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In semn de omagiu adus neiript calei luptătoare Donca Simo, munci
torii i-au ridicat un monument în curtea fabricii care îi poartă numele.

Pereți reci ca gheața... zăngănit 
de lanțuri și chei, menite să fe
rece uși grele în spatele cărora 

>e auzeau tot mai des gemetele celor 
prturați. Gardieni cu chipuri fioroase, 
narmați cu bastoane, schingiuiau cu 
ladisrn pe cei care își ridicaseră gla- 
ul împotriva nedreptei orînduieli din 
inii de teroare burghezo-moșierească. 
Kcesta era decorul în care • văzut lu- 
nina zilei, în închisoarea de la Con- 
tanța, vlăstarul lui Donca Simo. In 
iceste locuri sumbre a început să se 
lud 'in acea zi un cîntec duios de 
nat. Era glasul Doncăi care în po- 
ida chinurilor ce le suferea prevestea 
nicuțului ei un viitor însorit.

...Cînd utecisia Donca Simo a pri- 
nit sarcina ca împreună cu alți doi to- 
rarăși să organizeze o tipografie ile
gală pe Calea Griviței pentru a face 
:ît mai cunoscut maselor cuvîntul de 
uptă al partidului, copilul Doncăi făcea 
irimii pași.

14 iulie 1935. Tipografia lucra în 
alin. Dar iată că la ușă au răsunat 
>ătăi puternice, amenințătoare. Inăun- 
,ru dau năvală agenții Siguranței și 
jentru a doua oară Donca Simo este 
aruncată în închisoare. La proces a ră
sunat din nou glasul de mamă al Don- 
:ăi. De data aceasta însă el nu mai 
si a duios. Donca sfida acum pe călăi 
y chema la luptă neînfricată pe cele 
'alte mame : „M-am despărțit de copi

Concluzii după campionatele europene de box (II)
In ziarul nostru de ieri am prezentat pe scurt comportarea reprezenta

tivei noastre la campionatele europene de box pe anul 1959. In articolul de 
față vom încerca să analizăm care sînt cauzele care au dus la comportarea 
nesatisfăcătoare a unora dintre boxerii noștri și considerăm că este bine să 
începem cu modul în care a fost pregătită reprezentativa noastră.

TREI ANTRENORI, TREI CONCEPȚII

Din discuția organizată de Biroul 
Federației Romîne de Box a reieșit 
clar că una din principalele cauze ale 
slabei comportări la campionatele eu
ropene a constat în modul în care a 
fost pregătită echipa noastră repre
zentativă. In cadrul colectivului de 
antrenori — I. Popa, C. Nour, L. 
Popescu — însărcinat cu pregătirea 
echipei, au existat păreri diferite a- 
supra antrenamentelor ce trebuiau 
făcute. Că au existat asemenea păreri 
considerăm că nu este un lucru rău, 
dar nu putem fi de acord cu faptul 
că antrenorii respectivi nu s-au pus 
de acord încă de la început, pentru a 

lul meu ca să arăt miilor de mame 
drumul pentru fericirea copiilor lor...“. 
De neuitat va ..mine acest mesaj ma
tern I Călăii n-au șovăit în sentința 
grea ce i-o hărăziseră Doncăi și i-au 
dat zece ani temniță grea. După cîtva 
timp, la închisoarea de la Dumbră-

Capitala va găzdui un mare turneu 
internațional de volei

După cum s-a mai anunțat, între 
1—7 iulie va avea loc în Capitală un 
mare turneu internațional masculin și 
feminin de volei, organizat în cinstea 
aniversării a 15 ani de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist și a 500 ani 
de la înființarea orașului București.

La această competiție — un ade
vărat campionat european masculin și 
feminin — vor participa următoarele 
echipe masculine: R. Cehoslovacă — 
campioană mondială și europeană la 
volei masculin—R.P. Ungară, R.P. Po
lonă, R.P. Chineză, reprezentativa ora
șului Moscova, R.P. Romînă (A) — 
vicecampioană mondială și europeană— 
R.P. Romînă (tineret). Competiția fe
minină aduce la start următoarele e- 
chipe: R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, R.P. Chineză, reprezen
tativa orașului Moscova, R.P. Romînă.

Voleibaliștii și voleibalistele noastre 

se ajunge la un sistem unitar (și cel 
mai bun) de antrenament. Acest lu
cru s-a răsfrînt în mod negativ asupra 
comportării unora dintre boxerii noș
tri. Sîntem de părere că antrenorul 
federal, tov. I. Popa, nu trebuia să 
facă parte efectiv din colectivul de 
antrenori care urma să pregătească 
lotul nostru, lui revenindu-i sarcina 
de coordonator și. îndrumător al în
tregului proces de antrenament. Con
siderăm că tov. 1. Popa trebuia să 
seziseze la timp deficiențele provocate 
de oărerile diferite ale antrenorilor și 
să ceară cu autoritatea și competența 
antrenorului federal respectarea unui 
sistem unitar de pregătire, făcînd 
răspunzători pe antrenorii respectivi 
de îndeplinirea lui. Este locul să spu

veni, Donca s-a îmbolnăvit grav. La 8 
iunie 1937 s-a stins din viață o floare 
din grădina mare a comuniștilor, ne
înfricata luptătoare Donca Simo...

...De pe soclul din curtea fabricii 
ce-i poartă numele, privirea blîndă și 
ocrotitoare a Doncăi Simo se îndreap
tă către micuții care cu lopeți, găle- 
tușe și hîrlețe se joacă în nisip, bucu- 
rîndu-se de frumusețile vieții noi. Ei 
nu vor gusta niciodată din amarul zi
lelor trăite de copilul Doncăi. Jertfa 
celei care îi privește blînd de ne soclu 
și a atîtor fii de frunte ai clasei mun
citoare le-a asigurat o viață fericită și 
luminoasă. Părinții lor, muncitori și 
muncitoare în țesătoria de alături, au 
urmat cu credință nestrămutată dru
mul arătat de partid prin glasul Don- 
< ăi. Cei care au schingiuit-o pe Donca 
au fost alungaț. de mult de popor. In 
cinstea memoriei ei muncitorii din a- 
ceastă fabrică — smulsă acum 11 ani 
din mîinile exploatatorilor — i-au în
scris numele pe frontispiciu. Dar cîte 
nu s-au schimbat de atunci...

I-am văzut de ctirînd pe muncitorii 
și muncitoarele de la „Donca Simo“. 
De ai ști, Donca, ce lucruri frumoase 
am văzut aici I Mai întîi să-ți spunem 
despre baloturile de țesături felurite pe 
care stă imprimat cu litere aurite nu
mele tău și despre a căror calitate s-a 
dus vestea dincolo de hotare. In sala 
războaielor, la nevedit, la uscătorie, 
peste tot, se muncea de zor. Muncitorii 
de aici au făcut ca turația războaielor

OCTAVIAN G1NGU 
VASILE GODESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

și-au început antrenamentele. Iată 
componența loturilor:

R.P. ROMINA (feminin): Lia Va- 
nea, Elena Busuiocescu — Codoi, Co
ca Constantinescu, Ana Susan — Mo- 
canu, Ana Păunoiu, Florina Teodores- 
cu. Cornelia Moraru II, Alexandrina 
Berezeanu, Elisabeta Goloșie, ludith 
Cohn, Elena Florea, Doina Vințan, E- 
lena Simionescu, Maria Crișan. An
trenori sînt prof. N. Tărchilă și C. 
Vieru.

R.P. ROMINA (A): Roman, Nico- 
lau, Rusescu, Miculescu, Păunoiu,. 
Derzei, S. Mihăilescu, Pavel, Ganciu, 
Drăgan, Fieraru, Cherebețiu. Antreno
ri : N. Sofir și T. Tănase R.P. RO
MINA (tineret): Bărbuță, Timirgazin, 
Mincef, lordache, Stănculescu, Wolf, 
Zeithamel, N. Popescu, Szocs, Chiriță, 
Dăbală, Ereimia, Pădurețu. Antrenor: 
prof. V. Surugiu.

nem că tov. Lucian Popescu, a cărui 
experiență în box și în instruirea spor
tivă este cunoscută, ar fi bine dacă 
ar vorbi mai puțin despre aceasta și 
dacă ar aplica-o mai mult în 
practică. Nu putem fi de acord cu 
faptul că tovarășul respectiv, supra- 
estimîndu-și calitățile proprii, de re
gulă nu ține seama de ceilalți tova
răși, îi subapreciază.

In legătură cu procesul de pregă
tire a reprezentativei noastre, este 
de asemenea de neînțeles cum s-a 
putut ca tovarășii din conducerea co
legiului de antrenori (președinte Ion 
Chiriac) să nu asiste măcar la unul 
din antrenamente, pentru a-și spune 
părerea autorizată, pentru a face ob
servații critice și propuneri asupra 
modului cum sînt pregătiți boxerii.

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect de la reuniunea de box organizată de asociația sportivă 
„Tehnica Nouă" care a avut loc în grădina Combustibilul.

(Foto B. Ciobanu)

— Olimpia Reșița,Fază din meciul de categoria C, C.F.R. Simeria 
cîștigat de ceferiști cu 1—0.

Proba de semifond desfășurată in cadrul reuniunii care a avut loc duminică D 
pe velodrom a reușit să entuziasmeze din nou publicul spectator, datorită u 

dinamismului ei. |
(Foto Gh Ștefănescu) I

Debutul în București al noii echipe de hochei pe iarbă „Viitorul" 
Săvinești a constituit o surpriză plăcută. In clișeu, portarul echipei din 
Săvinești respinge o minge trasă de Berbecaru (Voința București).

(Foto V. Bageac)
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E’EiSAJI PliriEȘinEA^ 1959
Am pornit spre Pitești într-o minunată după-aima- 

ză de iunie. După citeva zile de ploi, cerul se lim
pezise. Din înaltul său citcva scame de nori sidefii, 
încremenite, erau și ele martore mute ale unui mi
nunat apus de soare. Pe fereastra vagonului pătrun
dea mireazma frunzișului spălat de ploi și a păinin- 
tului reavăn. Peisajul era atit de frumos, incit nu 
eram eu singurul atras de fereastra deschisă a va
gonului...

După Titu, calea ferată părăsește regiunea Bucu
rești și pătrunde pe teritoriul regiunii Pitești. încet, 
peisajul se schimbă. Unduirile domoale la început, 
își ridică din ce în ce mai înalt spinările. Sint dea
lurile Argeșului, care departe in zare își fring tala
zurile în pripoarele munților. Aceasta-i regiunea Pi
tești. Regiune bogată, mănoasă, cu întinse livezi de 
pomi fructiferi. Ce mai știu despre Pitești? Da... 
liste o regiune cu minunate colțuri de natură, cu 
stațiuni balneo-climaterice înșirate ca mărgelele pe 
firul încîntătoarei văi a Oltului, cu vechi și intere
sante monumente istorice, martore ale zbuciumatei 
noastre istorii.

Atrași ca de un magnet de bogățiile și frumusețea 
acestei regiuni, în trecut aci și-au instalat reședințele 
o lungă pleiadă de „mărimi" ale vechilor regimuri. 
Brătienii, nesățioși și hrăpăreți, erau cei mai bine 
infipți. Moșiile lor se compuneau dintr-o „bagatelă" 
ue citeva mii de hectare de vii și pometuri pe care 
țărănimea trudea din greu pentru o bucată de piine 
neagră ca sufletele acestor „domni". Mai sus, pe Olt, 
erau tari și mari „dinastia" Simian și societatea 
Carpatina, celebră pentru barbaria cu care a exploa
tat pădurile de la Brezoi și Lotru. In orașe stăpînea 
negustorimea. La Pitești, Rm. Vilcea, Cîmpulung- 
Muscel, negustorii și afaceriștii „pe picior" invîrteau 
milioanele in casele cu curți largi și chioșcuri de 
verdeață. Din cind in cînd se repezeau și pe Ia 
București, să-și mai alunge aleanul în tricourile și 
casele de loc onorabile ale „conului" Gavrilă. Iată 
imaginea meleagurilor piteștene de altă dată...

De aproape 15 ani însă lucrurile s-au schimbat.

După eliberarea țării, peisajul piteștean trece prin 
profunde modificări. Alungarea exploatatorilor, pre
luarea puterii de către clasa muncitoare, înțeleaptă 
politică a partidului, eforturile unite ale muncitori
lor și țăranilor muncitori au adus o viață nouă și 
îmbelșugată pe aceste meleaguri. Acum regiunea Pi
tești este mai bogată și mai frumoasă ca oricînd.

S-au dezvoltat noi ramuri industriale. S-a per
fecționat și dezvoltat industria de exploatări fores
tiere, prin crearea unor noi și moderne obiective 

industriale, dintre care cele de Ia Stîlpeni și Rm. 
Vilcea constituie o mîndrie a industriei noastre 
socialiste. Și nu numai atit. Există astăzi în regiu
nea Pitești uzine metalurgice, care produc utilaj 
industrial apreciat unanim de specialiști. Alături de 
ele, un mare avînt l-a luat industria chimică, prin 
construirea fabricii de tananți „Argeșul" și a fabri
cii de sodă de la Govora, care va fi gata în curind.

Din ce în ce mai mulie familii de țărani muncitori 
pășesc cu încredere pe drumul colectivizării, pe dru
mul belșugului. In regiunea Pitești 174.000 de familii 
de țărani muncitori fac parte acum din 1-201 unități 
agricole socialiste.

