta
tăl meu, se organizează in fiecare an, 
de Ziua Copilului, întreceri de atle
tism, de biciclete, de trotinete

Și, după cîteva clipe adăugă cu un 
aer de vădită seriozitate

— Vă dați seama că nu pot lipsi l..
Un start, două, trei. De fiecare dată, 

plecarea este tot mai bună, li îm
părtășim această părere a noastră.

— Ei da, dar mai am de exersat. 
Pentru azi ajunge. Vreau să-mi re
zerv puțin timp pentru a lucra și cu 
balonul...

„Balonul" este mingea de rugbi, pe 
care Octavian o tăinuiește cu o ușu
rință surprinzătoare pentru cei 11 ani 
ai săi.

— Știți, am încercat să introduc 
jocul de rugbi și în clasa noastră. S-a 
opus însă profesoara de educație 
fizică.

— De ce?.

— Mi-a explicat că nu sintem încă 
formați.

— Și atunci?
— Rămîne să mai creștem Eu ori 

cum mă antrenez' de unul singur. îmi 
place așa de mult rugbiul I

înainte de a ne despărți, pionierul 
Octavian Munteanu ne-a dezvăluit și 
alte preferințe sportive: tenisul, voleiul 
și înotul.

— Abia aștept vacanța, pentru a 
participa la Palatul Pionierilor și la 
ștrandul Tineretului la diferite între
ceri care se organizează acolo.

Da, alături de zeci și zeci de mii 
de pionieri din țara noastră, Octavian 
Munteanu, după un an rodnic de în
vățătură care-l situează printre elevii 
cei mai buni din clasa sa, are tot 
dreptul să se bucure de apropiata ve
nire a vacanței. El va face 
sport, va participa la excursii, va 
simți din plin grija părintească pe 
care regimul nostru democrat-popular 
o acordă copiilor — viitorul minunat 
al patriei noastre iubite!

T. STAMA

cători de handbal; două echipe de 
baschet băieți participă la „Cupa 1 
Iunie"; un bazin de înot și două te
renuri de sport făcute tot de ,/nîinile 
îndemînatece"; de Ziua Copilului se 
vor organiza întreceri de biciclete și 
trotinete... Dar cu învățătura cum stau 
sportivii din cercul dumneavoastră? 
Baschetbaliștii sînt fruntea? îmi pare 
rău că nu pot să-i cunosc și eu pe 
Dan Bănescu și Ioan Bica din clasa 
a VIII-a de la Șc. medie nr. 1. Trebuie 
să fie băieți grozavi de îi lăudați atît! 
Sper însă că o să le mai înlîlnesc 
numele și în alte întreceri sportive...

K
La plecare, directoarea inii spuse 

confidențial: „Dacă vreți să vedeți 
ce au făcut sibienii pentru ziua de 1 
iunie, duceți-vă atunci și pe la Comi
tetul orășenesc de femei". M-atn dus. 
Simpozioane în 6 întreprinderi, întîl- 
niri ale copiilor cu scriitorii din oraș, 
cu luptătorii din ilegalitate, săptămîna 
filmului pentru copii, magazine pline 
cu articole pentru copii, un orășel al 
copiilor, un festival în parcul de sub 
arini, scrisori către copii din alte țări, 
adunări festive și cîte multe altele...

Afară ploaia mohorîtă continua să 
cadă. Și ictus’ nu știu de ce, în acea 
zi simțeam ca vine pentru a doua 
oară primăvara. In inimile sibienilor 
sălășluia bucuria ce le-o dădea apro
piata sărbătoare a Zilei Internaționale 
a Copilului. In febrilitatea pregătirilor 
le-am ghicit însă și dorința de a mul
țumi cuiva pentru toate bucuriile 
vieții de azi. Firește, partidului!

mai buni

OCTAVIAN GINGU

Alexandru Aciu, elev îrrPionierul 
clasa a IV-a a școlii elementare nr. 124, 
este fruntaș la învățătură 
dențiat prin rezultate bune 
linie de sport, la înot și

și s-a evi- 
obțiriute pe 
atletism.

Pioniera Marina Șelarii, elevă in 
clasa a 111-a a școlii de 7 ani nr. 70 
din București, este fruntașă la învă
țătură și în același timp o bună gim
nastă.

Pionierul Radu Donescu a obținut 
rezultate bune la atletism în diferite 
competiții școlare și pionierești. Elev 
în clasa a Vil-a a școlii medii nr. 16 
„Gh. Coșbuc". el se mîndrește numai 
cu note 9 și 10.



Duminică la Cîmpinal

MOTOCICLISM: TS'XT
Mîine, în categoria A la fotbal

O etapă care poate aduce clarificări...

Nedelcu

lază din desfășurarea campionatului republicând de viteză pe circuit 
(ediția 1958) care a avut loc la Cîmpina.

Aproape 90 motocicliști din Capitală 
și din provincie vor lua startul mîine 
la Cîmpina în ediția pe acest an a 
campionatului republican de viteză pe 
circuit. Organizatorii — asociația spor
tivă „Poiana" Cîmpina — cu sprijinul 
F.R.M. aii asigurat alergătorilor cele 
mai bune condiții de participare. Tra
seul bine ales, numărul mare de aler
gători, precum și buna pregătire a 
participanților vor contribui la reali-

(Foto H. Naum)
zarea unui bun spectacol sportiv. 
Printre motociclișlii înscriși în concurs 
se află cunoscutii alergători N. Bttescu 
(Rapid), Gh. ion (CCA), Mihai Pop 
(Dinamo), C. Radovici (Metalul), Gh. 
Ioniță (CCA), M. Cerriescit (Dinamo), 
Șt. Iancovici (Metalul), C. 
(Dinamo), M. Dănescu (CCA), 
Szabo (Dinamo) ș.a. întrecerile încep 
la ora 8,30.

• La București cuplaj pe
- ►- >
■' Nici nu mai este nevoie să spunem 
“că și etapa de mîine a categoriei A
♦ prezintă mare importanță pentru cla- 
isament. Această importanță rezultă
♦ din simpla lectură a programului e- 
Ț tapei (în paranteze, am indicat și re- 
Zzultatele din turul campionatului), 
Țprecum și din compararea jocurilor cu

clasamentul așa cum se prezintă la 
ora actuală:

Rapid—Dinamo București (3-2), 
stadionul „23 August", ora 17.

FOTBALIȘTII ALGERIENI AU LĂSAT 
0 FRUMOASĂ IMPRESIE

LA BUCUREȘTI
au

Probleme de arbitraj

..Mhioea de arbitru66
Comentarea regulamentului jocului 

de fotbal, pe marginea diferitelor 
cazuri ivite în meciurile de campionat, 
r cît se poate de bine venită. 
i gind pe acest drum se va a- 
junge ca in scurt timp să se elimi
ne mare parte din confuziile ce se 
produc în interpretarea infracțiuni
lor comise de jucători. Esențialul 
este ca precizările ce se fac în a- 
semenea ocazii să poarte amprenta re
gulamentului, să fie lipsite de ori
ce interpretare personală. In unele 
comentarii însă, s-au strecurat ase
menea interpretări. De aceea gă
sesc că este necesar să revin asupra 
tinei decizii pe care a luat-o arbi
tru Al. loth în cursul meciului 
Rapid — Petrolul în faza următoa
re : portarul Sfetcu și fundașul 
Neacșu I. ambii de la Petrolul, s-au 
ciocnit fără ca vreun jucător rapi- 
dist să fi contribuit la aceasta. In 
urma ciocnirii, portarul Sfetcu a că
zut la pămînf fiind accidenta1. A- 
ceastă situație l-a ohligat pe arbi-

SEMIFINALELE CUPil
LA BUCUREȘTI ȘI ARAD

>ele două jocuri din cadrul semifi
nalelor Cupei R.P.R. se vor disputa la 
3 iunie astfel:

La București: Dinamo București — 
Rapid București.

La Arad: C.S.M. Baia Mare — 
Progresul București.

jocului, 
reguIa
să reia 

jocul printr-o „minge de arbitru" pe 
locul unde a căzut Sfetcu. Or, el 
n-a procedat așa; a acordat o... lo
vitură liberă în favoarea Petrolului, 
decizie poate sentimentală, dar. în 
orice caz neregulamentară și critica 
ce i s-a adus este întemeiată.

In analiza greșelii arbitrului Al. 
Toth s-a strecurat însă și o gre
șeală. Un comentator a venit cu o 
sugestie oarecum bizară și cu o in
terpretare tot ...sentimentală. In caz 
extrem 
ar fi 
bitru" 
unde 
ajuns 
posibilitatea să degajeze imediat ce 
a prins balonul. Ceea ce nu ar fi 
fost deloc regulamentar. In faza res
pectivă nu a existat nici un dubiu. 
Arbitrul a întrerupt jocul în momen
tul în care balonul se afla în bra
țele portarului căzut la aproximativ 
8 m de poartă și ca atare nu se mai 
poate face nici o presupunere 
„Mingea de arbitru" trebuia acordată 
numai în acest loc — în virtutea 
regulamentului — și nu în altă par 
te a terenului — pe bază de presu
puneri. Regulamentul trebuie inter
pretat în mod corect tocmai pentru 
a nu da loc la confuzii in rindurile 
spectatorilor și chiar jucătorilor.

GH. DULEA. arbitru de fotbal

tru să fluiere întreruperea 
După întrerupere, conform 

meniului, arbitrul trebuia

i — s-a spus — arbitrul Toth 
putut acorda o „minge de ar

ia mijlocul terenului, acolo 
s-ar fi „presupus" că ar fi 
mingea dacă Sletcu ar fi avut

stadionul 23 August: Progresul — C.CJL. și Rapid — Dinamo • Jocuri 
importante la Constanța, Petroșani și Ploești

N-au fost prea mulți cei care 
venit joi seara pe stadionul Republi
cii să asiste ia evoluția fotbaliștilor 
algerieni. Cei prezenți însă, la întîl- 
nirea pe care oaspeții au susținut-o cu 
o selecționată de tineret a comitetu
lui de instituție al Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor nu au 
avut ce regreta. Dimpotrivă. Ei au a- 
vut satisfacția de a urmări un spec
tacol fotbalistic de cea mai bună ca
litate — cum de mult nu s-a văzut 
la București—, în care finețea și pre
cizia execuțiilor tehnice ale oaspeți
lor, claritatea și rapiditatea acțiunilor 
lor ofensive le-ati adus meritate a- 
plauze și victoria cu scorul de 1-0 
(0-0), prin punctul marcat de Brahimi 
(min. 80).

Meciul a plăcut mult datorită fap
tului că a abundat în faze de poar
tă, în rapide acțiuni de atac care 
creau cele mai palpitante situații. De 
nenumărate ori cei doi portari Todor 
și Bou'bekeur au salvat în extremis 
goluri gata făcute. Precizia în pase, 
derutantele schimbări de locuri, toate 
acestea „brodate" cu variate execuții 
tehnice le-a adus fotbaliștilor alge
rieni — în frunte cu Ben Tifotir, Me- 
kloufi, Zitouni, Soukhane II, Brahimi 
— o superioritate care a făcut ea apă
rarea bucureșteană, în frunte cu por
tarul Todor, să șe întrebuințeze foarte 
serios.

Trebuie să menționăm că un aport 
în realizarea acestui spectacol de ca
litate l-au adus și tinerii fotbaliști 
bucureșteni care s-au străduit (și de 
cele mai multe ori au reușit) ca prin 
elan și dîrzenie să suplinească dife
rența de rutină față de adversarii lor.