Peisaj nou, peisajul piteștean se transformă me
reu. La fel se transformă și oamenii. Azi au crescut 
generații noi de muncitori mineri, tnetalurgiști, mun
citori forestieri de înaltă calificare. Ei se bucură de 
o viață liberă și fericită, iubesc natura care este 
atit de frumoasă și de darnică în această regiune a 
țării, iubesc mișcarea în aer liber. Este de mirare că 
iubesc mult și sportul ? Firește că nu. Activitatea 
sportivă a luat în ultimii 15 ani un avînt considerabil 
în regiunea Pitești. Și dacă spunem că în iunie 1949 
existau pe teritoriul regiunii 15 grupări sportive cu 
2.155 de membri, iar azi 139.362 de membri ai 
U.C.F.S. sint organizați în 566 de asociații sportive, 
încă n-am spus totul despre dezvoltarea activității 
sportive de-aci. Iată de ce vom mai adăuga, în con
tinuare, peisajului piteștean 1959, al.te citeva imagini 
sportive...

t 1.100 DE MEMBRI AI U.C.F.S. I

Citind acest subtitlu vă veți întreba 
care este întreprinderea sau uzina unde 
asociația sportivă a realizat un ase- 
menea succes. Nu încercați șă aflați, 
pentru că nu veți reuși. Aceasta deoa
rece nu-i vorba de vreo uzină sau 
întreprindere cu mii de muncitori. Aso
ciația care pe drept cuvînt se poate 
mîndri cu această realizare se numeș
te „Recolta" și este organizată pe lin
gă gospodăria agricola colectivă „6 
Martie" din comuna Stoicănești, raio
nul Drăgănești-Olt.

1.100 de membri U.C.F.S. I Pentru 
b asociație sportivă sătească aceasta 
înseamnă un record. El însă nu-i izo
lat. La Stoicănești sportul a devenit 
un element obișnuit, care face parte 
integrantă din viața nouă a țăranilor. 
Victorioși în bătălia recoltelor, bo
gate, țăranii colectiviști din comuna 
Stoicănești au rod bogat și în activi
tatea sportivă. Asociația lor sportivă 
(președinte — Stan Croitoru, secretar
— Traian Grosu) are 9 secții, pe ra
mură de sport, în care activează 603 
sportivi, dintre care 108 femei. Există 
la Stoicănești și un campionat de... 
casă la fotbal cu participarea a 7 e- 
chipe ale satului. Echipa de fotbal a 
asociației este campioană raională, iar 
formația pionierilor din sat a ieșit pri
ma pe regiune la Spartachiada pionie
rilor. înțelegeți cum vine asta ? Co
piii foștilor robi de pe pămînturile 
unor moșieri lacomi — care obișnu
iau să spună vîrînd tacticos degetele 
butucănoase și inelate în buzunarele 
vestei : „Eh 1 Am și eu colea o... sfoa
ră de moșie de vreo 400 de hectare..."
— fac azi sport și sînt primii pe re
giune.

Părinții lor iubesc și ei sportul și 
se bucură că feciorii lor fac astfel 
de „isprăvi". Vreți amănunte ? Iată-le: 
de la începutul anului și pînă acum 
s-au strîns 8.300 lei cotizații sporti
ve, iar comuna are două terenuri de 
fotbal, două de volei și unul de oină. 
Azi nu se mai miră nimeni dacă la 
en meci de fotbal vin 2.000 de 
spectatori și dacă auzi, spre exemplu •

—• N-a fost ofsaid, frate 1 Păi, nu 
vezi că mingea a venit de la adver
sar ?...

Te întorci și zărești un țăran cu 
pălăria lăsată pe . ochi (bate soarele

SPORTUL POPULAR
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din față și la Stoicănești nu sînt încă 
la inodăcozoroacele de carton...) care 
zîmbește sigur de cunoștințele lui fot
balistice I Imagine obișnuită azi în re
giunea Pitești, unde sportul a pătruns 
și pătrunde tot mai adînc în rîndurile 
țăranilor muncitori. In raionul Dră
gănești-Olt, primul raion complet co- 
operativizat din regiune, există 8.624 
de membri ai U.C.F.S. organizați îti 
27 de asociații sportive, iar în raionul 
Slatina, acolo de unde a pornit iniția
tiva organizării „duminicilor sporti
ve", această metodă este folosită îți 
continuare cu succes, numai anul a- 
ccsta organizîndu-se 15 asemenea 
manifestații sportive la care au luat 
parte 1.420 de concurenți. In toate 
raioanele, pe tot întinsul regiunii creș
te zi de zi numărul țăranilor muncitori 
care fac sport. Este una din cele 
mai semnificative imagini sportive pi
teștene, o imagine care se amplifică 
mereu...

O ECHIPA..

In. duminica aceea era mare anima
ție pe teren. Se disputau întrecerile 
etapei orășenești ale Spartachiadei de 
vară. Erau multe echipe dar una dintre 
ele îți atrăgea imediat atenția nu numai 
prin valoarea ei, ci și prin disciplina 
jucătorilor și prin ardoarea cu care 
ei luptau pentru victorie. Se numea 
„Bizonul". Pe foaia de arbitraj erau 
trecuți voleibaliștii: Virgil Radulescu, 
Ion Buzescu, Marin Popescu, Ion Mo
rarii, Petre Grăsune și Marin Rotarii. 
Ei reprezentau echipa „Bizonul", echi
pa asociației sportive a fabricii de în
călțăminte „Tudor Vladimir eseu" din 
Pitești.

Cine sînt cei șase? Să vedem. Vir
gil Radulescu este inginer și meca
nic șef al fabricii, loan Buzescu, func
ționar, Marin Popescu, Ion Morarii și 
Petre Grăsune, muncitori, iar Marin 
Rotarii, directorul întreprinderii. Este 
și aceasta una dintre imaginile care 
exprimă uriașele transformări petre
cute în viața muncitorilor din fosta 
fabrică a lui „nea" Costică Petrescu 
(renumit pentru cruzimea cu care ex
ploata munca cizmarilor); directorul 
întreprinderii luptă alături de munci
tori pentru victorie și pe terenul de 
sport t Ei vor să învingă aci cum au 
învins și în producție, unde zilnic dau 
mii de perechi de bocanci și altă în
călțăminte. Și înving! înving pentru 
că fabrica este a lor, a întregului pȘ- 
por și devine din zi în zi mai fru
moasă, mai bine utilată; pentru că 
azi trăiesc o viață liberă și fericită, 
bucurindti-se din plin de ea. La fa
brica ,.Tudor Vladimirescu" există a- 
cum echipe de fotbal, volei și popice, 
se cumpără dintr-o dată echipament 

sportiv în valoare de 3.000 lei, se face 
gimnastică de producție. Dacă ai să 
intri îți secția „croit fețe" pe la ora 
10, ai să vezi o .fată, cit o „șchioapă", 
cu ochi vioi șl coăde groase, suită pe 
un scaun, de unde comandă:

—„Unuiiii... doiii... Respirați a- 
dinc... Trei... patru...

Elena Iancu, fata țăranilor colecti
viști din Lăpușata comandă, și toți 
execută. Vorba bătrînului muncitor 
cismar, maistrul Gh. Eeroiu: — Acum 
nu ne mai comanda nimeni decît co- 
pilița asta pe care o ascultăm ca 
dragoste 1

COPII! COMUNISTULUI CATARAMA

Sînt 13! Nu, nu eșteo greșeală de 
tipar. Muncitorul forestier Ion Cataramă, 
azi pensionar, are 13 copii. Unul și 
unul! Falnici ca brazii cu care pădu
rarul Cataramă și-a împletit viața 
și cărora, cînd pornea din Voineștii 
Câmpulungului, pe rîul Tîrgului în 
sus, spre Măgura, le vorbea ca unoi 
prieteni. Se destăinuia pădurii, sin
gura care, în nopțile lungi de ve
ghe îi asculta pasul și șoapta. Tare 
era grea viața pădurarului... 13 guri 
de hrănit dintr-o mizeră bucată de 
pîine cu greu cîștigată în anii regi
mului burghezo-moșieresc.

Zilele acelea sînt. acuni de dome
niul trecutului. Sînt amintiri triste, 
despre vremuri de demult și pen
tru totdeauna apuse. In zilele 
regimului democrat-pomdar, în a- 
ceste zile cînd poporul muncitor, sub 
conducerea partidului, merge hotărît 
pe drumul construirii socialismului; 
pădurarul Cataramă trăiește o bătrî- 
nețe fericită. Unul cîte unul, cei 13 
Cataramă și-au croit un drum în via
ță. Nici unul nu l-a dat de rușine pe 
bătrîn...

Iată, într-o scurtă vizită la Cîmpu- 
lung, am avut ocazia să-i cunosc pe șase 
din cei 13 Cataramă. Nu mi-a fost 
greu, pentru că cei șase Cataramă sînt 
toți- muncitori de nădejde la I.M.S. 

Cîinpulung. Cel mai harnic este Nae, 
strungarul. Despre el se. spune că „a 
fost și pe panou"... Strungarul Nicolae 
Cataramă are 29 de ani și este cel 
mai „bătrîn" dintre frații Catarama la 
această întreprindere, unde lucrează 
din 1949. In familie este însă abia 
al cincelea... Apoi mai e Vică fre
zorul, care are 25 de ani. După el ur
mează Tuta (Elisabeta), rectificatoa
re la controlul tehnic, Anton ajustorul, 
crescut, cum s-ar spune, în uzină, la 
școala de ucenici, și Silvia Vintilâ. 
Da, Vintilă și nu Cataramă. Nu de 
mult bătrînul pădurar a avut bucu
ria să-și vadă cei 13 copii adunați 
în jurul său. Bănuiți cînd... Cînd s-a 
măritat Silvia 1

Să-i numărăm: Nae, Vică, Tufa, An
ton și Silvia. Sînt cinci. Am lasat-o spe
cial la urmă pe Olimpia Cataramă, 
care lucrează tot la I.M.S., unde este 
lansatoare. Olimpia este a 12-a în 
familie, are 18 ani și cititorii ziaru
lui nostru o cunosc bine, deoarece 
este una dintre cele mai bune atlete 
ale țării. Recent, la Tsinan, în R. P, 
Chineză, Olimpia Cataramă a stabi
lit un nou record de juniori al țării 
la aruncarea discului, cu rezultatul 
de 45,63 m.

Aceștia sînt copiii comunistului Ca
taramă. La fel sînt toți. Harnici și 
puternici, crescuți lîngă pădurea care 
și acum ascultă citeodată pașii pă
durarului. Nu numai pașii însă. De 
multe ori bătrînul Ion Cataramă cîntă. 
E fericit...

ACOLO UNDE SALARIUL ÎNSEMNA
„DE 5 LEI MARFA"!

Povestesc muncitorii mai bătrini: 
„Prin 1930 ne-am încumetat să fa
cem și noi o ecliipă de fotbal. Era a 
noastră a muncitorilor și i-am zis la 
început „Sportul muncitoresc". Cu e- 
cliipamentul o mai încropeam noi. Ba 
mai juca unul desculț, ba mai erau 
tricourile pestrițe, ba mai împrumu
tam, mă rog, ieșeam la capăt. Cu
terenul a fost greu. Nu-i vorbă, era-n 
Găvana un teren, dar te puteai apro
pia de el ? Nici pomeneală. Aveau 
acolo frații Dumitrescu, proprietarii 
morii și ai tăbăcăriei, un teren de 
fotbal și unul de tenis. Erau ale lor. 
Numai pentru ei și pentru odraslele 
lor. Veneau și jucau cu prietenii. Noi, 
muncitorii, ne-am făcut cu mîinile 
noastre un teren. Ajn tăiat arini din 
Zăvoi și am făcut bare, am dat la 
sapă un maidan și l-am mai nivelat. 
Și uite așa ne-am făcut terenul. La 
porți am pus plase de sîrmă de pe. 
la .garduri mai vechi. Degeaba ne-am 
zbătut însă. Vremurile erau din pe în 
ce mai grele. Salariul îl primeam din 
cind în cînd. Ni se spunea: Vrei sa- 

• lariu ? N-avem bani. Ia de 5 let 
.marfă... Cui îi mai ardea de fotbal?"

Știți unde se Intimplau toate acesi 
tea? La fabrica textilă „11 Iunie" diii 
Găvana. Acolo unde există azi o aso
ciație sportivă puternică — îi spune 
„Textilistul" ,— care are echipament 
sportiv in valoare de 30.000 lei, care 
angrenează în activitatea sportivă 
sute de muncitori și muncitoare, frun- 

. iași in producție, cum ar fi Mariană 
Siănciulescu, N. Iliescu, Vasile Cons
tantin, Gh. lonescu, N. Costache șl 
alții.