Jocul s-a disputat în notă de spor
tivitate, astfel că arbitrul D. Schulder 
a avut o sarcină ușoară.

Intîlnirea iugoslavia — Bulgaria 
care are loc mîine la Belgrad în ca
drul „Cupei Europei", va fi condusă 
de arbitri romîni: M. Popa la centru, 
P. Kroner și V. Dumitrescu, la tușă.

Progresul—C.C.A. (1-2), stadionul 
„23 August", ora 15.15.

Petrolul—Știința Timișoara (1-2).
Farul—Știinta Cluj (3-3).
Jiul—U.T.A. (0-3).
Dinamo Bacău—St. roșu (1-1).
Iată și clasamentul ■■

1. Petrolul 19 13 1 5 38:20 27
2. C.C.A. 19 11 4 4 31:23 26
3. Dinamo București 19 10 4 5 37:22 24
4. Rapid 19 10 3 6 35:23 23
5. Dinamo Bacâu 19 9 4 6 30:26 22
6. U.T.A. 18 7 4 7 25:20 18
7. Progresul 19 8 2 9 34:29 18
8. St. roșu 18 6 4 8 23:26 16
9. Jiul 19 5 4 10 24:40 14

ro. Farul 19 5 4 10 25:42 14
n. Știinta timișoara 19 4 5 10 15:31 13
12. Știinta Cluj 19 1 9 9 16:31 11

Rezultă, deci, că jocurile din Bucu
rești interesează primele locuri, mai 
ales poziția echipelor C.C.A. — cel 
mai serios „concurent" al Petrolului — 
și Dinamo București, precum și mij
locul clasamentului (Progresul); par
tida de la Ploești primul loc și zona 
retrogradării; meciul de la Bacău 
mijlocul clasamentului (Dinamo) și 
zona retrogradării (St. roșu); iar cele 
de la Constanța și Petroșani zona re
trogradării. Privite prin această prismă, 
jocurile apar deosebit de interesante 
și deschid perspectivele unor întreceri 
dîrze. echilibrate. în ciuda locurilor 
diferite pe care le ocupă echipele în 
clasament. Vom sublinia în mod spe

ciali programul cuplat (inter-bucure- 
ștean) de la „23 August", de la care 
spectatorii așteaptă jocuri de bună 
calitate, și partidele de la Constanța 
și Petroșani.

Interesantă va fi de urmărit evolu
ția echipelor Dinamo Bacău, Progre
sul și Farul care în acest sezon au 
avut o comportare meritorie, cu mult 
mai bună decît în toamnă. Aceste e- 
chipe ocupă, de altfel, și locuri mai 
bune într-un clasament al returului, 
care se orezintă astfel :
1. Petrolul 8 6 1 1 17: 6 13
2. Dinamo Bacâu 8 5 1 2 14:11 11
3. C.C.A. 8 4 2 2 11:10 10
4. Rapid 8 3 3 2 9: 7 y
5. Progresul 8 4 1 3 14:11 y
6. Farul 8 3 3 2 12:13 9
7. St. roșu 7 3 2 2 8: 6 8
8. Dinamo Buc. 8 2 3 3 9: 9 /
9. U.T.A. 7 2 1 4 6: 9 5

10. Știinta Cluj 8 1 3 4 7:11 5
11. Jiul 8 1 2 5 10:18 4
12. Știinja limișoara 8 1 2 5 5:11 4

Deosebirile care apar din compara
rea cu clasamentul general se dato- 
resc comportării — mai bune sau mai 
slabe — a echipelor în sezonul de 
primăvară. Constante au fost echipe
le Petrolul, C.C.A. și Rapid, înfrunte, 
Jiul, Știința Timișoara și Știința Cluj, 
în ultima parte a clasamentului, în 
timp ce fostul lider Dinamo și U.T.A. 
ocupă locuri în partea a doua a cla
samentului.

Cele 12 echipe anunță...
• DINAMO BUCUREȘTI s-a an

trenat miercuri cu echipa sa de ju
niori-. Formația . sa rămîne aceeași din 
meciul cu Farul. Varga, care mai are 
de executat o etapă de suspendare, va 
reintra în partida de cupă cu Rapid.

• RAPID, în principiu, s;a fixat 
asupra formației: Todor — Dodeanu, 
Stancu, Greavu — Bodo, Neamțu — 
Copil, Raab, Ene, Georgescu, Văcaru. 
Macri are dureri la un picior, iar 
Langa este indisponibil. Olarii este re
zervă pentru cazul cînd Georgescu nu 
ar putea juca.

• C.C.A. a susținut joi un meci de 
antrenament în compania formației de 
juniori. Contra Progresului va alinia 
echipa: Voinescu — Gepolschi, Apol- 
zan, Zavoda II •— Mihăilescu, Bone— 
Constantinescu, Crișan, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru.

• PROGRESUL va face eventual 
o singură modificare îp formația care

tare, unde Zaharia și Marin Marcel 
sînt indisponibili. Formația probabilă: 
Sfetcu — Pahonțu, Marinescu, Neac
șu I (Topșa) — Fronea, Tabarcea 
(Neacșu I) — Constantinescu, Voica 
(Tabarcea), Dridea, Babone, Bădu- 
lescu. Joi, Petrolul s-a antrenat cu 
Victoria Buzău (3—4).

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA anunța 
reintrarea probabilă a lui Lereter, care 
a participat de altfel la antrenamentul 
de joi cu Progresul (9—0, în trei 
reprize, Constantin 6, Lereter, Coje- 
reanu și Gîrleanu). Formația proba
bilă: Enăchescu — Codreanu, Tîlvescu, 
Florescu — Neacșu, Tănase — Con
stantin, Iordăchescu (Zaharia), Coje- 
reanu, Lereter (Iordăchescu), Gîrleanu. 
(Al. Gros, coresp. reg.).

• DINÂMO BACĂU a susținut Joi 
un meci amical la Iași cu Unirea și 
a cîștigat cu 2—1 (0—0) prin punctele 
marcate de Asan (min. 85. din II in)

Partidele de fotbal de duminică sînt 
privite cu mare interes pretutindeni. 
Firește că și atenția pentru concursul 
Pronosport este și ea foarte mare, mai 
ales că programul concursului nr. 22 
oferă, în ansamblul lui, întî'niri va 
riate, insumînd tot ceea ce este mai 
atractiv din cele trei întreceri: cam
pionatul categoriei A și cele două serii 
ale categoriei B. In primul rînd este 
urmărită cu pasiune disputa din frun
tea clasamentului categoriei A (repre
zentată în program atît prin meciul 
de la Ploești Petrolul — Știința ti
mișoara cît și prin cele două întîl- 
niri de pe stadionul „23 August" în 
■are apar pretendentele actuale la lo
ud deținut de echipa din Ploești) ; în 
al doilea, pasionanta cursă de la coa
da clasamentului (prezentă și ea în 
programul concursului Pronosport prin 
partidele: Farul — Știința Cluj, Jitii 
— UTA si — din nou — Petrolul — 
Știința Timișoara). Una dintre cele 
mai echilibrate întreceri pentru primul 
oc înregistrată în ultimii ani este a- 
ceca la care asistăm în prima serie 
a campionatului categoriei B. unde a- 
proape jumătate dintre participantele 
la campionat au... speranțe la primul 
loc. Programul a reținut jocurile CFR 
Arad — CSM Reșița, CSA Sibiu — 
Minerul Lupeni, Corvinul Hunedoara— 
CS Tg. Mureș; cît privește seria a 
doua, în program găs'ți un meci im
portant pentru desemnarea unui com
petitor la întrecerea pentru locul de 
lider — Dinamo Galați—Unirea Iași — 
și o întîlnire aproape decisivă pentru 
stabilirea ecbine'or ce vo- retrograda 
Poiana Cîmpina — Prahova Ploești.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 2.3 (7 iunie 1959)

I. Petrolul Ploești—UTA (cat. A)
II. Știința Timișoara—Dinamo Buc.

(cat. A)
III. Știința Cluj — Rapid București

(cat. A)
IV. Farul Constanța — Steagul Roșu

Orașul Stalin (cat. A)
V. C.C.A. — Jiul Petroșani (cat. A)
VI. Progresul București — Dinamo

Bacău (cat. A)
VII. C.S. Tg. Mureș — Minerul Lu

peni (cat. B)
VIII. Corvinul Hunedoara — Industria

Sîrmii C. Turzii (cat. B)
IX. C.S.M. Baia Mare — CFR Arad

(cat. B)
X. Unirea Focsani — Dinamo Galati

(cat. B)
XL Gloria Bistrița — Flacăra Moreni 

(cat. B) '
XII. Unirea Iasi — Foresta Fălticeni 

(cat. B)
DIN NOU PREMII PENTRU SPEC
TATORII CUPLAJULUI DE MÎINE 
DE PE STADIONUL „2.3 AUGUST"

Continuîndu-se acțiunea pentru res
pectarea locurilor numerotate pe sta
dioane, I. S. Loto-Pronosport acordă 
din nou premii spectatorilor care mîine, 
pe stadionul „2.3 August", vor fi gă
siți pe locurile lor de către ofganfle

de ordine. Premiile sînt următoarele: 
o bicicletă; o garnitură de pat din 
olandină; un ceasornic de buzunar și 
șapte ceasornice deșteptătoare. Pentru 
spectatorii care au buletine Pronosport 
asupra lor, completate pe numele lor, 
I. S. Loto-Pronosport acordă separat 
următoarele premii: un aparat de radio 
„Armonia"; un ceasornic de mînă cu 
brățară; 3 m. de ștofă; șapte stilouri 
din R.P. Chineză.

premiile concursului
PRONOEXPRES Nr 21

In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 21 din 
27 mai au fost stabilite următoarele 
premii:

Categoria a 111-a: 1 variantă a
75.000 Tei

Categoria, a IV-a: 38 variante a
2.2.32. lei fiecare

Categoria a V-a: 200 variante a
636 lei fiecare

Categoria a Vl-a: 1.055 variante a 
120 lei fiecare

Fond de premii: 758.976 lei.
S-a reportat: 250.000 lei la cate

goria I-a, 84.829 lei la categoria a
II- a și 9.829 lei la categoria a
III- a.

Premiul de 75.000 lei a fost obți
nut de participantul Nicolae Tănase 
din corn. Stîlpeni, regiunea Pitești.

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

Imagine de la antrenamentul echipei C.C.A. Alexandrescu — printr-nn 
dribling — il face pe Voinescu să plonjeze în gol...
a cîștigat la Arad: Neagu în locul lui 
Nedelcu, care este lovit la un picior.

• FARUL așteaptă cu încredere 
partida cu Știința Cluj. Joi constăn- 
țenii au jucat cu Dinamo Constanța, 
de care au dispus eu 11—0 (3—0), 
prin punctele înscrise de Niculescu 
(4), Ciosescu (4), Heller, Moroianu 
și Pană. Duminică va juca aceeași 
echipă din etapa precedentă (mai pu
țin Toma, care-i suspendat): Ghibă- 
nescu — Straton, Ciuncan, Lepădata 
(Dănulescu) — Corneanu, Pană — 
Moroianu, Siver, Ciosescu, Niculescu, 
R. I •■ 'r. (P. Enache, coresp. reg.).

• ȘTIINȚA CLUJ are probleme de 
echipă, deoarece mulți jucători sînt in
disponibili. Antrenorul V. Mărdărescu 
va forma abia la C-nstanța echipa 
care va juca mîine. Joi, Știința a ju
cat cu Clubul s-ortiv școlar Cluj: 6—1.

• Nici U.T.A. nu și-a alcătuit for
mația pentru meciul de la Petroșani, 
unde vor face deplasarea 14 jucători: 
Coman, Weichelt, Sziics, Gapaș, Mol
nar, Seres (a cărui participare nu-i 
încă sigură), Petschovski, Koczka, 
Mețcas, Jurcă, Igna, Țîrlea, Szoher, 
Pîrcălab. Formația va fi alcătuită la 
Petroșani. Joi, U.T.A. a jucat cu e- 
chipa de rezerve, timp de 120 minute. 
Scor: 12—1. (St. Weinberger, coresp.). 

., e PETROL LJL: probleme la înjun-

și FI. Anghel (min. 87), respectiv 
Creangă (min. 90). Joc frumos, în care 
ieșenii s-au dovedit adversari egali și 
chiar superiori în cîmp. Duminică Di
namo va alinia echipa: Bucur — Gio- 
sanu, I. Lazăr, Florea — FI. Anghel, 
Ujvari — Rădulescu, Ciripoi. Gram. 
Eftimie, Asan. Cincu nu joacă fiind 
suspendat. (A. Scăunaș, coresp.).

• STEAGUL ROȘU (fără David și 
flașoti, ambii suspendați) urmează sa 
prezinte la Bacău echipa: Ghiță — 
Zbîrcea, Zaharia, Tîrnoveanu — H<di- 
șan, Szigeti — Fusulan, Proca, Cam
po, Miarcăș, Virgil Florea.

Știri de fotbal
e Joc restanță în categoria C: So

meșul S. Mare — Recolta Cărei 1—0 
(0-0). Meciul s-a disputat miercuri 
Ia S. Mare. A marcat Glodeanu.

• Meci internațional joi la Oradea: 
Voința — M.A.V. Puspokiadăny 
(R.P.U.) 1—0 (I—0). A marcat Slren- 
garu în min. 38.



țC. S. Oradea - Bionamo București, 
derbiul etapei a lll~a in campionatul de polo

Din carnetul corespondentului

Jucătorul dinamovist Cziszer a șutai la poarta mureșenilor făctnd clipe 
grele... fratelui său portarul Cziszer II. (Fază din meciul de polo Dinamo 
București—C.S. Tg. Mureș, încheiat cu victoria echipei bucureștene).

(Foto Th. Roibu)
Din cauza celor două partide ami

nate în primele două etape (Dinamo 
București—Industria Linii Timișoara 
și Știința Cluj—Știința București), ca 
și din cauza numărului impar (7) de 
echipe participante la actuala ediție a 
campionatului republican (fapt care 
face ca una din formații să se „odih
nească" săptămînal), în momentul de 
față, înaintea etapei a 3-a, o singură 
echipă (C.C.A.) figurează cu două 
partide în clasamentul competiției. Pe 
primele locuri se găsesc formațiile 
C. S. Oradea și Dinamo București 
protagonistele derbiului pe care-1 va 
găzdui mîine bazinul din incinta 
Ștrandului Orășenesc din Oradea. Con- 
știenți de importanța partidei (cîști- 
gătoarea meciului va desemna, după 
părerea noastră pe campioana turu
lui), dinamoviștii s-au antrenat cu se-

Pregătiri ieaintea 
de tenis de

Pînă la criteriul european de 
tenis de masă ale juniorilor mai sînt 
aproape șapte săptămîni. In acest 
răstimp care a mai rămas înaintea 
întrecerilor (Constanța, între 16—19 
iulie) sînt necesare o serie de măsuri 
care să asigure o desfășurare optimă 
a competiției și o bună pregătire a ju
niorilor și junioarelor noastre, care 
ne vor reprezenta în confruntarea de 
la Constanța.

Fiind și gazde și, în același timp, 
și deținătorii tuturor celor șapte ti
tluri cucerite anul trecut la Falken- 
berg în Suedia, noi avem o datorie 
de onoare de a confirma în continu
are buna valoare a speranțelor teni
sului romînesc. In acest scop va tre
bui acordată toată atenția pregătirii 
pe care trebuie s-o urmeze în cadrul 
cluburilor și asociațiilor sportive acei 
jucători susceptibili de a fi selecțio
nați pentru Constanța.

In Capitală
AZI

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la ora 
17.30: Concurs de verificare.

BOX. Stadionul Dinamo, de la ora 
119.30: reuMilune organizată de clubul 
Cetatea Bucur.

FOTBAL. Teren Combinatul Poligrafic 
ora 17: Combinatul Poligrafic—Dinam'o 
Miliția; teren C.A.M.: ora 17: Victoria 

—Dinamo Craiova feat. C).

In țară
AZI

TIR. Orașul Stalin, poligonul Tîmpa: 
concurs inter orașe (Cluj. Arad, Iași, 
București, Orașul Stalin) la armă li
beră calibru redus.

hi Capitală
MIINE

POLO. Ștrandul Tineretului, de la 
ora 12: C C.A.—Știința București (Cat. A)

ÎNOT. Bazinul Floreaeca, de la ora 
10: concurs organizat în cinstea Zilei 
Copilului; Ștrandul Tineretului; de la 
ora 10: Concurs de verificare.

CICLISM. Traseul Str. Maior Coravu, 
de la ora 7,30: Finala campionatului de 
semifend.

RUGBI. Teren C.C.A., ora 0: C.C.A.— 
Constructorul București (cat. A); Sta
dionul Dinamo, ora 10,30: Dinamo—Ști
ința Timișoara (A); stadionul Giulești, 
ora 9: Rapid—S.N.M. Constanța (B); 
stadionul Tineretului TI. ora 11: Meteo
rul—Petrolul Pitești (B); stadionul Ti
neretului HI, ora 11: Dinamo Miliția— 

riozitate. Pregătirile și le-au încheiat 
joi după-amiază la ștrandul Tinere
tului, unde au avut ca parteneri, pen-

Ultima etapă a campionatului 
republican feminin de handbal

Mîine se va disputa ultima etapă a 
campionatului republicau feminin de 
handbal pe anul 1958-1909. Etapa, deși 
programează cîteva partide echilibrate 
nu va mai putea aduce clasamentului 
modificări esențiale. Prin aceasta vrem 
să spunem că ordinea primelor și ul
timelor clasate nu mai poate să se mo
difice în funcție de rezultatele jocurilor

criteriului european 
masă la juniori

In vederea acestei selecționări, 
F.R.T.M.-ul a hotărît disputarea în 
zilele de 20 și 21 iunie a două con
cursuri de verificare și selecționare, 
la București și la Oradea. Credem 
însă, că este necesar ca pînă atunci 
comisiile regionale de specialitate să 
ia inițiativa organizării unor compe
tiții asemănătoare. Comisia orășeneas
că București, în special, trebuie să 
pornească cît mai curind la organi
zarea de concursuri pentru juniori și 
junioare, cunoscînd faptul că într-o 
serie de cluburi și asociații din Capi
tală (Clubul sportiv școlar, Progre
sul, Constructorul, Voința) se duce o 
muncă susținută pentru creșterea de 
cadre tinere. In orice caz, pentru a 
avea un antrenament cît mai temei
nic înaintea acestor competiții, ele
mentele tinere, în special feminine, 
dornice să practice acest sport, se 
pot înscrie la aceste cluburi și aso
ciații.

știința București (B); stadionul Tine
retului II, ora 17: știința Arhitectura— 
C.S. A. Pioești (B); stadionul Tineretu
lui MI, ora 17: Metalul M.I.G. II--Știința 
București (B).

HANDBAL. Stadionul 23 August, teren 
II, oca 11,30: Cetatea Bucur—Știința Ti
mișoara (fem. cat. A); stadionul Gill 
Iești, ora 12,30: Rapid—C.S. Tg. Mureș 
(fem. cat. A).

FOTBAL. Stadionul 23 August, ora 
14,30: finala Spartachiadei pionierilor, 
faza oraș București; ora 15.15: Progre
sul—C.C.A. (A), ora 17: Riapid—Dinamo 
București (cat. A); stadionul Giulești, 
ora 10,30: Tarorn—Foresta Fălticeni (cat. 
B); Teren Dudești, ora 10,30: Metalul 
Titanii—A. S. Pompierul (cat. B).

ATLETISM. Stadionul RepuWicii, de 
la ora 9 dim. și ora 16 p m. campiona
tele R.P.R. la juniori faza legiune Bucu
rești.

HOCHEI PE IARBA: Stadionul 23 Au
gust, teren III: ora 8 30: C.S A. VI- 
Voința Pitești: ora 10: Știința Bucu- 
ieștl-Dinamo Craiova; ora 11 30: Voința 
București-Vlctoria București (Campiona
tul republican).

In țară
POLO. Oradea: C.S.O.—Dinamo Bucu

rești (cat. A); Tg. Mureș; c. S. Tg. 
Mureș—Ind. Lînei Timișoara (A).

VOLEI. Suceava: Voința—Feroviarul 
Constanța (B); Orașul Stalin: Polir.eh- 
nica—Știința Galați (B): Craiova: Jiul 
—Voința Bacău (B): Constanța: Marina— 
Aurul Negru Pioești (B).

RUGBI. Bîrlad: Constructorul—Metalul 
MI.G. I București (A); Iasi: C.S.M.S.— 
C.F.'R. Grivița Roșie (A): Cluj: Știința— 
Progresul București (A); pioești: Petro
lul—Unirea Brăila (B); Timișoara: 
C.F.R.—Corvinul Hunedoara (B).

TIR. Orașul St&Iin, poligonul Tîmpa: 
concurs inter orașe la armă liberi ea- 
lihru redus șt pistol liber. 

tru două reprize „tari", formația 
C.C.A. Antrenorul dinamoviștilor, C. 
Corcek, ne-a anunțat formația care 
va juca mîine: Samoilă — Bădiță, 
Zahan — Al. Popescu — Culiniac, 
Kroner, Cziszer. Orădenii, după cum 
ne spunea antrenorul Emeric Freund, 
vor face o singură modificare în for
mația care a evoluat în prima etapă 
la București, în sensul că îl vor pre
fera pe Ilea (mai mobil) lui Hcgyessi. 
Iată deci, echipa : Biro — Novac, 
Oantă — Rujinski — Csordaș, Ilea, 
Mut.'

La București este programată par
tida C.C.A.—Știința București (ștran
dul Tineretului or.a 12), iar la Tg. 
Mureș se dispută meciul dintre echi
pa locală, C.S. Tg. Mureș și Indus
tria Lînii Timișoara.

★
Astă seară de la ora 18 și mîine 

dimineață de la ora 10, . la bazinul 
Floreasca va ave« loc concursul ti
nerilor înotători din Capitală, orga
nizat în cinstea „Zilei Copilului". La 
întreceri au fost înscriși un număr 
record de participanți.

din cadrul acestei etape. Acum, înainte 
de disputarea partidelor se știe pre

cis că Olimpia București va cîștiga 
titlul de campioană republicană, Re
cord Mediaș și Constructorul Timișoara 
vor susține partide de baraj cu e- 
chipele clasate pe primele două locuri 
în campionat..1 de calificare, iar Mă 
g:ira Codlei și Gloria Sighișoara vor 
retrograda direct in campionatul de 
calificare. Ial.5 cum arată clasamentul 
înaintea ultimei etape:

Programul etapei de mîine: BUCU
REȘTI; Rapid—C.S. Tg. Mureș; cetatea 
Bucur—Știința Timișoara- C.S.U.—Record 
Mediaș; SIGHIȘOARA: Gloria—Măgura 
Codlei; SIBIU: Steaua roșie—Olimpia 
București; TIMIȘOARA- Constructorul— 
Tractorul Or. Stalin.