La cealaltă unitate a fabricii, afla
tă lingă gara Pitești, există o altă 
asociație sportivă „Suveica". Deci, 
cum s-ar spune. Suveica și Textil is- 
tul sînt două asociații... gemene. Dar 
asta și pentru că realizările lor sint 
ța fel de frumOfișetși activitatea la fel 
de bogată. Incit cu greu le poți deo
sebi. Iată exemple: la „Suveica" .96% 
din salariat! sînt membri ai U.C.F.S., 
iar la „Textilistul" 97% ; ambele rea
lizează cam aceleași venituri lunare 
din cotizații, majoritatea membrilor 
U.C.F.S. fiind cu cotizația la zi; am
bele au gimnastica de producție intro
dusă în citeva secții. Există îtîsă o 
diferență. „Textilistul" are un teren 
de fotbal iar „Suveica" un bazin, de 
înot de toată frumusețea. Consecința 
e firească. „Textilistul" are o echipă 

de fotbal (tradiția se păstrează., 
care recent a cucerii campionatul or. 
șului Pitești, iar la „Suveica" nat 
ția se dezvoltă din ce în ce mai mu. 
Cum dă vremea frumoasă, bazinul es 
luat cu asalt. Comunistul Ion Dine 
cu, președintele consiliului asociați 
sportive „Suveica" este tare mîii'di 
de aceste lucruri. Spune mereu: 
bucură muncitorii de aer și soare l"

★
Acestea au fost cele cîteva imagi 

sportive cu care am completat peis 
jul piteștean 1959. Ele sunt mult m 
multe, pentru că în ultimii 15 ani a 
tivitatea sportivă din această regim 
a cunoscut o mare dezvoltare. Num 
la ultima Spartachiadă de iarnă i 
luat parte 193.496 de concurenți, îi 
celelalte competiții de mase mobil 
zează permanent alte zeci de mii < 
concurenți. Este drept, regiunea P 
tești n-arc echipe de fjtbal în div 
zia A. In schimb activitatea sportit 
de mase este din ce în ce mai îtiffi 
ritoare și rezultatele superioare r 
vor întîrzia să apară. Din copiii ț 
rănilor colectiviști din Stoicănești vi 
ieși sigur fotbaliști buni, centrul < 
tenis pentru copii de la Pitești x 
descoperi nu numai pe Mina Ilin 
iar la Cîmpulung rezultatele unor a 
lete ca Maria Dili sau Olimpia C 
taramă sint numai un început.

Un început bun ! El este rodul spr 
jinului permanent pc care Comitet 
regional de partid l-a dat consiliul 
regional U.C.F.S.. este rodul muu; 
neobosite a largului activ salariat 
obștesc al mișcării sportive di' ce: 
stă regiune, în frunte cu co. liț: 
Gh. Turcu, președintele consiliului r 
gional U.C.F.S., Alexandru Otelear 
vicepreședinte al consiliului region 
și alții.

Un început care vestește succei 
dintre cele mai frumoase...

★
M-arn întors de la Pitești tot îi 

tr-o după-amiază, tot la ceasul un. 
frumos asfințit. Purtam cu mine inu 
ginile noi, pline de viață, ale pețsi 
jului piteștean 1959, ale unei regiu 
în plină dezvoltare industrială și cu 
turală. ale unei regiuni tn care spo. 
tul își află din ce în ce mai mul 
prieteni...

CALIN ANTONESCU

Citeva imagini^din viața sportului , 
piteștean. De sus in jos ': Minăllina, 
jucătoare consacrată acum ‘discută ' 
cu un grup de „puști" de la centrul ' 
de copii despre tainele „sportului 
alb"; Elena Iancu conduce gimnas
tica de producție in secția „croit 
fețe" a fabricii Tudor Vladimirescu; 
utemista Gcorgeia Marin, una din
tre cele mai bune jucătoare ale echi
pei de Volei „Voința" la locul de 
muncă; în stingă — bazinul c'r 
înot al asociației sportive „Suveica".

■(Foto V. Bag""'"'



Sportivei participă cu însuflețire 
ia munca patriotică

5.000 KG. DE MINEREU

Intr-o duminică, utemiștii de la 
școala medie mixtă din Bocșa Va- 
siovei, consfitiiiți în brigăzi de mun
că patriotică, au pornit-o la drum 
spre mina Amelia împreună cu alți 
tineri din localitate. In această zi, 
brigăzile de muncă patriotică au în
treprins o nouă acțiune de colectare 
a minereului de decarburare. Tinerii 
au strîns 5000 de kg. minereu de ca/ 
litatea. I, contribuind astfel la 
îndeplinirea angajamentului mine
rilor de la Amelia, de a da si- 
derurgiștilor reșițerri minereu de mai

bună calitate și la un preț de cost 
mai scăzut.

Sportivii au adus im mare aport 
în această acțiune. Din rindurlle lor 
s-au evidențiat fotbaliștii Anatoli 
Condon și Vasile Docleanu de la aso
ciația sportivă „Izvorul"—Bocșa Va- 
siovei, componentele echipei feminine 
de gimnastică a școlii medii mixte, 
atleta Renate Autzel și Terezia Feher, 
voleibaliștii Dorn Tăranu, Ion Jumon- 
ca, luptătorul Eugen Ică și mulți 
alții.

TIBERIU TARANU-coresp.
FRUMOASE ACȚIUNI

Tinerii muncitori de la cooperativa 
Energia Constanța au prestat pînă 
în prezent peste 2000 ore de muncă 
(voluntară în cadrul acțiunilor de în
frumusețare a orașului și pentru ame
najarea bazei sportive a asociației 
»,Voința“.

De asemenea ei au strîns și au pre
dat mai mult de 12.000 kg de fier ve
chi. In aceste frumoase acțiuni s-au 
evidențiat strungarul Vasi’e Paizan, 
lăcătușul Gheorghe Mărgărit și uce
nicul turnător Gheorghe Ghebăr.

Nu de mult, tinerii muncitori ai 
fcoipcrativei au inaugurat noul teren 
de volei din incinta întreprinderii, 
care a fost amenajat din resurse pro
prii, In fruntea celor care au contri

buit, prin muncă voluntară, la ame
najarea acestui teren trebuie amin
tiți cazangiul Ionel Cocoș — secreta
rul organizației U.T.M. —, ajustorul 
mecanic Mircea Vișan și ucenicii tur
nători Gheorghe Pascu și Gheorghe 
Dordea.

Aceste acțiuni dovedesc cu priso
sință că tinerii de la cooperativa 
„Energia" sînt hotărîți să-și îndepli
nească angajamentul luat în cinstea 
Festivalului de a realiza necontenit 
muncă de calitate și cît mai multe 
economii. De asemenea, să presteze 
cît mai multe ore de muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea orașului și ame
najarea de baze sportive.

DECEBAL TOCA-coresp.
SUCCESELE BRIGĂZILOR CE P’ ruCȚIE ALE TINERILOR MINERI

ta întreprinderea minieră „Petre 
Gheorghe" din Săsar, regiunea Baia 
Mare, activează în producție 36 de bri
găzi de tineret și 7 posturi utemiste 
de control, la a căror activitate și 

ccese în muncă contribuie în perma- 
ață și sportivii Vasile Pop (oină), 

'Aurel Aloldovan (volei), Tiberiu Sis- 
zer, Iosif Puklus. V. Stei (fotbal) T. 
Crișan, C. Alozes (lupte) și alții. In 
primele cinci luni ale acestui an, ti

nerii din cele 36 brigăzi au realizat 
economii în valoare de 769.950 lei. 
De asemenea, ei au executat 8.656 ore 
de muncă patriotică în cadrul ac
țiunii de colectare a fierului vechi, la 
plantarea pomilor, la construirea dru
mului turistic spre Baia Sprie și Ia 
amenajarea complexului sportiv „23 
August" din Baia filare.

V. SASARANU — corespondent

Cînd ramele se odihnesc...

In vizită la Snagov printre canotorii noștri fruntași
Snagov... Alinunatul și încîntătoTul 

nostru Snagov despre care sportivii 
din zeci de țări ale lumii vorbesc cu 
o deosebită admirație, ne-a primit 
tăcut într-una din zilele trecute. Li
niște la Snagov? Pare de necrezut. 
Și- totuși...

Este o zi de lucru. Pătrundem pe 
alei, spre baza nautică a U.C.F.S. 
Canotorii fruntași au zi de antrena
ment. Dar vizita noastră nu are ca 
scop urmărirea antrenamentului. Așa 
că primul drum îl facem la club. Un 
club modest, dar înzestrat cu tot 
ce-i trebuie. Pe micul dulăpior care 
ține loc de... bibliotecă un afiș: 
„Ridică-ți nivelul cultural, citind". 
Deschidem dulăpiorul și găsim cărți 
științifice, sportive, beletristice.

— Dar de ce este așa gol ? în
trebăm pe însoțitor.

— Pentru că majoritatea cărților 
sînt la sportivi — ne răspunde tov. 
Lupu, sportiv și el, din conducerea 
centrului de pregătire.

In colțul opus, gazeta de perete 
a centrului. Colegiul de redacție for
mat din Nicolae Radu, Ștefan Lupu, 
Iulian Togănel, Gh. Riffeld și Nicolae 
Korbuly este preocupat acum de schim
barea ei. Iată cîteva dintre 
titluri : „Intîlnirile internaționale
bat în geam" ; Crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani și în bazinul 
Mării Mediterane", „Tineretul din țara 
noastră se pregătește pentru Festiva
lul de la Viena". In dreapta gazetei 
televizorul, în stîngâ „Colțul Festi
valului", iar. spre centrul clubului 
mesei de șah și tenis de masă.

In fiecare marți, la' Snagov se țin. 
informații politice pe terne interne 
și internaționale. Aș'a ' daf canotorii'

Vă prezentăm

Centrul școlar de scrimă de la stadionul Tineretului
' Stadionul Tineretului, gazdă primi
toare a atitor și aStor concursuri școlare 
de atletism, volei, baschet și rugbi, 
s-a dovedit la fel de bună și pen
tru scrimă. Din vara anului trecut, 
■In sala de sport, special amenajată 
tn incinta stadionului, întîlnești nume
roși tineri care au îndrăgit acest sport. 
Sînt elevi de la diferite școli din 
Genitală.

i orice zi vei face popas aici, vei 
găsi o activitate dintre cele mai bo
gate, jie care cei trei antrenori (Ru-

autentic trăgător. Este de-a dreptul 
impresionant să constați atîta zel, a- 
tîta răbdare la un copil care nici n-a 
împlinit încă 8 ani. „Probleme" au, 
fără îndoială, și trăgătorii mai... mă
ricei, ca de pildă floretiștii Paul lo- 
nescu și Radu Poienaru, spadasinii 
Marius Popescu și Ion Frangopol, ca 
și sabrerii FI. Mihăilescu, Anton ler- 
coțan și Ion Halmagy, scrimeri „că
liți" în concursuri. Este vorba, mai 
întîi, de o primă confruntare a re
prezentanților cluburilor sportive țco-

Pe o planșă amenajată chiar pe covorul verde al stadionului, doi dintre cei 
mai buni elevi ai centrului școlar de scrimă din Capitală iși dispută intiietatea 

1 in cad-ul unui concurs de cas i.

să nu mai vorbim de Anton lercoșan, 
elev în anul II al școlii profesionale 
„losif Rangheț" prezent — peste ore
le de program — în atelierul școlii, 
unde repetă experiențele cele mai in
teresante din domeniul electricității, 
specialitatea sa...

Cîteva cuvinte și despre, floretiste. 
Cea mai talentată estț Lucia Enă- 
chescu. Finalistă a campionatelor re
publicane de juniori, ea confirmă per
formanța obținută, ciștijând cu ușu
rință toate concursurile organizate în 
cadrul centrului. O secondează îndea
proape Margareta Didencenco, Dana 
Dumitriu, Ruxandra Pițulescu, Manue
la Chira și Dorina Duțu.

Dacă vor muncii și în viitor cu 
stăruință, toți acești tineri scrimeri au 
perspective dintre cele mai frumoase.

TIBERIU STAMA

(Foto: I. Mihăieă)
xandra Ionescu, E. Meșter și C. Pa- 
nescu) reușesc s-o facă nu numai in
teresantă, ci și plăcuta. Așa se ex
plică numărul mereu crescînd al ele- 
yilor în prezent de aproape 100 
i— care urmează cursurile de ini
țiere în scrimă.

Mezinul centrului este un pionier. 
Numele său, Al. Micloș, elev în clasa 
a ll-a a școlii elementare Nr. 29. 
Este atît de îndrăgostit de scrimă, 
îneît nu lipsește de la nici un con
curs. Neavind parteneri de aceeași... 
talie, „Duțu" — cum i se spune — 
lucrează numai cu antrenorul Ru
xandra Ionescu, la o serie de exer
ciții demonstrative, programate în ca
drul festivității de închidere a cursu
lui. Atent Ia fiecare mișcare, „Duțu" 
execută fleșă după fieșă, pe cît de 
corect pe atît de spectaculos, ca un

lare (în iulie, la București), de con
cursurile din cadrul taberei de vară 
a M.I.O. de la Caransebeș (15.VIL— 
5.VI1I) și de alte competiții progra
mata în toamnă, toate avînd drept scop 
asigurarea linei bune pregătiri echipei 
care va candida la categoria B. O ac
tivitate atît de bogată, dar care nu-i 
împiedică pe elevi să fie — în ace
lași timp — prezenți și în alte do
menii de activitate. Florian Mihăi
lescu, bună oară (care nu are decît 
note de 10) a pus în scenă cunoscuta 
piesă a dramaturgului sovetic Victor 
Rozov „In căutarea bucuriei", care va 
fi Jucată săptămîna viitoare de cole
gii lui din clasa a IX-a B a școlii 
medii „Matei Basarab". Alt elev, Paul 
Ionescu, de asemenea un... colecționar 
de note 10, are suficient timp pen
tru a practica nalajia și atletismul. Ca

O imagine familiară vizitatorilor Snagovului: start intr-o probă de dublu caiac

sînt oameni cu preocupări variate. Ei 
participă la discuții, se interesează de 
viața politică Ia zi, Iar joia, cînd 
se organizează „seri ale tineretului" 
clubul răsună de voie bună. Seri li
terare, recenzii și alte asemenea ma
nifestări sînt urmate de nelipsitele 
coruri pescărești și de dans. 
Joia trecută canotorii au as
cultat biografia lui Schiller pe care a 
prezentat-o Gh. Riffeld, iar apoi Emi
lia Rigard și Emil Aleszaroș au citit 
din opera marelui scriitor și drama
turg clasic german. In fiecare săptă- 
mînă canotorii fruntași merg în grup

la spectacole. Ei au fost la Circul de 
Stat, au văzut „Al acul Roșu" și spec
tacolul ansamblului de estradă. Notăm 
deci: bogata activitate culturală.