★
Mîine la Făgăraș se disputa jocul mas

culin de categoria A Chimia Făgăraș- 
C.S.M.S Iași.

1. Olimpia București 21 18 2 1 146: 65 ?8
2. Cetatea Bucur 21’ 14 4 3 136: 75 32
3. C. S. Tg. Mureș 21 13 2 6 108. 30 28
4. Steaua roșie 91-b’iu 21 12 2 7 111: 94 26
5. Tractorul Or. Stalin 21 12 1 8 138:1’25 25
6. Știința Timișoara 21 IC 4 7 72: 63 24
7. Rapid București 21 10 3 8 102: 98 23
8. C.S.U. București 21 9 0 12 11*3:116 18
9. Record Mediaș 21 4 4 13 61:106 12

10 Constr. Timișoara 21 5 1 15 68:109 11
11. Măgura Codlei 21 3 2 16 53:116 8
12. Gloria Sighișoara 21 3 1’ 17 67:117 7

Echipa Școlii Sportive U.C.F.S. din Orașul Stalin, campioană de juni
ori a R.P.R. De la stingă la dreapta: I. Ardeleanu, Tr. Cojocneanu, antre
norul N. Chicomban, V. Egyed și C. Popovici.

Mîine, etapă importanta 
în „Cupa Regiunilor1 la oină

La București, Timișoara, Suceava și 
în comuna Curcani se desfășoară du
minică întrecerile- etajiei a ILa a 
„Cupei Regiunilor" la oină. Confrun
tările de mîine sînt așteptate cu deo
sebit interes de către iubitorii sportu
lui nostru național, deoarece ele vor 
desemna echipele finaliste ale compe
tiției.

Echii>ele calificate s-au pregătit 
intens în vederea acestor întîlniri de
cisive. Formația școlii profesionale 
din Sibiu, care reprezintă regiunea 
Stalin în „Cupa Regiunilor" s-a de
plasat recent în comuna Porcești, un
de a susținut cîteva meciuri. (to spetii 
au obținut două victorii, im meci nul 

au suferii o înfrîngere. Reprezenta-

Noi competiții sportive în raionul 
Caracal

Consiliul raional U.G.F.S. Garacal 
va organiza, începînd de Ia 31 mai, 
un campionat raional de fotbal cu 
participarea echipelor de la sate. Pî
nă acum s-au înscris 20 formații care 
au fost împărțite în patru serii a 
cîte 5 echipe. Cele care se vor si
tua pe primul loc în seria respectivă 
se vor întrece la Caracal în cadrul 
semifinalelor și finalei. Interesantă de 
remarcat prevederea regulamentară 
care obligă aceste echipe de fotbal 
să prezinte totodată și echipe de 
volei. Ele se vor întîlni după același 
program ca și cele din campionatul

Au fost desemnați campionii 
etapei de calificare la boi

Joi seara a avut loc la Craiova cea 
de a <îoua semifinală a campionatului 
republican de callificare la seniori pe 
anul 1959. Iată rezultatele tehnice: Cat. 
hîrtie; M. Aniței (Cluj) b. p. R. Tudor 
(Giurgiu), Em. Iliescu (lași) b. p. D. 
Răceanu (O. Roșu); cat. cocoș: E. Galle 
(Timișoara) b. p. șt. Pidl (Oradea), M. 
Ghencea (Constanța) b'. p. FI. Fopescu 
(Bacău); cat. s. ușoară: I. Iriza (Craiova) 
b. p. C. Lascu (Constanța), m. Goanță 
(Eucurești) b. p. O. Baciu (Cluj); cat. 
s. mijlocie: I. Paduraru (Cîmpina) b. p. 
M. Bînjeu (Timișoara), Gh. Niică (Brăila) 
b. p. I. Asztalos (Reghin); cat. mijlocie 
mare: V. Vîlvari (Constanța) b. dese, 
rep. 3 I. Mototolea (Cluj), I. Monea 
(București) b.k.o. I I. Bruker (Timi
șoara): cat. grea: V. Teglas b. ab'. 3. I. 
Tâlmăceanu (Constanța), v. Ne tea (Bucu
rești) b. p. M. Peiti (Timișoara).

Echipa Dinamo I campioană republicană 
de ciclism la proba de contra-timp 
ȘCOALA SPORTIVA U.C.F.S. ORAȘUL STALIN ÎNVINGĂTOARE 

LA JUNIORI

Pe șoseaua București — Pitești s-a 
consumat vineri după amiază un im
portant. act al programului compcti- 
țional ciclist: finala campionatului re
publican pe echipe (contra-cronomc- 
tru 100 km). Această competiție este 
importantă pentru activitatea sportu
lui cu pedale din țara noastră, de
oarece se încadrează în programul 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice 
de la Roma.

Întrecerea a fost frumoasă, dina
mică, cu numeroase surprize plăcute. 
Astfel, s-a făcut remarcat asaltul 
curajos dat de alergătorii provin
ciali (Orașul Stalin, Brăila, Timi
șoara, Cluj — la juniori și Cluj — 
la seniori), buna pregătire a junio
rilor (cîștigătorii au realizat o me- 

tiva orașului București s-a pregătit 
pe stadionul Tineretului, sub îndruma
rea antrenorului Ion Popescu-Buftea. 
Din informațiile primite am aflat că. 
celelalte reprezentative au fost alcă
tuite din jucătorii care s-au remarcat 
în cadrul actualului campionat repu
blican. lată programul etapei a doua 
și arbitrii desemnați să conducă me
ciurile respective: Timișoara — Baia 
Mare (Pantelimon Ciolacu — Sibiu), 
Suceava — Galați (A. Rafailescu — 
Buc.). Oraș București — Constanța 
(Gh. Marinescu — Buc.), Reg. Bucu
rești — Reg. Stalin (1. Veresejan — 
Craiova). Ultimul meci se joacă la 
Curcani. Primele echipe sînt organi
zatoare.

raional sătesc de fotbal. Pregătiri in
tense au făcut fotbaliștii și voleiba
liștii din comunele Dioști, Ainărăști, 
Celaru, Traian, Cezieni etc.

Dana Teodor

Se pregătesc pentru tabăra 
de juniori

Pe stadionul U.T. din ARAD, sub 
directa supraveghere a antrenorului 
N. Dumitrescu, a avut loc un meci 
de verificare a fotbaliștilor juniori din 
localitate, propuși pentru tabăra de 
vară. Cu acest prilej au fost aleși 
pentru a pleca la Timișoara, unde 
vor juca un meci cu o selecționată 
a orașului, următorii jucători: Wei- 
cheld, Mictilan, Lele, Tașcă, Chișo, 
Macavei, Sigete, Mihuț, Sfat, Mătu- 
șinca, Roman (de la U.T.Ă.), Pet- 
schowski, Kishazi (U.V.A.) Păitișan 
(I.C.A.), Petescu (C.F.R.), Tusz 
(F.Z.).

ION LUCA
Demonstrații de tir cu arcul la 

Orățtle
De curînd, în pauzele unor meciuri 

de fotbal, pe stadionul Dacia din lo
calitate s-au făcut demonstrații de 
tir cu arcul. Demonstrația a fost e- 
fectuată de tineri mineri din Aninoa- 
sa, printre care sportivii Maria Tă- 
mas, Vasile Tămas și loan Buse. Din 
Orăștie, a tras tînărul A. Rojnavski.

A doua zi după demonstrație au 
și început antrenamentele, sub con
ducerea tov. V. Hlopețchi din Petro
șani.

Gh, Balogh

die orară de peste 40 km), lupta pa
sionantă dintre formațiile prime ale 
cluburilor sportive Dinamo și C.C.A. 
precum și performanțele realizate de 
seniori, foarte apropiate de norma 
olimpică.

întrecerea juniorilor, desfășurată pe 
50 km, a dat ciștig de cauză for
mației Școlii sportive U.C.F.S. Ora
șul Stalin. Alergătorii din această 
echipă s-au prezentat de altfel cu o 
„carte de vizită" impresionantă: la 
întrecerile la care au participat în 
acest an n-au cunoscut înfrîngerea! 
Timpul înregistrat de învingători esie 
superior celui realizat pe primii 50 
km de echipele de seniori ale Vo
inței Cîmpulung, Constructorului 
București, Voinței Brăila și Voinței 
Pioești. O comportare remarcabilă au 
avut și echipele Șc. sp. U.C.F.S. 
Brăila, Victoria I Buc., Șc. sp. elevi 
Timișoara.

Disputa seniorilor — desfășurată pe 
100 km — soldată cu victoria me
ritată a dinamoviștilor, a scos ’ 
evidență progresul realizat de ale, 
gătorii noștri în probele contra-timp. 
Primele echipe au realizat performan
țe foarte bune, apropiate de cele cu 
care s-au cîștigat concursurile de la 
Varșovia și Moscova. Formația. C.C.A. 
— improvizată din cauza indisponi- 
b'lității a doi alergători — a ținut 
piept cu succes valoroșilor ei ad
versari, reușind să ocupe un ono
rabil loc II. Echipa Victoria, ca și 
formațiile secunde ale C.C.A. și Di
namo, au făcut de asemenea o cursă 
bună. Clasamente:

Seniori: 1. Dinamo I (G. Moi- 
ceanu, A. Șelaru, L. Zanoni, M. Voi- 
nea — antrenor N. Voicu) 2 h. 23:01 
Imedie orară 41,960 km) campioană 
a R.P.R.; 2. C.C.A. I 2 h. 24:51; 3. 
Victoria 2 h. 27:24.

Juniori: 1. Sc. sp. U.C.F.S. Or. 
Stalin (I. Ardeleanu, Tr. Cojocneanu, 
V. Egyed, C. Popovici — antrenor 
N. Chioatnban) 1 h. 14:48 (medie o- 
rară 40,106 km) campioană R.P.R.; 
2. Sc. sp. U.C.F.S. Brăila (antrenor 
V. Mormocea) th. 17:15; 3. Victoria 
I Buc. (antrenor — E. Golgotzi) 1 h. 
17:27.

H. NAUM

Reuniune pugilistîcă 
în Capitală

Amatorii de box din Capitală au 
posibilitate să vizioneze astă seară 
o nouă reuniune organizată de clubul 
Cetatea Bucur. Programul galei este 
deosebit de atractiv și cuprinde o 
seamă de boxeri valoroși, ca: N. 
Mîndreanu, C. Toma, V. Czegeli, O. 
Done, M. Stoian, I. Demeter. E. Ciș- 
maș. Ghețu Velicti ș.a. Reuniunea 
'■-c toc pe stadtomd Dinamo, înce
pînd de la oi a 19,30.



Cu antrenorul Kim Hiun II 
despre voleiul coreean

momentul pe 
a discuta cu

N-a fost prea fericit 
care l-am ales pentru 
Kim Hiun II, antrenorul echipei Băn- 
ghe Phenian : meciul cu Ruda Hvezda 
tocmai se terminase și, în timp ce la 
banca praghezilor era mare bucurie, 
întristarea îi cuprinsese pe volei
baliștii coreeni. Pierduseră cu 3—0 
un meci în care cel puțin un set tre
buia să le revină. Și totuși, deosebit 
de amabil, Kim Hiun II ne-a dat 
multe date interesante asupra dezvol
tării sportului cu mingea peste plasă 
în țara sa.