★
Am părăsit Snagovul cu un senti

ment de mulțumire. Sportivii pa
triei, sportivii noștri noi, crescuți și 
educați în spiritul învățăturii partidu
lui, sînt oameni întregi. Putem avea 
deci toată încrederea că ei vor ști să 
ne reprezinte cît mai bine țara în 
numeroasele și importantele confrun-, 
țări sportive internaționale. |

ELENA MATEESCU

Dacă ar trăi Donca Simo...
(urmare din pag. 1)

să ajungă astăzi pîna Ia 10.000 de bă
tăi război oră. Fabrică își îndeplinește 
și depășește în fiecare lună planul de 
producție, iar pe graficul întrecerii so
cialiste se înscriu tot mai multe nume

oră, lasă lucrul și încep gimnasuca de 
producție. Apoi, muncitorii care se în
trec între secții la lotbal, șah, tenis 
de masă sau gimnastică...

Dar asta nu înseamnă tot. Munci- 
lorii și familiile lor își petrec în :1c-

de fruntași în muncă ca Elena Petres
cu, Maria Gheorghe, Constanța N.ac- 
șu, Ecaterina Georgescu, Ioana Vîl- 
cu și altele. Firește, acum munca lor 
este prețuită.

Tot aici am văzut oameni noi cti 
preocupări noi. Neveditoarele Constan
ța Botică, Steliana Smărăndescti, Ma
ria Țintea și soțul ei Alircea Țintea îu* 
vață la liceul seral. In între
prindere există un cor, echipe de dan
suri și o echipă de teatru care a obți
nut locul I pe raion. Și am mai aflat 
ceva. Muncitoarele de aici fac sport 
Să le vezi pe țesătoarele Vasfiica Ma
tei, Maria Constantinescu și Nicoleta 
Raicu cu cită îndemînare trec mingea 
peste plasă. Sau pe cele 120 de fete 
de la secțiile de control, ajustaj și ne- 
vedit, care în fiecare zi, la o anumita

care an concediul de odihnă la nunta 
și la mare, iar copiii lor au la dispo
ziție vile speciale pentru "aeanța de 
vară. De curînd, deosebit de cantină 
ă luat ființă în întreprindere un res
taurant Aș» trăiesc astăzi muncitorii 
noștri, Donca 1 Și pentru viața asta 
nouă ei sînt recunoscători partidului pe 
care tu l-ai slujit cu atîta credință.

Cînd era să ieșim pe poarta fabricii 
am văzut muncitori și familiile lor, pe 
copiii de la căminul din iață, adunați 
în jurul monumentului lui Donca 
Simo. In semn de omagiu pentru 
lupta ei neînfricată, pentru jertfa ce 
a adus-o cu prețul vieții sale cauzei 
partidului și clasei muncitoare, mo
numentul Doncăi Simo era acoperit de 
garoafe, trandafiri și gladiole proas-> 
pete.

Sportivi la locul de muncă

Nu 1 N-am exagerat cu nimic în 
titlul de față. Că și strungăria e o 
artă np-a dovedit-o, mai deunăzi, 

Alexandru Stanciu. Fiindcă, dacă e o 
măiestrie să stăpînești un „carusel" 
gigantic, cu atît mai pretențios este 
strungul... jucărie, cum e denumit în 
glumă de însuși cel care-1 mînm’ește.

Spre deosebire de multi alți tineri, 
Alexandru Stanciu este o fire tăcută. 
De vrei să afli cum a reușit să dea 
viață micului său strung și să ob
țină cu ajutorul său succesele ce i-au 
creat faima de cel mai bun strungar 
al sectorului, ai să renunți repede.

Ne-a „salvat" insa maistrul Carol 
Taus.

— Sandu ? Rugbistul ? Ei, da 1 
Despre flăcăul nostru se pot scrie nu
mai lucMiri bune...

Așa am aflat că Sandu, noua noas
tră cunoștință, se bucură în sectorul 
„vitezometre" de □ prețuire deosebită.

Lucrările de mare precizie, pinioa- 
nele, axele, piesele delicate ce indică 
viteza locomotivei, și toate celelalte 
care dau viață colosului de oțel, ies 
din mîna iscusită a strungarului 
Alexandru Stanciu. Pe bună dreptate, 
meseria sa, grație măiestriei cu care-și 
stăpînește micuțul strung vitezome- 
tru, poate căpăta denumirea de artă.

La „Grivița Roșie" Alexandru Stan
ciu și-a însușit meseria de strungar. 
Și tot aici, alături de „ veteranii" 
rugbiului rominesc, Pîrcălăbescu, Co

' Arfa de a fi strungar
cor, Atilea el a îndrăgit rugbiul.

Din generația de tineri sportivi 
care și-au făcut ucenicia pe terenul 
din „Parcul Copilului", Alexandru

Rugbistul Alexandru Stanciu mîna- 
iește cu pricepere micul strung.

Stanciu este unul dintre cei mai ta- 
lentați. An de an el și-a însușit teh
nica sportului cu balonul oval, de
venind azi titularul postului de mij
locaș la grămadă în echipa campioa

nă a țării C.F.R. Grivița Roșie. Dar 
cea mai înaltă răsplata a ițelor 
sale sportive a fost selecționarea în 
echipa sindicală a țarii — echipă care 
a întreprins în 1956 turneul în 
Franța —, de mai multe ori în națio
nala' de tineret, iar anul trecut în 
lotul, primei reprezentative de rtigbi. 
Pe terenul de sport Alexandru Stanciu 
este, ca și la locul său de muncă, 
un exemplu de modestie și disciplină, 
împreună cu ceilalți rugbiști di i tî- 
năra generație — Țibuleac, Oblemenco, 
Irimescu, Rotaru, Milea — el se în
cadrează întocmai unui pinion într un 
dispozitiv complex. Și tot împreună, 
ei obțin succese de mare răsunet în 
rugbiul nostru. Visul lor, dorința lor 
ca și a întregului complex feroviar, 
aceea de a cuceri și în acest an cam
pionatul republican de rugbi. este pe 
cale sa se îndeplinească. Și printre 
cei ce se străduiesc să împlinească 
această dorință unanimă a muncito
rilor ceferiști se găsește și A'e tan
dru Stanciu, cel mai bun strungalț* 
de la vite7.ometre.

POM1LIU CBLAN
(material primit in cadrul i a-v- 
cursului nostru „Pentru cea maip 

bună corespondență").



însemnări despre a V-a
ediție a „

Timp de patru zile am avut din nou 
•posibilitatea să-i urmărim la lucru pe 
fondiștii noștri în compania unor re
dutabili adversari din R. D. Germană 
și R. P. Ungară. De-a lungul a 
peste 600 km — cît a mă
surat cea de a V-a ediție a „Cursei 
Munților" — am înregistrat o catego
rică victorie a sportivilor noștri, o 
comportare pentru care mulți dintre 
cicliștii romîni merită laude. Datorita 
acțiunilor bine chibzuite, a inițiativei 
și curajului unor cicliști romîni, am 
reușit să obținem victoria și în clasa
mentul pe echipe și în cel individual. 
Mai mult chiar, în clasamentul gene
ral individual primele trei locuri apar
țin cicliștilor noștri, iar în primele 10 
Jocuri se află șapte dintre alergăto
rii noștri.

Este, firește, pripit să vorbești des
pre afirmarea rutierilor romîni la mai 
puțin de o lună după insuccesul din 
„Cursa Păcii". Mulți dintre cititori vor 
spune chiar că buna comportare a ci
cliștilor noștri în L,Cursa Munților" 
teste o slabă consolare, că învingătorul 

«ei — maestrul sportului Constantin 
Dumitrescu (C.C.A.) — nu poate șter
ge prin această victorie impresia 
proastă pe care a lăsat-o evoluția 
sa în „Cursa Păcii". Și este drept. 
k,Cursa Munților" n-a avut nici am
ploarea „Cursei Păcii", nici partici
parea acesteia. Rezultatele obținute de 
«icliștii romîni în „Cursa Munților" nu 
pot fi comparate — sub nici un raport 
— cu cele din marea întrecere inter
națională desfășurată pe distanța Ber-. 
lin—Praga—Varșovia și, deci, nici tră
sături comune — valabile pentru un 
comentariu — nu pot fi găsite. Com
portarea cicliștilor noștri în „Cursa 
Păcii" rămîne un episod greu de uitat 
și comentariile pe care le-au făcut 
specialiștii pe marginea acestui insuc
ces au elucidat într-o bună măsură 
cauzele care au determinat-o. Anali- 
zînd lipsurile și trăgînd învățămintele 
care se impun trebuie să mergem îna
inte, să dovedim că n-a fost decît un 
moment de slăbiciune care poate fi 
depășit de vigoarea; forța și voința 
cicliștilor noștri tineri.

Din acest punct de vedere, „Cursa 
Munților" poate constitui o bază de 
plecare. In 
noștri au 
yiriment. 
zate (pe 
condiții atmosferice 
zenia cu care au susținut disputa cu 
alergătorii oaspeți, dorința lor de a 
obține victoria, toate acestea sînt ele
mente demne de relevat. îndeosebi tre-

Cursei Munților" ,
buie să remarcăm buna comportare a u- 
nor elemente tinere, care în curînd vor 
întregi lotul fruntașilor ciclismului 
romînesc. Ne referim la Ion Stoica, 
W. Ziegler, Ion Cozrna, V. Cohanciuc, 
Petre Greff și alții, a căror comportare 
lasă să se întrevadă marile lor posibi
lități.

In pregătirea pentru viitoarele în
treceri internaționale trebuie să por
nim de la eliminarea insuficiențelor 
semnalate, trebuie să acordăm atenție 
tot mai multă tineretului.

„Cursa Munților" a mai scos în evi
dență un fapt: contribuția organizării 
la reușita unei întreceri sportive. Da
torită eforturilor făcute de organiza
tori (și în special muncii desfășurate de 
tov. C. Prahoveanu, R. Moga și V. 
Marinescu) „Cursa Munților" a însem 
nat o reală contribuție la popularizarea 
ciclismului. Din declarațiile pe care ni 
le-au făcut oaspeții se desprinde satis
facția de a îi participat la o cursă atît 
de bine organizată, care a dat prilejul 
cicliștilor de peste hotare să cunoas
că proverbiala ospitalitate a poporului 
nostru. Corpul de arbitraj și-a făcut 
pe deplin datoria. De altfel nici parti- 
cipanții nu le-au pus în față probleme 
(comportarea lor a fost foarte corec
tă), astfel că se poate spune că actua
la ediție a „Cursei Munților" poate 
luată ca exemplu în multe privințe.

ți. NAUM

fi

Pe marginea partidei de rugbi dintre
€. F. R. Grivifa Roșie și Dinamo

concluzii după cel mai

Duminică, rugbiul și-a încheiat sta
giunea de primăvară. Seria destul de 
lungă a partidelor oficiale (campio
nat și cupă) a luat acum sfîrșit, iar 
jucătorii vor intra — pentru cîtva

mo (citate în ordinea clasamentului) 
vor lupta de la egal pentru mult invi
diatul titlu de campioană republicană. 
Dar pînă atunci să ne oprim puțin a- 
supra cîtorva

Victor Climovschi {Progresul) l-a fentat pe Zalman, dar nu va reuși să scape 
de sub supravegherea apărătorilor militari, prezenți prin Șt. Constantin, Nica, 

Mihalcea și Arsene {C.C.A. — Progresul 11—3)
(Foto: B. Ciobanii)

important meci al etapei de duminică: 
C.F.R. — Dinamo.

timp — într-o bine meritată vacanță. Ei 
vor avea astfel vreme suficienta pen
tru a reflecta asupra celei de a doua 
faze a , campionatului.. (returul), care 
va începe la 4 octombrie și se anunță 
de pe. acum foarte pasionantă, prin 
faptul că patru echipe: C.F.R. Grivița 
Roșie, C.C.A., Constructorul și Dina-

Intre 17-21 iunie la Orașul Stalin

Finala campionatului republican

această 
dovedit 
Mediile 
trasee

întrecere cicliștii 
un oarecare re- 

orare reali- 
dificile și în

nefavorabile), dîr-

pe echipe
durile celorlalte echipe, care au folo
sit din plin pauza pentru a se pre
găti. Valoarea jucătorilor și jucătoa
relor participante ta finală, precum 
și comportarea lor din, ce în ce mai 
bună in etapele anterioare ale cam
pionatului ne îndreptățesc să sperăm 
că întrecerile de la Orașul Stalin 
(17—21 iunie) vor fi aprig disputate.

Intîinirile vor fi găzduite de are
nele Metrom și C.F.R. La Metrom își 
vor disputa întîietatea echipele femi
nine, iar pe arerfh C.F.R. (cu 4 piste), 
formațiile masculine. Conform regula
mentului, finala campionatului se des
fășoară sistem turneu (numai tur),

de popice
După o pauză de o lună, cele 10 

echipe (5 feminine și tot atîtea mas
culine) calificate în finala campio
natului republican de popice, își încep 
mîine întrecerea pentru cucerirea titlu
lui de campioană. Pe lista candidate
lor la primul loc figurează Rapid 
București, Voința Tg. Mureș, Recolta 
București, Voința Timișoara și Hîrtia 
Piatra Neamț la fete, C. S. Oradea, 
I.O.R. București, Constructorul Pitești, 
C.F.R. Timișoara și Unirea F.Z. Ro
man la băieți, care sînt bine cunos
cute și apreciate de amatorii acestui 
sport.

C. S. Oradea, campioana țării la 
băieți și Recolta București, deținătoa- iar programul jocurilor cuprinde pro- 
rea titlului la fete, s-au pregătit cu ' ' ------
deosebită atenție în vederea întîlniri- 
lor de la Orașul Stalin. Antrenorii 
lor ne-au declarat că speră ca echi
pele să aibă o comportare frumoasă. 
Același optimism domnește și în rin-

bele clasice și anume 100 bile mixte 
la fete și 200 bile mixte la băieți. 
Federația de specialitate va pune la 
dispoziția jucătorilor și jucătoarelor 
material sportiv nou de cea mai bună 
calitate.

mu't curaj jocul, chiar în 
decisive, rugbiul feroviarilor 
avea decit de cîștigat, atît 
pect spectacular, dar mai ales practic.

Dinaunovișiii, in schimb, au deschis 
baloanele bazîndu-se in special pe 
treisjerturi. Cîștigînd majoritatea du
elurilor in margine și la tatona j, ei aii 
desfășurat totuși atacuri sterile {in 
ajara ultimelor minute cind au și 
marcat de altfel). Dece oare? Pentru 
că in jocul lor. persistă șablonismul, 
iar atacurile au fost prea lente, dind 
posibilitate apărării adverse — mult 
ajutată de Moraru, care a atacat 
„deschiderea" — să le intuiască di
recția și să le anihileze. Dinamoviștilor, 
care a« arătat o evidentă tendință po
zitivă in joc, li se cere tofwi mai 
multă fantezie și variație in acțiun' și 
atunci rezultatele echipei lor vor fi și 
mai bune. Deci joc pe treisjerturi sau 
pe înaintare? In nici un caz exclusi
vism! Ci un joc combinat, de care 
cel mai aproape pare 
echipă a... C.C.A.

D.

partidele
nu va 
sub as-

a fi acum tinăra

CALLIMACHf

C.S.U. BUCUREȘTI
DINAMO MILITIA ... _...

TUL CATEGORIEI B

A ÎNTRECUT 
IN CAMPIONA-

Nici 
echipa 
reușit 
sibiljt'ătilor. Intr-adevăr după ce s-au 
văzut conduși cu 3—0 (prin lovitura 
de pedeapsă reușită de Szilagyi în 
prima repriză), ei au practicat un 
joc confuz. Abia către sfîrșitul parti- 

...... ... cjej s-au regăsit, atacînd insistent.
dențtaț lucruri interesante sub a^cest^ șer’!:)u a marcat o frumoasă încercare, 

pe care Leonte a transfarrrrat-o. Scor 
final: 5—3 (0—3)

In celălalt meci din București, Si
rena a întrecut cu ușurință formația 
Arhitecturii cu scorul de 
(11—0). (V. HOSSU).

I.a Constanța, formația ! 
S.N.M. a terminat la egalitate : 
(0—3) cu Metalul .M.l.G. II. Au 
cat pentru localnici Sighiret (încer- 
care), respectiv Co'istantinescu (lovi
tură de pedeapsă). (L. BORȘ, coresp.)

în partida cu Dinamo Miliția, 
studenților bucureșteni nu a 

să facă un meci pe măsura po-

O PROBLEMA DE TACTICA: 
PE TREISFERTURI SAU JOC 

1NAINI ARE?

JOC 
PE

Meciul C.F.R. — Dinamo ne-a, evi

aspect. Pe d'e o parte, el ne-a arătat 
că feroviarii preferă — la ora actuală, 
cel puțin — jocul pe înaintare, com
partiment foarte bine sudat, și î:l 
care ei au multă încredere. Din acest 
motiv ceferiștii nu au deschis jocul, an- 
gajind in lupta pentru balon ii spe
cial înaintașii, care în general au 
corespuns. Dar tactica „jocului închis" 
era să-i coste scump, deoarece dina- 
niovlștii sezistnd intențiile adversarilor, 
au deschis ei jocul {ce-i drept cam 
tirziu!) fiind la un pas de victorie. 
Nu e cazul să insistăm aici asupra 
utilității sau inutilității tacticii C.F.R.- 
ului — care în definitiv a dat roade 
{rezultatul egal: 3—3 fiind suficient 
feroviarilor spre a păstra primul loc 
în clasament). Totuși rin' putem în
țelege dece ei nu pun mai mult 
valoare calitățile certe a'e tinerei lor 
linii de treisferturi (Wusek, Țibuleac, 
Irimescu, Rotaru). Pentru că ,,închis" 
a jucat C.F.R.-ul și la Iași, ca 
C.S.M.S., și cu Metalul M.l.G. și, în 
general, cu toate echipele, chiar cu 
cele, cu mai puține posibilități. Iată 
deci că jocul închis nu e pentru 
C.F.R. numai o chestiune de tactică, 
ci are tendința de a devehi u'h sisterh: 
Și acest lucru e regretabil, mai ales 
atunci cind vine de. la o echipă care 
de cîțiv'a ani domină rugbiul nostru. 
Sîntem siguri că deschizind cu mai

23—(

locală
3—3

i mar-

in
tri

Turneu de rugbi 
în nocturnă

Clubul Dinamo București organi
zează în cinstea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților un tur
neu de rugbi. Intîinirile se vor des
fășura în nocturnă pe stadionul Re
publicii. Sîmbătă 20 iunie la ora 18,30 
va avea loc întîlnjrea Constructorul 
— Dinamo, ipr la ora 20 disputa din
tre C.C.A. și C.F.R. Grivița Roșie. 
Miercuri,, tot în nocturnă, își vor mă 
sura forțele învinșii între ei și învii, 
gătorii între ei. Clubul Dinamo a 
oferit o cupă echipei cîștigătoare a . 
turneului.

Concluzii după campionatele europene de box (II)
{Urmare din pag. 1)

Dacă în fața unei mari competiții, 
cum au fost campionatele europene, 
colegiul de antrenori nu acționează 
cu promptitudine, ce trebuie să cre
dem despre restul activității sale ? Din 
■experiența —- ce-i drept regretabilă — 
a acestor campionate, antrenorii și în 
primul rînd colegiul trebuie să tragă 
învățămintele ce se impun și să aplice 
Intru totul în practică sarcinile pe 
care biroul federal le-a trasat în le
gătură cu aceasta. In ceea ce pri
vește colectivele de antrenori care vor 
fi alcătuite pc viitor pentru pregătirea 
boxerilor noștri în vederea confrun
tărilor internaționale, ele trebuie să 
fie caracterizate de unitate, de muncă 
colectivă împletită cu răspunderea 
unică a antrenorului federal. Trebuie 
luată o atitudine botărîtă împotriva 
celor care, după stabilirea unei linii 
în desfășurarea procesului de antrena
ment. se abat de la ea, sub pretext 
că „eu sînt mare specialist și fac cum 
cred eu". In pregătirea boxerilor noș
tri colegiul de antrenori are un cu- 
vînt greu de spus și așteptăm să și-l 
spună cu mai multă hotărîre și com
petență.

Înainte de a încheia acest capitol, 
trebuie să adăugăm că una din prin
cipalele lipsuri a constituit o atmo
sfera „plină de încredere", de autoli- 
niștire de pe urma unor succese pre
cedente și aceasta a dus la tocirea 
exigenței în pregătirea boxerilor, la 
slăbirea controlului asupra selecțio
nării boxerilor și pregătirii lor pentru 
campionatele europene. Aceasta a in
fluențat și comportarea unor boxeri, 

care se și vedeau — de la prima în- 
tîlnire — cîștigătorii titlurilor. Cre
dem că nu greșim dacă afirmăm că, 
în ultimă instanță, însuși Gheorghe 
Negrea a privit cu destulă ușu
rință întîlnirea pe care a pierdut-o 
în finală.

Sperăm că după aceste constatări 
lucrurile se vor îndrepta și se vor 
lua măsurile cuvenite.

MAI MULTA ATENȚIE TINERETULUI

In box ca și în celelalte sporturi 
tineretul — schimbul de mîine — tre
buie să se bucure de atenția cuve
nită. După cum bine arăta unul din
tre boxerii noștri din lot, noj am pre
zentat la Lucerna o echipă cu o medie 
de vîrstă mult mai mare în compara
ție cu celelalte echipe. Se impune deci 
promovarea cu curaj a elementelor 
tinere în reprezentative. Exemplul lui 
1. Mihalic, mezinul echipei, întărește 
această părere. Boxer talentat, con
știincios, dornic să se afirme, el a 
reușit ca într-un timp relativ scurt 
să devină — îndrumat cu competență 
— titular în echipa reprezentativă, să 
fie pretendent la titlul european pe 
care nu l-a putut cîștiga de data a- 
ceasta din cauza unor arbitraje in
corecte. Sîntem convinși că asemenea 
elemente sînt multe în țara noastră, 
unde boxul se bucură de o largă 
popularitate și dezvoltare. Rămîne nu
mai să renunțam la munca „în gene
ral", din birou și să nu ne mai măr
ginim la un grup restrîns de boxeri 
care alcătuiesc de regulă lotul na
țional. Să mergem mai mult și mai 
des în asociații și cluburi, să cu
noaștem mai bine activitatea pugiliș- 
tilor din întreaga țară, îndeosebi din 

marile centre muncitorești, unde boxul 
se află la loc de cinste. Critica fă
cută în rubrica de sport a ziarului 
„Scînteia" de sîmbătă este cît se 
poate de bine venită și sîntem siguri 
că federația noastră de box va lua 
cuvenitele măsuri pentru asigurarea 
bazei de masă a boxului nostru.

Trebuie renunțat la sistemul greșit, 
criticat chiar de unii boxeri fruntași, 
de a prezenta în toate Intîinirile a- 
proape una și aceeași echipă, indife
rent de forma pe care o au sportivii 
în perioada respectivă. Această prac
tică e dăunătoare din multe puncte 
de vedere și în primul rînd din acela 
că nu stimulează și nu contribuie la 
creșterea tinerelor talente.

ARBITRII, ÎNDRUMĂTORI 
Al BOXERILOR

Campionatele europene au mai scos 
în evidență o problemă care trebuie 
discutată în legătură cu comportarea 
reprezentanților noștri și anume acti
vitatea arbitrilor. Considerăm gț de
plin justificată concluzia birouirii fe
deral, că nu toți arbitrii noștri contri
buie jn măsura cuvenită la creșterea 
necontenită a calității boxului nostru. 
Sînt încă mulți arbitri care, pierzînd 
din vedere sarcina lor în promovarea 
unui box tehnic, spectaculos, promovează 
„bătaia" în ring.. Aceștia fac un 
dublu deserviciu boxului nostru prin 
aceea că nu ajută pc boxeri să-și în
sușească un stil frumos, corect și, în 
același timp, nu contribuie la dezvol
tarea gustului pentru adevăratul box 
în rîndurile iubitorilor sportului cu 
mănuși.

Avem, de asemenea, arbitri care con
fundă diferitele execuții și derutează 
pc boxeri. Ei confundă, de pildă, es

chivele laterale cu loviturile cu capul, 
sau, în alte cazuri, interzic pur și sim
plu lupta de aproape, oprind pe bo
xeri din acțiuni și promovînd astfel 
boxul steril, lipsa de combativitate. 
Mai vedem unii arbitri care îngăduie 
lovituri cu mănușa deschisă, pe mo
tiv că „N-ai ce-i face! Acesta este 
stilul boxerului XI" Cum este și ii- 
resc, un asemenea fel necorespunză
tor de arbitraj își pune cu timpul 
amprenta pe stilul boxerilor noștri, 
îndeosebi al celor tineri. Este știut 
că mai ales în box deprinderea, o dată 
formată, e greu de corectat.

Cu excepția unor arsitri care opreau 
meciurile pentru a da posibilitate „fa
voritului" să-și... revină după o lo
vitură puternică, la campionatele eu
ropene majoritatea arbitrilor n-au în
găduit nici cea mai mică abatere de 
la boxul regulamentar și au sancționat 
ca atare. Iată de ce este necesar ca 
toți arbitrii noștri să ia exemplu de 
la cei mai buni dintre ei, să fie con- 
știenți de aportul pe care trebuie să-l 
aducă în dezvoltarea continuă a bo
xului nostru.