„La noi se juca volei după sistemul 
japonez, a început el. Fiecare echipă 
era alcătuită din cîte nouă jucători, 
pe posturi fixe. Așa am învățat și eu 
volei și l-am practicat în acest fel 
pînă în 1949. Nu prea era însă răs- 
pîndit în rîndul tineretului. Din 1949, 
el se joacă numai în echipe de șase. 
Trecerea de la vechiul sistem la cel 
nou n-a fost prea ușoară. Populariza
rea noilor reguli s-a făcut cu ocazia 
competițiilor sportive de mase. An de 
an numărul amatorilor de volei în 
șase a crescut, îneît ne putem mîndri 
azi cu sute de mii de jucători legiti
mați. Intre timp, voleiul în nouă a 
dispărut complet".

Am aflat că prima confruntare in
ternațională a voleibaliștilor și volei
balistelor din R. P. D. Coreeană a 
fost prilejuită de participarea la cam
pionatele mondiale de la Paris (1956), 
cînd s-au clasat destul de bine. Echipa 
feminină — de pildă — s-a clasat pc 
locul VIII din 17 țâri participante, 
înaintea formațiilor S.U.A., Franței, 
Braziliei etc.

Cum se dispută campionatul? Care 
sînt echipele campioane? întrebările 
veneau una după alta. încetul cu în- 
' I, cu ajutorul interpretului, pri

mi răspunsurile:
— La băieți ca și la tete campio

natul e organizat tur-retur pe cîte 
două categorii: A și B. La băieți sînt 
li echipe în categoria A și 40 în B. 
„Bănghe" (n.n. în rominește „Fulge
rul") e deocamdată pe locul V. Cam
pioane în 1958, atît la băieți cît și

Comportarea nesatisfăcătoare a echipei noastre 
ciclism în Cursa Păcii (II)de

etapa respectivă. Ambii, deși 
de multe ori componenți ai 
naționale, au desconsiderat 
moral în cursă, deși nu o 
fost martori la situații cînd

că pe ploaie 
s-a comportat 
este fricos și

In ceea 
acesta

(Urmare din pag. I) 
mai comportarea proastă a lui Dumi
trescu și Moiceanu au influențat că
derea echipei noastre. Atît Dumitrescu 
cît și Moiceanu au dat dovadă de 
lipsă de interes pentru apărarea cu
lorilor echipei. Moiceanu era combativ 
' *a timp cît putea să obțină locuri 

■e în 
au fost 
echipei 
factorul 
dată au __  _____  „ ----- ... -----
cicliști cu o valoare mai scăzută de
cît a lor, datorită dîrzeniei de care 
au dat dovadă, s-au clasat pe locuri 
mai bune.

Dumitrescu, deși primul clasat din
tre romîni ( pe locul 29 în clasamen
tul generai din 92 de cicliști care 
au terminat cursa), a dovedit că este 
un sportiv pe care nu se poate pune 
bază, capricios în comportare, fără o 
temeinică pregătire morală și de vo
ință. Este semnificativ 
și pe vreme urîtă el 
foarte prost, deoarece 
lipsit de decizie.

In ceea ce-1 privește 
acesta s-a străduit să facă față 
cursei; în general a adus un aport 

pozitiv echipei. Se poate spune că s-a 
comportat la valoarea lui cunoscută, 
deși în etapele pe ploaie (și au fost 
desfide) este inexplicabil! de fricos 
■pentru experiența lui.

Unul dintre tinerii introduși în e- 
chipă. Ion Braharu, care în general a 
dat dovadă de putere de luptă, a 
dit în același timp deficiențe 
mice, mai ales pe porțiunile 
urcuș. Poate părea paradoxal, dar 
meroasele pene pe care Ie-a avut se 
datoresc și faptului că încă nu știe 
să meargă corect pe bicicletă și că 
face eforturi inutile. Marcel Voinea, 
alt debutant, trebuie felicitat în mod 
deosebit pentru că deși a avut răni 
serioase, nu s-a gîndit nici un mo
ment să abandoneze. El a dat dovadă 
de multă dîrzenie, dar a arătat defi
ciențe serioase în orientarea tactică, 
în mersul în pluton. Și fon Stoica s-a 
comportat ca un element promițător, 
cu bună orientare tactică. I se poate 
imputa o insuficientă combativitate, 
faptul că s-a mulțumit să vadă ce 
fac „așii" noștri, deși se vădise că 

vă- 
teh- 

de
nu-

la fete, au fost echipele clubului „8 
Februarie" din Phenian.

Kim Hiun II a ținut apoi să ne 
vorbească despre „Cupa Dinamo", 
despre București.

„Acest turneu a fost prima ieșire 
peste graniță a echipei mele. Nu vom 
avea decît de cîștigat de pe urma 
meciurilor sisținute aici. Am învățat 
multe lucruri noi pe care vom căuta 
să le punem în practică atunci cînd 
vom ajunge acasă, mai ales că de 
pregătirea noastră se ocupă antreno
rul sovietic lurii Nikolaevici. Pînă 
atunci, profităm de orice clipă liberă 
pentru a cunoaște frumoasa voastră 
Capitală și pe prietenoșii ei locuitori"

Am mai fi star de vorba cu antre-

K/M HIUN IL
norul coreean de volei Kim Hiun 11 
și probabil că am mai fi aflat și alte 
lucruri interesante dacă claxonul unui 
autobuz nu devenea tot mai insistent: 
echipa coreeană trebuia să asiste la 
un spectacol și ora începerii lui se 
apropia...

MIRCEA TUDORAN

denu poate lua un bun exemplu 
la ei.

In ceea ce privește antrenorul, este 
cazul să arătăm că în timpul desfă
șurării „Cursei Păcii", rolul său este 
mult mai redus, întrucît posibilitățile de 
a interveni prompt sînt relativ miei. 
Dacă din punct de vedere al rezis
tenței, al pregătirii fizice, cicliștii au 
arătat în general o bună pregătire, 
nu același lucru se poate spune des

pre pregătirea lor morală și de voință 
Antrenorul N. Voicu a dat indicații 
prețioase, bine orientate, din păcate 
nerespectate . de cicliști, care vădesc 
— în deosebi cei consacrați — atitudini 
de superioritate. In același timp, une- 

a acționat cu 
lipsa 

ori antrenorul Voicu nu 
destulă hotărîre față de 
bativitate a echipei.

de com-

Trebuie să precizăm i 
cipalele deficiențe

însă 
: și

că prin- 
greșeli 

semnalate au cauze mai adinei, 
care trebuie căutate în practicile în
delungate care au existat și în ciclism 
din partea unor conducători de clu
buri, asociații sportive, activiști din a- 
cest sport, care au încurajat vedetismul 
și au alimentat concepțiile privind „titu
larii de neînlocuit". De asemenea, în 
comportarea cicliștilor și-a lăsat am
prenta acea „tactică de așteptare" pre
conizată de antrenorii dc ciclism de 
la noi, sistemul de a acționa doar in 
finalurile de cursă.

Pe primul plan rămîne insă lipsa 
de pregătire morală a cicliștilor noș
tri fruntași. La ei predomină concep
ția „norocului" în cursă („dacă prinzi 
evadarea, cîștigi, dacă n-ai noroc, 
pierzi"). Datorită unei slabe pregă
tiri educative, ei se dezorientează și 
se zăpăcesc cu ușurință, și șînt lip
siți de inițiativă. In asemenea situa
ție, este oare greu de înțeles că ei, 
în deosebi cicliștii fruntași, lipsiți de 
o temeinică educație cetățenească și 
patriotică, nu dau dovadă de atașa
ment pentru culorile ‘ ‘
o reprezintă? Că, de 
Păcii", n-au răspuns 
luri ce li s-au făcut, 
duri, pe parcurs, de 
zenie pentru o comportare mai bună, 
mai combativă?

Mai sînt și alte probleme care me
rită să fie analizate. De pildă, 

unele manifestări de sectarism 
(care, de altfel, fac excepție de la

echipei pe care 
pildă, în „Cursa 

la diferitele ape- 
în repetate rîn- 
a lupta cu dîr-

Așa-zisul comitet olimpic al Taivanului
a fost exclus din C. I. O

Luna mai a anului 1959 va rămîne 
memorabilă în istoria sportului inter
național. Și nu mimai prin recordu
rile stabilite în această primăvară. 
Pentru că evenimentul central, pe 
care întreaga opinie sportivă a lumii 
l-a primit cu bucurie și satisfacție, 
s-a petrecut nu pe un stadion, ci în 
sala în care Comitetul Internațional 
Olimpic își ținea lucrările celei de a 
35-a sesiune. Joi, la Miinchen, forul 
olimpic suprem a hotărit excluderea 
din C.I.O. a așa-zisului comitet olim
pic al Taivanului, care nu reprezenta 
pe nimeni, zvîrlind afară pe ciankai- 
șiști.

Și astfel, dreptatea a triumfat în 
ciuda tuturor piedicilor și obstacole
lor care i-au fost puse în cale, iar 
adevărații iubitori ai sportului și al 
prieteniei între popoare sărbătoresc o 
răsunătoare victorie. N-a fost ușor să 
se realizeze aceasta. Timp de mai 
mulți ani logica cea mai elementară, 
geografia și Istoria erau nesocotite și 
călcate în picioare. Anumite cercuri 
din conducerea C.I.O. și din diferite 
Federații Sportive Internaționale, osti
le marelui popor chinez, își „asuma
seră" sarcina ingrată de a menține o 
fantomă într-un fotoliu olimpic, 
tinzînd — nici mai mult nici 
puțin — că ea poate... reprezenta 
porul chinez de 650 milioane.

Se știe prea bine că din punct de 
vedere istoric și geografic, laivanul 
este o provincie a Chinei, este teri
toriu chinez. In Taivan nu pot activa 
decît organizații sportive regionale; 
aflate sub conducerea forului sportiv 
central al R. P. Chineze.

Manevra politică încercată de reac- 
țiune a fost puțin abilă. încercarea 
de a crea în sport „două Chine" a 
fost sortită de la început eșecului. 
Organizațiile sportive din Republica 
Populară Chineză, singurele care a- 
veau dreptul să reprezinte poporul 
chinez în toate forurile internaționale, 

pre- 
mai 
po-

din 
ne-

conduita și spiritul de muncă 
cadrul Federației de ciclism), de 
încredere în posibilitățile elementelor 
tinere, au dus la situația ca în obiec
tivul antrenorului pentru pregătirea în 
„Cursa Păcii" să stea un număr re
lativ redus de cicliști „predestinați" 
încă cu două luni înainte să facă 
parte din echipa națională. Din acest 
punct de vedere, munca de pregătire 
a avut în parte un caracter formal, 
întrucît nu s-a mai putut ține seama 
de forma din ultimul moment a spor
tivului, de eventualele elemente re
marcate între timp. De pildă, Bra- 
haru care a fost introdus în echipă 
în ultimul moment nu fusese printre 
cei pregătiți special în vederea 
lecționării pentru „Cursa Păcii".