BAZA PREGĂTIRII — 
ASOCIAȚIA Șl CLUBUL

Analizind comportarea boxerilor 
noștri în confruntările internaționale 
s-a arătat de fiecare dată că succe
sele sînt strîns legate de pregătirea 
pe care boxerii o fac la clubul sau 
asociația de care aparțin. Cu toate a- 
cesioa, s-a constatat că mai sînt clu
buri și asociații în ale cărpr secții 
antrenamentele nu se fac în mod 
continuu și susținut, cu toată serio
zitatea. Ma.i sînt secții de box ai că
ror antrenori nu au continuitate în 
muncă, fie că sînt schimbați dintr-un 
I«c intr-altul, fie că ei înșiși, din lipsa 

ceste lipsuri, pe care le-au analizat 
temeinic și din care au tras învă- 

unei pregătiri corespunzătoare, nu au țămintele corespunzătoare.

un stil constant de antrenament. Or, 
este știut că schirtibînd stilul de la un 
timp la altul, boxerul este derutat și 
împiedicat să cristalizeze îndeosebi ele
mentele de tehnică, să-și formeze 
ceea ce se cheamă s'ereotipul dina
mic. Este timpul ca forul de specia
litate, prin secretarul general și co
legiul de antrenori, să stabilească 
și să ceară respectarea întru totul în 
secțiile de box a unui stil dintre cele 
mai bune, știind că în perioada scurtă 
în care se antrenează în cadrul lotu
rilor reprezentative boxerii nu-și pot 
schimba unele deprinderi greșite, nu 
pot fi pregătiți în cele mai bune con- 
dițiuni. In strînsă legătură cu aceasta 
considerăm că este timpul ca federa
ția de box, în colaborare cu catedra 
de resort a Institutului de Cultură 
Fizică, să elaboreze o lucrare în care 
să se generalizeze experiența pozitivă 
în acest domeniu și care să constituie 
un îndreptar prețios în activitatea tu
turor boxerilor și antrenorilor din țara 
noastră.

★

Este drept că rezultatele obținute 
la Lucerna nu se înscriu pe linia as
cendentă înregistrată în ultimii ani de 
boxul nostru, nu corespund așteptări
lor îndreptățite ale oamenilor muncii 

din patria noastră. Analizind însă cauz.ls 
care au generat comportarea slabă la 
campionatele europene, considerăm că 
există toate posibilitățile pentru reme
dierea defecțiunilor, prin efortul unit 
al antrenorilor și sportivilor, astfel 
ca la Roma să confirmăm prestigiul 
cucerit la Melbourne. Este important 
de subliniat că factorii de răspundere 
ai boxului nostru sînt conșfienți de a-



După finală... In categoria B

Cîteva dorințe pentru Cupa R. P. R Șapte echipe luptă pentru primul loc în serial,
competițional se 

Curînd, echipele 
loastre vor intra într-o scurtă vacan- 
ă, perioadă în care gîndurile li se 
■or îndrepta spre viitorul sezon. Acti- 
■itatea fotbalistică nu va înceta însă, 
tor avea loc cîteva întîlniri interna- 
ionale intercluburi precum și jocuri 
n cadrul preliminariilor turneului o- 
impic. La 19 iulie primul meci: 
J.R.S.S. — R.P. Romînă, în vederea 
:ăruia pregătirile vor începe chiar 
.ăptămîna aceasta. La sfîrșitul acestei 
uni, tinerii noștri fotbaliști vor întîlni 
a Falun echipa de tineret a Suediei, 
naintea deschiderii sezonului de toam- 
îă, reprezentativa noastră va susține 
evanșa meciului cu U.R.S.S. la Bucu- 
ești (2 august), urmînd ca apoi să în- 
îlnească în joc amical reprezentativa 
LP. Polone. Deci, activitate deosebit 
le importantă în care vor fi angrenați 
i serie dintre jucătorii noștri valoroși, 
■emarcăți în cursul actualului sezon.

Sezonul fotbalistic 
tpropie de sfîrșit

desigur, de meciurile din faza finală). 
Pe drept cuvînt Cupa este considerată 
a doua competiție mare a fotbalului 
nostru, întrecerea care angrenează an 
de an între 1500—2500 de echipe și 
care slujește minunat interesele fotba
lului de masă, îmbinîndu-le cu cele ale 
fotbalului de performanță. Pentru a- 
ceste considerente merită atenția care 
i se acordă, merită chiar un plus de 
interes, pentru că Cupa R.P.R. poate 
cunoaște succese și mai mari. De aceea 
socotim că în primul rînd trebuie să 
se acorde și mai multă importanță 
alcătuirii programului, mai precis pro-

tușă, aceleași felicitări. In grupul nu
meros am zărit și pe cei doi antrenori, 
Iuli.u Baratki și Const. Woronkow- 
ski, cărora le-am cerut părerea asupra 
finalei:

I. BARATKI: „Sîntem fericiți că am 
cîștigat acest prețios trofeu. Mă aș
teptam însă la un joc mai frumos. 
Fără să încerc să scuz, trebuie să a- 
firm că oboseala ultimelor meciuri 
și-a spus cuvîntul. Din echipa noastră 
am remarcat pe Călinoiu, Al. Vasile 
și Nunweiller. Fotbaliștii băimăreni 
practică un joc bun. Păcat că de la

FINALA CUPEI...

...a încheiat... socotelile acestei popu
lare competiții, care rivalizează cu 
■.anipionatul. Ea a însemnat încununa
rea cu succes a comportării din fina- 
ul sezonului a echipei Dinamo Bucu- 
ești. Pentru a doua oară în finală, 
linamoviștii și-au înscris de data a- 
:easta — după cinci ani de la prima 
ncercare — numele printre cîștigăto- 
ii invidiatului trofeu. Ei au meritat 
această cinste prin partidele bune 
acute în campionat și mai ales în 
Supă, unde au înregistrat succese re- 
narcabile în compania unor adversari 
lificiîi. Dinamo a avut finiș în acest 
;ezon, atingînd o formă care a pus 
ii loare calitățile jucătorilor săi. A- 
et < fapt i se datorește cucerirea 
ocufui al doilea în campionat și cîș- 
igarea Cupei.

In compania bucureșlenilor. jucătorii 
lăimăreni au făcut o partidă cura
joasă, dovedind calități remarcabile, 
’.omportarea Clubului Sportiv Munci- 
oreșc Baia Mare a demonstrat valoa- 
ea fotbalului practicat în seria I a 
categoriei B și explică în mare măsură 
upla palpitantă care se dă, de cîteva 
:ăptămini, pentru primul loc între 
in număr atît de mare de echipe.

Imagine din finala Cupei R.P.R. 1958—1959: un nou atac dinamovist 
la poarta băimărenilor. Portarul Vlad II a ratat plonjonul la picioarele lui 
Szakacs 
balonul

I, dar fundașul Vasilescu (stingă) este la post pentru a respinge 
(Dinamo—C.S.M. Maia Mare 4—0).

(Foto I. Mihăică)

CÎTEVA DEZIDERATE

Și anul acesta, Cupa R.P.R. a cu- 
loscut un mare succes și ca valoare 
ehnică și ca interes. La jocuri au 
isistat aproape același număr de spec- 
atori ca la campionat (este vorba,

Festivitatea de premiere

PLOEȘTI (prin telefon). — Dumini- 
■ă s-a disputat în localitate meciul a- 
nical Petrolul—Tarom București: 3—2 

1 — 1), prin „urletele înscrise de Con- 
tantinescu (2) și Babone, respectiv 
Jisipeanu și Malteuță. 1 pauza me
iului a avut loc festivitatea de pre- 
riere a Petrolului, echipa campioană 

țării. Clubului i-a fost decernată o 
una, iar jucătorilor tricourile de cam- 
ioni.

gramării 
excepția 
au avut loc în 
Acest lucru trebuie
Jocuri'e de cupă, astăzi Ia fel de im
portante ca și cele de campionat (vor
bim de cele ale fazei finale) se cuvine 
să fie programate duminica. O pretin
de însăși importanța competiției. Acest 
lucru se poate asigura printr-o judi
cioasă alcătuire a programului comp:- 
tițional. Printr-o astfel de programare 
se dă posibilitatea echipelor să se 
comporte mai bine, fără să resimtă o- 
boseala unor jocuri susținute în cursul 
săptămînii. Dacă Dinamo a jucat 
sub nivelul obișnuit In 
se datorește și faptului 
program prea încărcat- 
15 zile, 3I.V.— 14.VI).

In al doilea rînd, Cupa și mai ales 
finala trebuie să constituie evenimen
te sărbătorești. Finalei trebuie să i se 
asigure un caracter cu adevărat festiv, 
în așa fel ca nu numai jucătorii și 
conducătorii, ci și toți spectatorii pre- 
zenți la actul final să simtă din plin 
importanța de:sebită a evenimentului.

jocurilor. Anul acesta, cu 
primei etape, toate celelalte 

cursul săptămînii. 
evitat pe viitor.

început s-au masat In apărare și au 
atacat sporadic. Un joc deschis ar fi 
plăcut mai mult publicului".

C. WORONKOWSKI: „Am fost în
vinși de o echipă bună, care merită 
cu prisosință Cupa. Dinamo a Confir
mat forma sa ascendentă. Atacanții 
dinamoviști, deși mi-au părut obosiți, 
au fost foarte periculoși. Jucătorii 
noștri au jucat mai slab ca în ultimele 
meciuri de Cupă. Interii au fost de 
nerecunoscut. Golul al doilea, primit 
gratuit, a demoralizat echipa. Scorul 
este prea sever".

Clasamentele

• Duminică începe barajul cîțtigătoarelor din categoria C • Prog-a- 
mul jocurilor a fost stabilit prin tragere la sorți • întilnirile vor 

avea loc la Ploești și Arad

Palpitantă întrecere în seria I a 
categoriei B 1

Nu ne amintim să fi asistat, în is
toria acestei competiții, la un final 
atît de dramatic. Cu două etape înain
te de sfîrșit nu numai că nu se con
turează cîștigătorul seriei, dar la în
verșunata bătălie pentru primul loc 
participă nu mai puțin de șapte echi
pei Oricare dintre ele, printr-o în
lănțuire avantajoasă de rezultate, 
poate ajunge pe primul loc. Situația 
nu credem că se va clarifica nici 
după etapa de duminica viitoare, care 
cel mu t poate să aducă o reducere a 
numărului de echipe candidate la pri
mul loc. Și acest lucru rezultă din 
programul celor șapte echipe, care 
mai au de jucat următoarele meciuri:

MINERUL Lupeni cu : C.S.M. Baia 
Mare (a) și Ind. Sîrmei C. Turzii (d)

C.F.R. Arad cu: Corvinul Hune
doara (d) și Tractorul Or. Stalin (a)

C.F.R. Timișoara cu : AMEFA (d) 
și C.S. Oradea (d).

C.S.M. Reșița cu: Ind. Sîrmei C. 
Turzii (a) și Corvinul Hunedoara (d)

C.S.A. Sibiu cu: C.S. Oradea (a) 
și Gaz Metan Mediaș (d)

GAZ METAN Mediaș cu: Tractorul 
(d) și C.S.A. Sibiu (a)

C.S. Tg. Mureș cu : Știința Craiova 
(d) și AMEFA (a)

Cum se poate vedea, dintre aceste 
echipe, C.F.R. Timișoara este dezavan
tajată de program : ultimele jocuri le 
dispută în deplasare. In schimb, toate 
celelalte joacă o dată acasă și o 
dată în deplasare, îneît un prono
stic este foarte dificil.

In schimb, lupta din coada clasa
mentului este simplificată. C.S. O- 
ra’dea tiu mai poate evita retrograda
rea, iar Știința Craiova mai... încearcă. 
Șanse însă, nu prea are. Poate face 
maximum 22 de puncte și prestipunînd 
că ajunge la egalitate cu Tractorul 
(care acum are 22 puncte), va fi 
dezavantajată de golaveraj (28:47 

față de 31:32 al Tractorului).
In seria a doua, Tarom are prima 

șansă. Metalul Titanii a pierdut și 
duminica aceasta un punct. Pe ulti
mele locuri însă, lupta este în toi, 
la ea particîpînd cinci echipe: Prahova 
Ploești, Gloria Bistrița, Unirea Foc
șani, Victoria Suceava și Rulmentul 
Bîrlad. Duminică au loc cîteva jocuri

decisive : Unirea Focșani—Prahova, 
Gloria Bistrița—Poiana Cîmpina, Vic
toria Suceava—Metalul Titanii și Rul
mentul—Foresta Fălticeni.

ÎNCEPE TURNEUL DE BARAJ 
LA „C"

Cum se știe, din categoria C vor 
promova la „B“ patru echipe. Pen
tru desemnarea acestor formații, cele 
șase echipe cîștigătoare ale seriilor 
categoriei C vor disputa, conform re
gulamentului, un baraj, care se va 
desfășura pe terenuri neutre. Inițial 
se stabilise ca jocurile barajului să 
aibă loc la București și Cluj. Cum 
însă, pentru baraj s-au calificat și 
echipe din aceste orașe, federația a 
schimbat localitățile, stabilind orașele 
Arad și Ploești. Aici vor avea loc 
partidele între 21 și 28 iunie

După disputarea ultimei etape a 
categoriei C, ce'e șase echipe cîștigă
toare sînt: C.F..R Pașcani, Victoria 
Buzău, Știința București, Chimia Fă
găraș, Rapid Cluj și Metalul Oțelul 
Roșu. Echipele au fost împărțite în 
două serii a trei:

1. C.F.R. Pașcani, Victoria Buzău, 
și Știința București.

2. Chimia Făgăraș, Rapid Cluj și 
Metalul Oțelul Roșu.

Barajul se va disputa sistem tur
neu, ctt jocuri simple și clasament. 
Primele două clasate în fiecare serie 
vor promova la ,,B“.