Considerăm de asemenea ca o 
ficiență că spre deosebire de alți 
antrenorul federal n-a asistat și .. _ 
luat parte pînă la sfîrșit la pregătirea 
lotului național și nu și-a putut a- 
duce astfel contribuția și propunerile 
sale la selecționarea echipei. ~ 
amintit aci, în explicarea 
comportări a echipei noastre în 
Păcii", și faptul că în unele 
sportive se aplică încă 
măsurile luate, în ceea

se-

Trebuie 
slabei 

„Cursa 
cluburi 
formal 

măsurile luate, în ceea ce privește 
educația sportivilor noștri. De aseme
nea, unele cluburi și asociații sportive, 
prin lipsa lor de preocupare față de e- 
ducația morală și patriotică a sportivi
lor dovedesc că nu respectă indica
țiile și sarcinile trasate de Plenara 
t'.C.F.S. din august 1958. Ele merg 
pe linia „menajării" acestor sportivi, 
nu urmăresc și nu controlează cum în
vață, cum își ridică nivelul cultural 
și politic, 
nile 
Așa 
de 
pe 
în 
bul 
pentru pregătire la Cluj pe ciclistul 
Dobrescu, dar pe care a acceptat apoi 
să-l trimită la Leipzig. Din compor
tarea unora dintre cicliștii fruntași, 
reiese că aceștia s-au obișnuit să be
neficieze de condițiile 
create de U.C.F.S. pentru 
rea lor, dar nu înțeleg să 
dă acestora printr-o comportare co
respunzătoare. (Trebuie să dea de gîn
dit și faptul că în ultima vreme au

cum îșj îndeplinesc sarci- 
profesionale sportivii respectivi, 

se explică toanele și manifestările 
indisciplină și individualism, 
care le-a avut Moiceanu 

„Cursa Păcii", faptul că clu- 
„Victoria" a refuzat să trimită

deosebite 
pregăti- 
răspun-

dușmanii

lovitură

au protestat cu vehemență împotriva 
recunoașterii de către C.I.O. și de că
tre unele Federații Internaționale a 
așa-zisei „Federații naționale sportive 
amatoare chineze" aparținînd clicii 
ciankaișiste din Taivan. Mai ales că 
aceasta s-a petrecut după ce Comite
tul Internațional Olimpic recunoscuse 
Federația Sportivă din întreaga Chi
nă ca singura organizație in măsură 
să reprezinte poporul chinez.

Era evident că ne aflam în fața 
unei acțiuni politice dușmănoase, în
treprinse de imperialiști împotriva po
porului chinez. Nedorind să se resem
neze după istorica victorie a poporu
lui chinez, care și-a eliberat patria 
și i-a izgonit pe ciankaișiști, imperia
liștii au recurs la tot felul de acțiuni 
menite să fabrice „două Chine" pe 
plan internațional, să slăbească in
fluența mereu crescîndă a R.P. Chi
neze, să „legalizeze" ocuparea terito
riului chinez din Taivan de către for
țele armate ale S.U.A.

In august anul trecut,
R. P. Chineze din forurile sportive 
internaționale au primit o 
neașteptată. In semn de protest îm
potriva manevrelor dușmănoase ce se 
întreprindeau, R. P. Chineză s-a re
tras din C.I.O. și din Federațiile 
Sportive Internaționale care au recu
noscut falitele organizații din Taivan. 
Cercurile sportive din țările socialiste, 
în frunte cu cele din U.R.S.S., opinia 
publică, toți sportivii cinstiți și-au 
manifestat solidaritatea cu sportivii 
R. P. Chineze. Un aport neprețuit 
pentru repunerea în drepturi a po
porului chinez l-au adus sportivii Uni
unii Sovietice. Vocea reprezentanților 
lor a răsunat puternic în organiza
țiile sportive internaționale, cerînd iz
gonirea impostorilor ciankaișiști. La 
campionatele mondiale de baschet de 
la Santiago sportivii sovietici și cei 
bulgari au refuzat să întîlnească așa- 
zisa echipă a Taivanului. Gestul a- 
cesta de inaltă solidaritate cu sporti- 

abandonat 
un număr 
pildă, în „i
Zanoni a abandonat 
plecare într-o etapă 
coul galben, l-a urmat apoi exemplul 
Dobrescu și aproape 
mărul participanților 
giunii Stalin).

din competițiile disputate 
important .....................“

Circuitul
de cicliști. De 

regiunii Stalin" 
la 20 km de la 
cînd purta tri-

jumătate din nu
ia circuitul re-

Este neîndoielnic că 
lui de performanță

activitatea sportului 
ciclist are 
de dezvoltare 

seama de fabrica

baza sportu- 
o constituie 

de masă.
mari per
la noi, ți- 

de biciclete

cicliști fruntași.
pe acum s-au evidențiat mulți 
care în competiții interne s-au 
mai buni decît cicliști consa- 

dovedind frumoase perspective, 
aci, fără îndoială, un succes

Sportul 
speefive 
nî nd 
care va intra în funcțiune, de rețeaua 
de noi drumuri care se vor asfalta 
și amenaja. Dar și pînă atunci, există 
destule posibilități pentru a se lichida 
cu activitatea de „laborator" pentru 
constituirea echipei naționale, deobi- 
cei în funcție de forma și toanele a 
8—10 •

De 
tineri 
arătat 
erați. 
Este 
al Federației și al cluburilor care tre
buie continuat, astfel ca aceste talente 
să constituie o osatură a viitoarei 
noastre reprezentative naționale. Nu 
trebuie neglijat nici faptul că fără 
cheltuieli și folosindu-se chiar unele 
rezerve interne, se poate folosi un nu
măr —’----- ' ~!!*----  —X—!-<-
care 
rilor 
care 
sesc 
concursurilor sportive de masă și alte 
măsuri de acest gen, vor duce la lăr
girea activității

mai mare de mijloace materiale 
să fie puse la dispoziția dorito- 
de ciclism (sînt multe biciclete 
stau prin magazii, cărora le lip- 
piese de schimb). Organizarea

noastre cicliste.

Acesta este drumul spre ciclismul 
nostru de performanță, spre crea
rea unor echipe tinere, comba

tive, capabile să apere cu dîrzenie 
culorile noastre naționale în concur
suri, acesta este drumul pentru dez
voltarea unui sport care reprezintă o 
mare importanță practică în viața de 
toate zilele. Cît despre vedete și ve
detism, despre senatori de drept ca 
și despre toate aspectele comportării 
echipei noastre în „Cursa Păcii", fără 
îndoială că Federația Romînă de Ci
clism își va spune cuvin tul său răs
picat, 

vii Chinei Populare a produs o pu
ternică impresie în întreaga lume. Se 
cunoaște holărîrea revoltătoare pe care 
a luat-o F.I.B.A.; jocurile echipelor 
U.R.S.S. și Bulgariei au fost... anu
late. Dar reprezentativa sovietică, 
care cîștigase toate meciurile turneu
lui final, a fost recunoscută de lumea 
sportivă ca adevărata campioană mon
dială, deși cupa și medaliile de aur 
fuseseră înmînate altora.

La cea de a 35-a sesiune a C.I.O. 
delegația sovietică a supus discuției 
cererea de excludere din Comitetul 
Internațional Olimpic a așa-zisului 
comitet olimpic din Taivan. In fața 
realităților C.I.O. n-a putut respinge 
această propunere, menită să contri
buie la îmbunătățirea relațiilor spor
tive internaționale. S-a pus astfel ca
păt unei situații anormale și de acum 
înainte R. P. Chineză va putea deveni 
din nou membră în C.I.O., va putea 
să participe la Jocurile Olimpice, si 
să-și aducă contribuția sa la întări
rea prieteniei Olimpice.

Sportivii romîni au primit cu deo
sebită bucurie și satisfacție această 
hotărîre. Ei transmit călduroase felici
tări sportivilor chinezi, precum si 
sportivilor sovietici care au adus cea 
mai mare contribuție pentru această 
strălucită victorie a dreptății.

Din tarile care construiesc

socialismul

de
Un vast 
dezvoltare 

în R. 0.

program 
a sportului 
Vietnam
Cultură Fi A 'căComitetul pentru 

și Sport din R.D. Vietnam a publicat 
recent un vast program de dezvoltare 
a mișcării sportive în perioada ani
lor 1959—1960. Programul cuprinde, 
printre altele, înființarea complexului 
.Gata pentru Muncă și Apărare", al 
cărui scop este întărirea sănătății 
populației, oțelirea fizică a tineretului 
în vederea unei munci de înaltă pro
ductivitate și pentru apărarea patriei. 
Se prevede, de asemenea, introduce
rea pe scară largă a gimnasticii de 
producție în fabrici și uzine, în școli, 
instituții și cooperative sătești.

Programul acordă un spațiu larg 
construcției de baze sportive. In a- 
propierea orașului Hanoi, pe un teren 
de 50 hectare, va fi amenajat un 
„orășel sportiv", cuprinzînd citeva 
bazine de înot, un poligon, un turn 
de parașutism, porticuri de gimnastică. 
La Haifon, Nam-Din și Vin vor fi 
ridicate stadioane cu tribune care 
vor putea cuprinde peste 10.000 spec
tatori. Anul acesta se vor deschide 
în țară citeva noi școli sportive. Un 
grup de antrenori și de sportivi vor 
pleca pentru practică în țările socia
liste frățești.

In ultimii doi ani mișcarea sportivă 
a cunoscut un mare avînt în R.D. 
Vietnam. In anul 1956, de pildă, la 
întrecerile sportive de masă au luat 
parte 20.000 de tineri și tinere. In 
1958, cifra a ajuns la 260.000. Nu
mărul echipelor de fotbal a crescut 
de la 290 (1956) la 3280, al echi
pelor de volei de la 888 la 3071. La 
tenis de masă existau in 1956 1000 
de jucători. Astăzi sînt peste 8000. La 
atletism, de la 3629 participanți !n 
1957 cifra a atins 7435 în 1958, iar 
la înot numărul sportivilor a crescut 
de 20 de ori, de la 1000 la 20.000.

Anul acesta, sportivii din R. D: 
Vietnam au susținut numeroase între
ceri internaționale. Fotbaliștii s-au 
întîlnit cu cei din R.P.D. Coreeană și 
R.P. Chineză, dtleții au primit vizita 
sportivilor cehoslovaci- In a doua 
jumătate a anului, sportivii Vietna
mului democrat vor intîlni pe jucătorii 

tenis de masă din R.P. Chineză, de
pe fotbaliștii cehoslovaci, maghiari

La

vor intîlni cu cei

și sovietici, pe voleibaliștii mongoli, 
rîtidul lor, fotbaliștii din R.D. 

Vietnam vor
nă, U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană 
trăgătorii se
R.P. Chineză,

Indrumaiă de partid, mișcarea 
cultură fizică din R.D. Vietnam 
află pe an drum bun. Un dram 
care îi este dat să culeagă roade 
cele mai frumoase. i

concura în R.D. (Serma- 
iar 
din

de
sc 
pe 

din



Mîine se reia campionatul de rugbi
In program meciurile: C. C. A. — Constructorul 

și Știința Cluj — Progresul

Reprezentativa Uniunii Sovietice conduce 
în turneul final al camp'onatuluî european 

de baschet
Mîine se reia campionatul catego

riei A de rugbi. Se vor disputa cu 
această ocazie partidele etapei a VIII-a 
(penultima din tur). Studiind progra
mul etapei, se detașează de la început, 
meciul de la București' dintre C.C.A. 
și Constructorul (teren C.C.A. ora 
9). Constructorul va căuta să rămînă 
în continuare neînvinsă, în timp ce 
C.C.A. urmărește și ea victoria pen
tru a se menține în cursa pentru titlu. 
Tot Ia București, Dinamo se va în- 
tîlni după amiază cu Știința Timișoa
ra, într-o partidă care nu poate pre
zenta prea mari dificultăți bucurește- 
nilor.

La Cluj, Știința poate rezolva fa

vorabil „duelul" său cu Progresul 
Buc., după cum la Bîrlad, Construc
torul păstrează prima șansă în fața 
Metalului M.I.G. La Iași, C.S.M.S. va 
juca cu liderul clasamentului: C.F.R. 
Grivrța Roșie. Iată și clasamentul 
la zi:

1. C.F.R. Gr. R. 7 6 10 47:24 20
2. Constr. Buc. 7 5 2 0 58:27 19
3. C.C.A. 7 5 11 100:20 18
4. Dinamo 7 5 1 1 88:26 18
5. Progresul 7 4 0 3 60:38 15
6. C.S.M.S. Iași 7 12 4 23:54 11
7. Știința Tim. 7 0 3 4 15:33 10
8. Constr. Bîrlad 7 115 26:63 10
9. Știința Cluj 7 115 29:84 10

10. Metalul M.I.G. 7 10 6 14:91 9

In „Cupa Victoriei^laiahting
încep să se profileze cîștigătorii

MAMAIA 29 (prin telefon). In pro
gramul inițial al competiției care se 
desfășoară pe Siut-Ghiol a survenit în 
ultimele zile o modificare. Cauza ? Joi, 
cînd trebuiau să se desfășoare două 
regate (a doua și a treia) nefiind vînt 
prielnic, nit s-a putut „alerga" decît 
una singură. Astfel că azi, vineri, pro
gramată la început ca zi de odihnă, 
a trebuit să se desfășoare regata a 
treia. In asemenea condiții atmosferice, 
cu vînt foarte slab, cele două întreceri 
la care ne referim at.’ supus pe con- 
curenți la un serios examen al cunoș
tințelor tehnice și tactice. Performanța 
cîtorva dintre tinerii participanți care 
s-au clasat pe primele locuri este cu 
atît mai meritorie. Ne referim în spe
cial la echipajele E. Groza — T. llea 
(Metalul) și I. Naum-E- Grigorescu 
(constructorul) la clasa star, D. Popo- 
vici-V. Geles (Metalul) la snaîp și 
E. Enopian (Dinamo Constanța) la 
finn.

Cele mai interesante dispute le-au

I®LA, în regata a doua a învins P. 
Svoboda (Cetatea Bucur), iar în a 
treia C. Ivanovici (de la același club). 
In sfîrșit, LA CLASA FINN, Petre 
Purcea (Met.), care poate fi conside
rat cîștigător virtual s-a impus și în 
întrecerile de joi și vineri. Înaintea 
ultimelor două regate de sîmbătă și 
duminică, pe primele locuri la cele pa
tru clase se situează următorii : Star.
1. N. Calcan-N. Navcrsart (C-C.A.- 
Marina) 2811 p., 2—3. M. Anastases- 
cu-L. Pătrușescu (Met.) și E. Groza- 
T. Ilea (Met.) 1933 p., Snaip. 1. L- 
Predescu-M. Bucurcscu (Met.) 3994 p.
2. D. Popovici-V. Geles (Met ) 3818 p 
Iotă. 1. P. Svoboda (Cet. Bucur) 2387 
p, 2. M. Runcu (C.C.A-Marina) 1989 
p. Finn. P. Purcea (Met.) 2637 p, 2 
E. Enopian (Dinamo C-ța) 1433 p.

PETRE ENACHE 
coresp. regional

ISTANBUL, 29 (prin telefon). — 
întrecerile de baschet din cadrul cam
pionatelor europene au intrat în faza 
finală. In urma meciurilor desfășurate 
joi și vineri au fost desemnate echi
pele care-și vor disputa primele patru 
locuri. Și în această ediție disputa se 
dă între reprezentativa Uniunii So
vietice și echipele Ungariei și Ceho
slovaciei, cărora li s-a adăugat re
prezentativa Franței.

Reprezentativa Romîniei a pierdut 
cele trei meciuri susținute în turneul 
semi-final. Dacă înfrîngerile din par
tidele cu echipele Cehoslovaciei și 
Franței nu sînt surprinzătoare, dată 
fiind valoarea baschetului din aceste 
țări, în schimb victoria Belgiei apare 
ca o surpriză. Ea este explicată însă 
pe de o parte de progresul înregis
trat de baschetbaliștii belgieni, iar pe 
de altă parte de slaba comportare a 
jucătorilor romîni în prima repriză. 
Reprezentanții noștri nu au avut pre
cizie în aruncările de la semi-distan- 
ță, necesare destrămării apărării în 
zonă aplicată de belgieni, iar apăra
rea a fost deficitară, permițînd ad
versarilor să se distanțeze pînă la 16 
puncte (min. 10:31—15). De abia în 
repriza secundă baschetbaliștii romîni 
au jucat la adevărata lor valoare, 
reușind să egaleze și chiar să condu
că (min. 36:67—66). Eliminarea lui 
Novacek pentru cinci greșeli perso
nale și accidentarea lui Folbert, scad 
însă potențialul echipei care pierde în 
prelungiri. Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de: Fo.lbert 6, Nedef 21, 
Fodor 15, Niculescu 4, Nedelea 4, 
Novacek 20, Nosievici 5, Vizi 1. De 
la belgieni cele mai multe puncte au 
fost marcate de: Aerts 18, Eygel 18, 
Van Handle 14, Lauridon 12.

Iată acum rezultatele înregistrate 
joi și vineri: turneele semi-finale: 
Cehoslovacia—Romînia 66-59 (31-33), 
Belgia—Romînia 79-76 ( 39-30; 70-70), 
Ungaria—Bulgaria 66-52 ( 33-22),

U.R.S.S.—Bulgaria 66-60 ( 34-38),
Franța—Belgia 66-63 (36-23), Unga
ria—Polonia 63-56 (29-32); turneele 
pentru locurile 9—17: Austria—Iugo
slavia 58-80; Turcia—Spania 53-50, 
Israel—Finlanda 56-55, Iugoslavia— 
R.D. Germană 95-61, Finlanda—Iran 
69-50, Italia—Turcia 73-55, R.D. Ger
mană—Austria 61-50, Israel—Iran 
68-42, Italia—Spania 65-45, Iugosla
via—Italia 78 76, Spania — Austria 
64-33.

★
In meciurile desfășurate aseară 

s-au înregistrat următoarele rezultate: 
turneul pentru locurile 1—4: Uniunea 
Sovietică — Ungaria 69-60 (36-27), 
Franța — Cehoslovacia 52-49 (20-26); 
turneul pentru locurile 5—8: Bulgaria 
— Polonia 69-57 (33-29). Reprezenta
tiva U.R.S.S. a cucerit o victorie pre
țioasă și în momentul de față con
duce în clasamentul turneului pentru 
locurile 1—4. Punctele au fost înscri
se de: Muijniks 5, Valdmanis 8, Tor- 
ban 5, Minașvili 2, Zubkov 16, Bo- 
cikarov 7, Krumins 6, Semionov 4, 
Korneev 16, pentru U.R.S.S., Zsiros 10, 
Merenzi 2, Greminger I, Banhegv 11, 
Tzinkan 3, Bohady 6, Simon 7, Benc- 
ze II, Gabany 6. Campionatul conti
nuă azi cu meciurile Bulgaria — Ro
mînia, Polonia — Belgia, Franța — 
Ungaria, U.R.S.S. — Cehoslovacia și 
se încheie duminică cu jocurile: Polo
nia — Romînia, Bulgaria — Belgia, 
Turcia — Finlanda, Ungaria — Ceho
slovacia, U.R.S.S. — Franța.

40 minute cu șahistele 
sovietice...

...pentru că afit stă In București 
expresul Sofia—Moscova.

Au coborit pe peron (în ordinea... 
clasamentului parcă) invingătoarea 
„turneului candidatelor" Zvorîkina, a- 
poi Vol pert, Rooiare, Borisenko, Rub- 
țova, secondanții lor, precum și Abra
mov, responsabilul secției de șah. din 
Uniunea Asociațiilor și Organizațiilor 
Sportive din U.R.S.S.

Felicitări, stringeri de mîini, bu
chete de trandafiri consemnează eveni
mentul. Căci realmente este un eveni
ment: pentru prima oară șahistele 
sovietice se află in București.

Caracteristic tuturor sportivilor so
vietici, Zvorîkina se remarcă din pri
mul moment prin modestie.

— A fost o dispută interesantă 
dificilă, care ne-a solicitat efortu'- 
deosebite — ne spune viitoarea adver
sară a campioanei mondiale.

— Zvorîkina a jucat, așa cun 
„scrie la carte" — adaugă zimbina 
Abramov.

întorc capul. In mina antrenorulu 
emerit Zak observ două cărți de șal 
rominești, oferite de antrenorii noștri

— Mă interesează partidele maeștri 
lor romîni. Le voi studia cu plăcere 
subliniază el.

Mai sint 5 minute. Cind te afl 
între prieteni adevărați nici nu știi cim 
trece timpul. De la fereastra vagonu 
lui jucătoarele sovietice, valoroaseh 
reprezentante ale celei mai avansați 
mișcări șahiste din lume flutură ba 
tistele in semn de rămas bun.

Cuvintele Farisei Volpert mai stă 
ruie și acum in minte: „Un salu 
prietenesc tuturor șahiștilor romîni'

L. R.

Campionatele europene de box

M. Anastasescu-L. Pătrușescu 
La rîndul său însă, și acest 
a fost întrecut, de E. Groza- 
(Met.), care au făcut dovada

prilejuit regatele de star și snaip. Ast
fel, LA STAR, în regata a doua, deși 
a beneficiat de un start foarte bun, e- 
chipaju'I N. Calcan-N. Navasart (C.C.A- 
Marina), a fost depășit pe parcurs de 
cuplul 
(Met.), 
echipaj 
T. Ițea
unei bune orientări tactice. La fel de 
pasionantă a fost și regata de azi, în 
care tînărul echipaj 1- Naum- G. Gri
gorescu (Constr.) a făcut o cursă fru
moasă și a condus două ture, fiind de
pășiți de experimentați:' Calcan-Nava- 
sart de-abia în ultimul tur. LA SNAIP, 
ambele regate au 
de la Metalul, D. 
după o atractiva

revenit echipajului 
Popovici-V. GelM, 
luptă sportivă. LA

Congresul Federației 
internaționale de schi

Intre 7 și 13 iunie se va 
Stockholm cel de-al 22-lea 
al Federației internaționale 
Se va lua în discuție cu acest pri
lej organizarea campionatelor mon
diale din 1960 pentru care candidează 
orașele Oslo, Da; os, Zakopane. Cha
monix, Sestriere șj Garmisch Parten- 

, kirchen. Totodată congresul va în
tocmi programul definitiv al probe
lor de schi din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Squaw Valley (1960). 
La Congres delegații R. Cehoslovace 
și R. P. 
derea în 
pice și 
o probă 
femeilor.

ține la 
congres 

de schi.

Romîne vor propune inclu- 
programul Jocurilor Olim- 

al campionatelor londiale 
de fond de 5 km rezervată

(Agerpres)

AAeciuri internaționale J
SELECȚIONATA ORAȘULUI PI

TEȘTI—BĂNGHE PHENIAN 1-3

PITEȘTI. (Prin telefon). — După 
un joc care a entuziasmat pe cei 2.000 
spectatori, oaspeții—demonstrînd ni
velul ridicat al voleiului din R.P.D. 
Coreeană — au cîștigat cu 3-1 (15-10, 
13-15, 15-8, 15-10). Piteștenii au lup
tat mult pentru un rezultat onorabil.