Ieri dimineață a avut loc tragerea 
la sorți a jocurilor. Programul astfel 
rezultat, cuprinde partidele:

La Ploești (în ordinea disputării lor): 
Știința București—Victoria Buzău, 
Știința București—C.F.R. Pașcani și 
Victoria Buzău—C.F.R. Pașcani.

La Arad (în ordinea disputării): Me
talul Oțelul Roșu—Chimia Făgăraș, 
Metalul Oțelul Roșu—Rapid Cluj și 
Chimia Făgăraș—Rapid Cluj.

Turneul — după cum a stabilit fe
derația noastră — se va desfășura 
la datele de 21, 25 și 28 iunie, pe 
stadioanele centrale din orașe'e Plo
ești și Arad.

Știri din box

a
finală, aceasta 
că a avut un 
(5 meciuri în

VORBESC FINALIȘTII

Duminică după meci, aplauzele spec
tatorilor s-au adresat deopotrivă celor 
două echipe, iar pe teren, jucătorii fi
nalistelor s-au felicitat reciproc. Pe

finale ale categoriei C

Știri, rezultate
■ In cadrul sferturilor de finală ale 

turneului final al campionatului 
blican de juniori, duminică s-au 
gistrat următoarele rezultate:

U.T. Arad — Rapid Oradea 
(2—1). Au marcat: Pîrcălab 
și Maca,vei (2), respect.iv Toth.

Victoria Suceava — Unirea Focșani 
0-1 (0—0)

Raf. 4 Cîmpina — C.S. Tg. Mureș 
1—2 (1—0)

■ Lotul de tineret al R.P. Romîne 
•ya; susține ‘ duminică un’ultim meci de

repu- 
înre-

5—1
(3)

verificare înaintea partidei cil Suedia 
(tineret). Jucătorii noștri vor întîlni 
pe Dinamo Bacău la București. Me
ciul va avea loc în nocturnă pe Sta
dionul Republicii.

■ Meci amical la Cluj: Știința 
Cluj — Gloria Bistrița 2—2 (1—0).

■ Loturile de fotbal juniori ale or, 
șului București pentru Cupa orașe-» 
lor și tabăra de vară participă*' azi 
la ora 17 la un trial care ,se va 
desfășura pe stadionul „23 August".

• Azi la ora 16 ore loc la 
Box din str. Vasile Conta nr. 
la sorți pentru faza de zonâ 
telor republicane individuale de box. Sînt 
invitați a lua parte toți antrenorii $i de
legații cluburilor și asociațiilor sportive.
• Duminică dimineața a avut loc în 

grădina „Combustibilul" o gală amicală 
de box organizată de asociația sportivă 
„Tehnica Modernă". Cel mai frumos meci 
al reuniunii a fost cel dintre O. Silberman 
(Știința) și I. Gheorghe (I.A.T.), cîștigat la 
puncte de primul. Boxerii pregătiți de an
trenorii Gh. Preda și C. Dumitrescu au 
prezentat serioase lacune tehnice.

N. Tokacek — corespondent
• Clubul Recolta a luat inițiativa de a 

organiza în cinstea zilei de 2 iulie 
ciclu de trei reuniuni pugilistice dotate 
„Cupa 2 'iulie". Reuniunile vor avea 
în zilele de 18, 20 și 25 iunie în salo 
colic.

Mircea Luputiu - coresp.

sediul F. R. 
16. tragerea 
a compiona-

un 
cu 

loc 
Re-

11

Concursul Pronosport nr. 24 nu a 
fost lipsit, nici el, de surprize. Cele 
mai mari sînt: înfrîngerea pe teren 
propriy a Unirii Iași și... victoria e- 
chipci I C. S. Oradea. De asemenea, 
destul țțle dificil apare grupajul dc 
„2-uri‘Ț de la ultimele patru meciuri 

din campio-
SERIA 1 SERIA A IV-A

1. C.F.R. PAȘCANI 18 13 2 3 37: 8 28 1. CHIMIA FAGARAȘ 18 11 5 2 36:23 27
2. Sp. Muncit. Rădăuți 18 13 2 3 36:14 28 2. Carpați Sinaia 18 10 4 4 40:21 24
3. C.S. Piatra Neamț 18 9 3 6 33:20 21 3. Textila Sf, Gheorghe 18 10 2 6 26:21 22
4. Petrolul Moinești 18 8 3 7 21:32 19 4. Metalul Aiud 18 7 5 6 36:27 19
5. Textila Buhuși 18 7 2 9 22:20 16 5. Raf. Cîmpina 18 8 3 7 42:32 19

Minerul C. Lung 18 7 2 9 17:28 16 6. Voința Tg. Mureș 18 5 7 6 17:19 17
7. C.S.M.S. II lași 18 6 3 9 24:30 15 7. Alimentarei Tg. Mureș 18 6 4 8 28:33 16
8. Textila Botoșani 18 5 4 9 19:27 14 8. Avîntul Reghin 18 7 1 10 33:37 15
9. Gloria Dorohoi 18 5 3 10 25:36 13 9. Torpedo 18 5 1 12 24:42 11
0- Unirea II lași 18 4 2 12 18:37 10 10. Mureșul Toplifa 18 4 2 12 11:38 10

Petrolul Moinești-Unirea II losi 2-1 (1-0). Tornedo-Textila Sf. Gheorghe 1-3 (1-1).

SERIA A II-A SERJA A V-A

1. VICTORIA BUZĂU 18 12 2 4 40:14 26 1. RAPID CLUJ 18 12 4 2 46:17 28
2. S.N.M. Constanța 18 11 2 5 32:18 24 2. Recolta Cărei 18 10 2 6 39:22 22
3. Dinamo Mil. Buc. 18 10 2 6 48:27 22 3. C.F.R. Cluj 17 9 3 5 22:16 21
4. Ind. Sîrmei Brăilei 18 9 3 6 29:21 21 4. Dinamo Săsur 17 7 3 7 20:19 17
5. I.M.U.M. Medgidia 18 7 3 8 22:28 17 5. Arieșul Turda 18 8 1 9 38:38 17
6. C.S.M. Galați 18 7 3 8 20:28 17 6. Rapid Oradea 18 7 3 8 22:25 17
7. Comb. Pol. București 18 7 2 9 27:26 16 7. Someșul S. Mare 18 7 2 9 25:29 15
8. Știința Galați 18 6 3 9 26:32 15 8. Stăruința S. Mare 18 4 6 8 24:35 14
9 Cimentul Medgidia 18 6 2 10 19:41 14 9. Stăruința S ghet 18 7 0 11 25:44 14
!0. Ancora Galați 18 3 2 13 14:42 8 10. Voința Oradea 18 5 2 11 19:36 12

SERIA A III-A Jocul C.F.R. Cluj—Dinamo Săsar Se dispută *

1. STIINT A BUCUREȘTI 18 12 4 2 35:14 28 SERIA A VI-A
2. Jiu! Craiova 18 9 5 4 29:19 23
3. Metalul Tîrgoviște 18 10 3 5 31:21 23 1. METAL OTEIUL ROȘU 18 11 3 4 44:20 25
4. Rapid ren. Ploești 18 10 0 8 37:21 20 2. Drubetn Tr. Severin 18 12 1 5 35:20 25

Victoria București 18 4 6 6 15:16 18 3. Aurul Brad 18 11 1 6 42:23 23
6 Dinamo Craiova 18 4 10 4 11:14 18 4. Șantierul Govora 18 9 3 6 25:25 21
7 Cetatea Bucur 18 5 6 7 26:20 16 5. Me’alul B. Romînă 18 8 3 7 26:21 19
8. Metalul Pitești 18 4 5 9 11:19 13 6.C.F.R. Simeria 18 7 3 8 22:21 17
9. Oltul Tr. Măgurele 18 4 4 10 1742 12 7. Olimpia Reșița 18 8 1 9 27:30 17

10 Dunărea Corabia 18 4 1 13 9:35 9 8. Fiarta Tq. Jiu 18 5 5 R ?6:?S 15
9. U. M. Cug;r 18 5 1 1? 18-41 11

Metalul Pitejti-Dinamo Craiova 1-1 (0-0) 10. tndagrara Arad 19 1 5 12 10:-2 J

„2-uri‘T (
ale programului, toate 
natul (maghiar.

★
Pronosport 

alcătuit din
Programul concursului 

nr. 25 din 21 iunie este 
opt partide ale campionatului cate
gorici B și patru ale campionatului 
R.P.U. Ambele competiții sînt în 
faze decisive. Echipele noastre de ca
tegoria B sînt la penultima etapă, iar 
fotbaliștii piaghiari se afla la ultimele 
jocuri ale campionatului. Se înțelege 
că în asemenea situație, echipele dau 
asalturi plbtru a obține un loc cit 
mai bun îra clasament.

Pentru 'locul întîi în prima serie 
din. categoria B meciurile Minerul 
Lupeni—-C.S.M. Baia Mare, Corvinul 
Hunedoara—^C.F.R. Arad și A.M.E.F.A.- 
C.F.R. Timișoara au o importanță 
mare. Cum Minerul joacă pe teren 
propriu și are mari șanse de victorie, 
C.F.R. Ara-J șl C.F.R. Timișoara — 
care evoluează în deplasare — au 
nevoie de cîte două puncte pen
tru a nu pietvle contactul cu actuala 
fruntașă a clasamentului. Dintre în- ' 
Finirile seriei a doua cuprinse în 
program remarcăm: C.S.M.S. lași—. 
TAROM, în care liderul susține o di-

d* cisiv pentru evitarea retrogradării. 
Dintre întilnirile campionatului ma
ghiar se detașează : Csepel—Fcrenc- 
varos — în care actualul lider luptă 
pentru cel puțin un punct, suficient 
spre ai aduce titlul — și llonved— 
Tatabanya ce poate oferi budapestanilor 
perspectiva unui loc doi (în eventuali
tatea înfrîngerii echipei M.T.K.. care 
deține acum poziția secundă în clasa
ment). In afara meciurilor cuprinse în 
program, în ultima etapă a campiona
tului R.P.U. se mai dispută meciurile : 
M.T.K. — Salgotarjan, Ujpest — Gyor 
si Miskolc — Dorog.
327.541 LEI REPORT LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DE MIINE
Mii ne are loc la Suceava tragerea 

din urnă a numere'or concursului 
Pronoexpres nr. 24.

Nu uitați că acest concurs are un 
report de 327.541 lei (250.000 lei la 
cat. I și 77.541 lei la categoria a 
Il-a). Deci există toate șansele să 
obțineți premii importante.

Numai 
depune

poștale. Menționăm că participanțiî 
care doresc să ridice premiile personal 
le pot primi la Poșta Centrală — 
„Poște Restante". — Aceștia trebuie 
să indice pe buletinele . r: ntime’e, 
pronumele și mențiunea : „Poște Res
tante"

In
casa

— București.
modul acesta ei vor putea în- 
personal premiile.

■A"

apărut „Programul Loto-Prono- 
nr. 270. Desprindem din sti- 

Prezentările echipei campioane 
a cîștigătoarei Cu-

A 
sport" 
mar : 
Petrolul Ploești, , „ 
pei — Diriamo București (prezentări 
însoțite de fotografii), o serie de date 
statistice asupra campionatului cate
goriei A, date și comentarii privind 
concursul Pronosport nr. 25 etc., etc.

REZULTATELE PROVIZORII ALE 
CONCURSULUI PRONOSPORT

PLATA

pînă astă seară mai puteți 
buletinele dumneavoastră!

PREMIILOR PRONOSPORT 
Șl PRONOEXPRES

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport, nr. 24 au fost 
stabilite următoarele 
zorii:

25'variante cu 12
493 variante cu 11
4616 variante cu 10
Rezultatele definitive vor ti stabi

lite după terminarea operațiunilor de 
omologare.

rezultate provi-

rezultate exacte, 
rezultate exacte, 
rezultate exacte

Așa cum 
, _ concursurile

ficilă partkfa în deplasare, și Unirea Pronoexpres 
Focșani—Prahova PLești —■ meci va face și în București prm mandate--------- ------------------------- :------- *

am anunțat, începînd
Pronosport nr. 24 

nr. 24 plata premii or

cu
Și 
se

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosp rt.



A fost inaugurat sezonul de vară la natație
o C.S. ORADEA A PIERDUT UN PU NCT PREȚIOS IN CAMPIONATUL CAT. A DE POLO. • TURNEUL DE PO

DE LA BUTTERDORF
din „Traversarea Lacurilor" ar fi fost 
mult mai apreciat, mai ales că (după 
părerea tuturor specialiștilor) prezența 
înotătorilor feroviari la concursul de 
sîmbătă n-ar fi influențat cu 
asupra formei bune manifestată 
a doua zi.

„Cupa Carpaților” la tenis
Natația și-a deschis în mod oficial 

sezontd.de vară sîmbătă xlupa-amiază 
cu prilejul concursului prin corespon
dența inițiat de federația de speciali
tate pentru înotătorii din toată țara. 
După cum ne-au relatat coresponden
ții noștri, eveniment’.'] a fost sărbăto
rit peste tot așa cum se cuvine; co
misiile de natație orășenești, raionale 
sau regionale, și-au adus aportul lor 
la pavoazarea bazinelor și ia organi
zarea acestor prime concursuri ale a- 
nu ui în aer liber. înotătorii — cei 
n:ai urniți dintre ei — s-au străduit 
ca prjntr-o comportare cît mai fru 
moașă, prin rezultate remarcabile pen
tru încc-put de sezon, să răsplătească 
eforturile organizatorilor.