Ceho-
întîl-

ceho-

e volei
S-au remarcat: Hong Ben Su, Am 
Hong Sak (Bănghe), Vidoni, Dincă 
(Pitești).

I. Chitibar, coresp.

DUBLA VICTORIE A ECHIPELOR 
CLUJENE

(Prin telefon). — Jucînd 
decît oaspeții, echipele mas- 
feminine ale clubului local

august selecționata
juca cu R. D. Germană 
și cu U.R.S.S. la Mos- 

24 septembrie echipa R. 
la
a-

loc la 18 octombrie la Praga. 
cadrul pregătirilor pentru tur- 
olimpic de fotbal lotul jucăto- 
cehoslovaci va susține două

In sezonul de toamnă echipele re
prezentative de fotbal ale R. 
slovace vor susține numeroase 
niri internaționale.

In luna 
slovacă va 
la Leipzig 
cova. La
Cehoslovace va întîlni Danemarca 
Copenhaga, revanșa acestui meci 
vînd

In 
neul 
rilor
meciuri de verificare cu Olanda, la 
28 octombrie și 1 noiembrie. După 
cura se știe în preliminarii echipa 
cehoslovacă va juca 
pele Austriei și R. 
tele acestor întîlniri 
stabilite.

alături de echi- 
P. Ungare. Da- 
urmează să ’ie

(Ager preș)

Pregătiri pentru Festivalul de la Viena
VIENA 28 (Agerpres). — Comite

tul de organizare a celui de al VII- 
lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena a primit în 
ultimul timp numeroase știri în .. 
gătură cu pregătirile pe care le fac 
sportivii din diferite țări în 
rea întrecerilor 
Festivalului.

La Viena vor 
five din Franța, 
mană, Norvegia, 
Chineză, Anglia, 
alte țări.

sportive din

ie-

vede- 
cadrul

sosi delegații
U.R.S.S., R. F. Ger- 
Tunisia, Italia, R. P. 

Brazilia, Irak și
In capitala Austriei se

spor-

fac intense pregătiri pentru amena
jarea stadioanelor și terenurilor unde 
se vor desfășura

In orașele din 
șoară o competiție 
participă 100 de 
Finala competiției 
Viena, înaintea deschiderii 
lului. In cinstea întrecerilor 
ale Festivalului, între 31 mai și 
iunie, se va disputa cursa ciclistă 
Viena — Bratislava — Viena cu 
participarea celor mai cunoscuți a- 
lergători din Austria, R. D. Germană 
și R. Cehoslovacă.

întrecerile.
Austria se desfă- 
de fotbal 
echipe de 
va avea

la care 
tineret, 
loc la 

Festiva- 
sportive 

1

Redacția si administrația :
X X

CLUJ, 
niai bine 
coline și 
Știința au întrecut formațiile Dinamo 
Berlin. Studentele au cîștigat cu 3-1 
(16-14, 6-15, 15-8, 15-12). Partida a 
fost atractivă și viu aplaudată de cei 
2500 spectatori din Sala Armatei. 
Foarte disputată a fost și întîlnirea 
masculină. Știința, jucînd fără Chere- 
bețiu (bolnav), a cîștigat cu
(15-13, 13-15, 15-10, 15-9), dar mai 
greu decît arată scorul final.

lancu Tiberiu, coresp.

3-1

C.S. RM. VILCEA — BĂNGHE PHE
NIAN 0—3

RIMN1CU VILCEA 29. (Prin tele
fon). Astăzi s-a desfășurat. într-un 
cadru festiv, întîlnirca internațională 
de volei dintre C. S. Rm. Vîlcea și 
Bănghe Phenian 
Oaspeții au fost 
cîștigat întîlnirea

(R.P.D. Coreeană), 
net superiori și au 
cu 3—0 (4, 12, 111.

Dragomir Roșianu
corespondent

• CU PRILEJUL unei reuniuni at
letice desfășurate la Potsdam, aler
gătorul Siegfried Valentin din R. D. 
Germană a stabilit un nou record 
european în proba de 1 milă (1605 
m). Timpul lui Valent’n este de 3:56.6 
și întrece cu 0,6 se?. vechiul record 
deținut din anul 1957 de englezul 
Derek Ibbotson.
• aruncătorul italian de 

suliță Giovani Lievore a obținut re
cent performanța de 79,85 m. In ca
drul aceluiași concurs alergătorul M. 
Martini a fost cronometrat cu tim
pul 51,8 pe 400 m. g.
• CAMPIOANA MONDIALA de 

gimnastică Sofia Muratova a cîștigat 
campionatul Moscovei pe anul 1959 
cu un total de 75,49 p. Pe locul doi 
s-a clasat Lidia Kalinina. In întrece
rea masculină titlul a 
dimir Matveev.

• LA TBILISI s-a 
nirea internațională

revenit lui Vla-

desfășurat întîl- 
de box dintre

București, str Vasile Conta nr. 16, telefon f 1.79.73 — 74—75 Mr.
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali

(Urmare din pag. 1) 

venpăa (Finlanda), Enghibarian 
(U.R.S.S.) b.p. Kane (Scoția). Cat. 
mijlocie ușoară: Perry (Irlanda) b.p. 
Danielsen (Danemarca), Drogosz 
(R.P.P.) b.p. Navarro (Spania), Giise 
(R.D.G.) b.p. Mc. Grail (Anglia).

Cat. mijlocie ușoară: Dampc (R.P.P) 
b.p. Kienast (R.F.G.), Karoli (R.D.G.) 
b. prin neprezentarea lui Mujler (El
veția), Jacovljevici (Iugoslavia) b.p. 
Walterson (Suedia), Benvenutti (Ita
lia) b. ab. II Fischer (Scoția). Cat. 
mijlocie: Mc. Coy (Irlanda) b.p. Sae- 
rens (Belgia), Satkov (U.R.S.S.) b.p. 
Gronroos (Irlanda), Valasek (R.P.P.) 
b.p. Truppi (Italia).

Iată acum semifinalele ce vor avea

Turneu internațional 
de volei în R. P. Ungară
După cum se știe. intre 29—31 mai 

trebuia să se desfășoare la budapesta 
un turneu international de volei la 
care au fost invitați și voleibaliștii 
noștri. Din cauza competiției interna
ționale „Cupa Dinamo" (din echipa 
Dozsa Budapesta au făcut parte 4 
jucători din reprezentativa R.P.U.), 
turneul de la Budapesta a fost amînat 
pentru zilele de 5—7 iunie. Alături 
de naționalele masculine ale R.P.U. 
și R-D.G. va participa și o echipă de 
tineret a țării noastre. Ea va fi alcă
tuită din: Pavel. Mincev (Rapid Bucu
rești), Timirgazin (C.S.M.S. lași), Chi- 
riță, V. Iordache (Tractorul Orașul 
Stalin), Szocs, Zeithamel, N. Popescu ' 
(Dinamo București), Wolf (C.C.A.), 
Stănculescu, Manta (I.C.F. București). 
Antrenorii echipei sini V. Surugiu și 
T. Tănase.

loc tnîine seară (n.r. astă-seară): Cal 
muscă: Homberg (R.F.G.) — M<
Klean (Irlanda) Torok (R.P.U.) - 
Stolnicov (U.R.S.S.). Cat. cocoș: 
goriev (U.R.S.S.) — Mitrovici (..<< 
slavia), Rascher (R.F.G.) .— Zawadslt 
(R.P.P.). Cat. pană: Adamski (R.P.P.
— Junker (Franța), Tuș (Turcia) -
Goschka (R.F.G.). Cat. semiușoară 
Velinov (R.P.B.) — Mihalic (R.P.R. 
Kellner (R.P.U.) — Makki (Finland 
da). Cat. ușoară: Brandi (lta'ia) - 
Iuliasz (R.P.U.), Koenig (Austria) - 
Engliibarian (U.R.S.S.). Cat. semimi 
locie: Perry (Irlanda) — Bossi (It; 
lia), Drogosz (R.P.P.) — Gus
(R.D.G.). Cat. mijlocie ușoară: Dani- 
(R.P.P.) — Karoli (R.D.G.), Jncovlii 
viei (R.P.F.I.) — Benvenutti (Italia 
Cat. mijlocie: Mc. Coy (Irkin '•! - 
Satkov (U.R.S.S.), Walasek (R.P.P.
— Scott (Anglia). Cat. semigrta: S;
raudi (Italia) — Negrea (R.P.R. 
Pietrzikowski (R.P.P.) — Senki
(U.R.S.S.). La ora cînd închidem ed 
ția se dispută întîlnirile din cadri 
categoriei grea.

Turneul internațional d? t 
de la Leni’wrad

LENINGRAD 29 (pr;n telefon). - 
In cadrul turneului internațional < 
tenis pentru tineret, dublul rom 
Tiriac —• D. Viziru a întîlnit 
semifinală perechea jucătorilor s< 
vietici Potanin și Sivohin. După 
luptă foarte strînsă, desfășurată de 
lungul a cinci seturi, tenismenii s 
vietici au obtinut victoria cu sc 
rul 2—6, 7—5,' 4—6. 6—4, 6—2.

Jucătorii romîni concurează acu> 
în cadrul probei de dublu mixt, un 
1. Țiriac și Mina Ilina întîlnesc 
semifinală redutabila pereche sov 
tică formată din Alla Dmitrieva 
I. Lihacev.

PE SCURT
echipa gruzină Spartak și selecțio
nata cluburilor muncitorești din 
Suedia. Boxerii sovietici au cîștigat 
cu scorul de 8—1.

® MIERCURI SEARA la Amster
dam reprezentativa Scoției a învins 
cu 2—1 (0—1) echipa Olandei.

• REPREZENTATIVA Angliei și-a 
încheiat turneul peste ocean jucînd 
joi la Los Angeles cu selecționata 
S.U.A. După o repriză egală (1—1), 
fotbaliștii britanici au reușit să-și 
depășească adversarii, cîștigînd în- 
tîlnirea cu scorul final de 8—1

« ECHIPA ENGLEZA de fotbal 
Tottenham și-a început turneul in 
U.R.S.S. jucînd la Moscova cu for
mația Torpedo. Oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 (1—0).

• INTRE 13 ȘI 21 IUNIE se 
desfășura în Austria turneu’ final 
campionatului mondial masculin 
handbal. La turneu participă 8 echi 
împărțite în două grupe. Echipa R. 
Romîne va avea ca adversare, 
ordine: Austria. R. P. Ungară și I 
veția.

• LA TURNEUL internațional 
tenis de la Paris, jucătoarea ir 
ghiară Zsuzsa Kormoczi — cîștig 
toarea ediției de anul trecutz — s 
calificat pentru finala probei 
simplu feminin, întrecînd pe me: 
cana Rosa Maria Reyes cu 6—
6— 1. Adversara sa va fi Christi
Truman (Anglia). Cele două semi 
nale masculine s-au soldat cu t 
atîtea surprize. Sudafricanul J. 
Vermaak l-a învins pe L. Aya
(Chile) cu 6—2, 6—1, 6—4; iar 
Pietrangeli (Italia) l-a eliminat > 
australianul N. Fraser cu 7—5, 6—
7— 5.
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