Înotătorii de la Casa Centrală a 
Armatei, de pildă, după ce și-au ad
judecat cu puține zile înainte (joi II 
iunie) trofeul „Cupa de vară", cu care 
a fost dotat primul concurs al înotă
torilor bucureșteni în prebe pe dis
tanțe clasice, și-au înscris sîmbătă 
după-amiază numele pe tabela recor
durilor republicane în dreptul probei 
4x100 m liber. După cele patru schim
buri efectuate de Ștefan lonescu, Con
stantin Ciorbă, Iulian Nagy și Gavril 
Blajec, cronometrele indicau timpul 
de 4:06,2, nou record al țării (de a- 
sociație). O zi mai tîrziu, doi cempo- 
nenți ai acestei ștafete, Șt. lonescu și 
I. M®gy> ocupau primele două locuri în 
tradiționala cursă de fond „Traver
sarea Lacurilor". Prima etapă a con
cursului prin corespondență n-a cu
prins în programul ei nici o probă de 
craul. pentru înotătorii noștri frun
tași. Și totuși, Ingrid Wăchter, reve
lația ultimelor concursuri, specialistă 
în acest procedeu tehnic (craul), a 
triumfat în cursa de 100 m spalel 
„Mă surprinde și pe mine victoria a- 
supra specialistei probei, Henriette 
Țincoca, dar tot ceea ce doream era 
să mă comport cît mai bine posibil" 
•— ne spunea Ingrid Wâchter, la sfîr
șitul cursei...

Din păcate, nu toți antrenorii bucu
reșteni au înțeles că este necesar 
să-și adticâ partea lor de contribuție 
la succesul scontat de organizatori. 
Așa se face că antrenorul clubului 
Rapid, Constantin Vasiliu, n-a prezen
tat la startul concursului desfășurat 
sîmbătă la ștrandul Tineretului nici 
un înotător, pentru că. îi păstra pen
tru „Traversarea Lacurilor", care 
trebuia să se dispute a doua zi. Pro- 
cedînd astfel, el a privat pe specta
tori de plăcerea de a urmări în dife
ritele probe o serie de înotători și 
înotătoare (Măriuca Rctaru, Nico.leta 
Ștefănescn, Gomel Mocanu) care, fac 
parte din lotul republican. Este drept, 
a doua zi seara, cînd o nouă ediție 
din „Traversarea Lacurilor" se sfîr- 
șise, antrenorul C. Vasiliu își văzuse 
„speranțele" împlinite; echipa sa cu
cerise individual trofeul, iar una din 
elevele sale, Ana Grigoraș, cîștigase 
întrecerea rezervată senioarelor. Fără 
atitudinea greșită din ajun, succesul

nimic 
de ci

★
Duminică s-a consumat încă o

(a V-a) în campionatul republican de 
polo pe apă. La sfîrșitul ei, jucătorii 
de la C.S. Oradea și-au văzut și mai 
mult micșorate șansele cu care . con
curau pentru un loc fruntaș la înce
putul competiției. Făcînd meci egal în 
deplasare cu formația C.S. Tg. Mu
reș, ei au pierdut un punct deosebit 
de prețios, mai ales că nu era... pla
nificat. Părerea noastră este că cră- 
denii n-au tratat de la început cu 
toată seriozitatea meciul cu formația 
mureșenilor. Cînd s-au trezit egalați

etapă

a fost deosebit de echilibrată, angrenînd 
trei formații : Dinamo Magdeburg, 
Dozsa Budapesta și Dinamo București. 
Jucătorii romîni s-au comportat bine 
lerminînd la egalitate 
Magdeburg (5—5) 
neuTui.
(4—3)
pesta. Iată, de altfel, rezultatele în 
cadrul acestui turneu: Dinamo Mag
deburg cu Dinamo București 5—5; cu 
Dozsa Budapesta 4—3; cu Wismut 
Karl Max Stadt 3—0; Dozsa Buda
pesta cu Dinamo București 5—4, cu 
Wismut Karl Marx Stadt 17—1; Dina
mo București cu Wismut Karl Marx 
Stadt 9—3. Clasament general :

1. Dinamo Magdeburg 5 p.; 2. 
Dozsa Budapesta 4 p.; 3. Dinamo 
București 3 p.; 4. Wismut Karl Marx 
Stadt 0 p.

: cu Dinamo 
•o) cîștigătoarea tur- 

Ei au pierdut, însă, la limită 
în fața echipei Dozsa Buda-

SIBIU (prin telefon). La compe
tiția de tenis „Cupa Carpaților" care
5- a desfășurat în orașul nostru au 
luat parte 60 de jucători și jucătoare 
reprezentînd orașele Bucureșlf, Petro
șani; Orașul Stalin, A.rad, Cluj, Ora
dea și Sibiu. Intîlnirile au fost de un 
nivel tehnic bun, remareîndu-se în spe
cial partida Dancea—Rakosi în care 
s-au făcut schimburi de toată frumu
sețea. Iată rezultatele tehnice: 
masculin, tund II:
6— 1, 
1-6, 
7—5; 
6—3; 
deanti- 
Racoviță 6—4, 6—3 ; turul III: Bosch 
—Serester 10—8, 6—1 : Juhasz—Dan
cea 9—7, 
6—3, ‘ g. ~ 
3—6, 
6—1.

Simplu femei, turul II: Namian— 
Verone 11—9, 8—6; Roșianu—Pusztai

simplu
Bosch—Pusztai

6—2,
6—4,

6—3 ; Dancea—Rakosi
8—6 ; Juhasz—Mita

Cobzuc—Caralulis 6—4, 2—6, 
Ghidraț—Sayti 6—1, 6—2; Tur- 
-Bacîu 6;—2, 6—0 ; Năstase—

6—4 ; Cobzuc—Ghldrai
6—1 . Năstase—Turdeanu 6—1, 

•7 ; semifinale : Bosch—Juhasz 6—3,
6—2 ; Năstase—Cobzuc 6—2.

2—6, 6—2, 6—1 ; Brenner—Cerjușe
6—1, ‘6—3; Horșa—N’asta 2—G, 6— 
6—4 ; semifinale: Brenner—Horșa 6—4, 
6—3 ; Namian—Rosianu 9—7, 3—6,
G—3.

Dublu bărbați, tund II; Cobzuc, 
Juhasz—Năstase, Chivaru 7—5, 6—4; 
Rakosi, Bardan—Kisclef, Burcescu 
6—2, C—1 ; Caralulis, Zacopceanu—• 
Dancea, Pusztai 7—5. 6-—2. .

Dublu mixt, tund II: Brenner,' Năs- 
tase—Avram, Cobzuc 6—2, 6—2 j 
Pusztai, Serester—Horșa, Chivaru 
G—4. 6—2; Roșiănu, Schmidt—Verone, 
Ciiiidrai G—4, 6—2 ; Namian, Caraiu- 
lis—Nasta, Dancea 6—2, 6—2.

Din cauza timpului nefavorabil, 
competiția a fost întreruptă luni, res
tul meciurilor tirmînd să se desfășoa-’ 
re la o dată ce va fi anunțată ulterior, 
probabil prin luna iulie.

VALERIA VLADOIANU 
și C. PITARU 

corespondenți
G. NI COLAESCV

Ingrid. Wâchter și-a întrecut adversarele și în proba de 100 m. spate 1
(la 2—2), era prea tîrzin. In plus, 
gazdele au prezentat o echipă (Cis- 
zer, Nașca, Veres, Simen, Both, Deak, 
Meder) a cărei rutină a suplinit nu c 
dată, anumite lipsuri din pregătire, 
înaintea etapei a Vl-a (duminică 21 
iunie), care programează la București 
derbiul Dinamo — C.C.A. clasamentulC.C.A. clasamentul
se prezintă astfel:
1. Dinamo 4 4 0 0 30:10 8
2. C.C.A. 4 3 0 1 31: 9 6
3. C.S., Oradea 4 2 11 23: 9 5
4. Știința Cluj 3 2 0 1 13: 8 4
5. C.S. Tg. Mureș 4 112 13:29 3
6. Industria Linei

Timișoara 4 0 04 6:31 0
7. Știința Buc. 3 0 0 3 2:22 0

★
Duminică seară a luat sfîr.șit la

Butterdorf turneul internațional de
polo la care au participat, echipele 
Dinamo Magdeburg, Dozsa Budapesta, 
Dinamo București și Wismut Rari 
Max St»dt. După cum ne-a transmis 
corespondentul nostru Gerhard Lerch, 
lupta pentru primul loc în clasament

S-a încheiat turul campionatului republican 
de hochei pe iarbă în seriile I și a lll-a 
— In seria a doua mai sînt de disputat două etap e

Duminică s-a încheiat turul cam
pionatului . republican de hochei pe 
iarbă în seriile I și a IlI-a, iar în se
ria a doua s-au . j
din cadrul etapei a V-a.

Din cele trei jocuri disputate în 
cadrul seriei I, două s-au soldat cu 
rezultate surpriză. Astfel, la Ploești, 
Știința București, liderul clasamentu
lui, a fost nevoită să lase un punct 
formației locale Voința, care a luptat 
cu multă însuflețire pentru a o-bține 
un rezultat onorabil, jocul luînd sfîr- 
șit cu un scor a.b. A dona surpriză 
s-a înregistrat la București, unde di
namoviștii, din Craiova, favoriții întil- 
nirii eu C.S.A. VI, au trebuit să se 
mulțumească,.cu un rezultat de egali
tate. Nici, îij această partidă nu s-a 
înscris vreun gol.

In scria a doua, echipele favorite 
au înregistrat noi succese : Construc
torul București, jucînd la Rădăuți, a 
învins formația Clubului Sportiv Mun
citoresc. cu 2—6 (2—0). Bucureștenii 
și-au impus superi ritatea în prima 
repriză, cînd au și reușit să înscrie 
de două ori, dar în repriza secundă 
nu au mai putut marca, gazdele opu
ri: nd o dîrză rezistență ; Victoria 
iBueurești a dispus de Po itehnica Or. 
Stalin .,cu 
nn ioc .în 
permanent 
glii’ovicj 
Voința 
tona în

desfășurat jocurile

scorul de 4-0 (3-0) după 
care bpcureștenii au avut 
inițiativa. Au marcat Ba 
(2), Stanca și -Zgripcea. 

București și-a adjudecat vic- 
întdnirea cu Viitorul Săvi-

nești, tot cu 4—-0 (1—0). Autorii go
lurilor : Berbecaru (3) și Bănățeanu.

In cea de a treia serie, Eleotrica 
Oradea a confirmat forma bună în 
care se află, obținînd o nouă victorie 
în fața echipei Recolta Marghita, cu 
scorul de 4—1 (3—0). La Miercurea 
Ciuc, formația Dinamo Oradea a cîști- 
gat greu întîlnirea cu Minerul M. Ciuc, 
pe care a învins-o numai cu 1—0 
(I—0) prin punctul marcat de Far- 
kaș. Deși au cîștigat, dinamoviștii o- 
rădeni n-au făcut un joc pe măsura 
valorii lor, în timp ce jucătorii din 
Miercurea Ciuc au opus o. dîrză re
zistență.

Unul din cele mai importante jocuri 
pentru configurația clasamentului s-a 
desfășurat la Gheorghieni, unde s-au 
întîlnit Progresul din localitate și 
Constructorul Cluj. Jocul nu a co
respuns din punct de vedere tehnic și 
tactic. Liniile de înaintare ale celor 
două echipe au fost ineficace, ele ne
reușind să înscrie nici un punct. Cei 
mai buni jucători au 
Kari de la Progresul 
de la Constructorul 
Timar [ și Adleff.

In urma acestor 
prima parte a campionatului, în seriile 
I și a fll-a pe primul loc se află Știința 
București și respectiv Electrica Oradea, 
iar în seria a Il-a, Constructorul. In 

de disputat

fost Almasi S și 
Glieorghieni, iar 
s-au remarcat

rezultate, după

această serie mai sînt 
două etape.

Astăzi la Gheorghieni, 
cată Progresul întîlnește 
tant pe Dinamo Oradea.

Despre concursurile de aeromodelism 
din acest sezon

Datorită inițiativelor lăudabile ale 
aerocluburilor regionale, luna trecută 
au fost organizate trei concursuri 
interregionale de aeromodelism la ca
tegoriile de „zbor liber". Concursurile 
au avut loc la Timișoara, Turda și Tg. 
Mureș și ne-atl dat prilejul să facem 
o serie de constatări îmbucurătoare 
asupra nivelului actual al aeromode- 
lismului nostru, am putut să compa
răm cu acest prilej rezultatele obți
nute de sportivii noștri cu cele rea
lizate de aeromodeliștii de peste ho
tare.

Chiar la început de sezon putem 
constata că în perioada de iarnă 
aeromodeliștii au depus o muncă rod-

ni că în ceea ce pripește noile con
strucții și, printr-un antrenament sus

an reușit să atingă un nivel 
i că intre- 

în- 
din 
cre- 
re-

Concursurile de verificare 
ale juniorilor la

Duminică dimineața în sala de sport 
din str. Mendeleev din Capitală, 98 de 
jucători (71 băieți și 27 fete) au fost 
prezenți la startul întrecerilor de tenis 
de masă ale primului concurs de veri
ficare în vederea „Criteriului euro
pean". In general, întîlnirlle au fost 
foarte disputate, tinerii concurenți și 
concurente luptînd cu multă dîrzenie 
pentru o comportare cît mai bună. 
In afara cîștigătoriior, s-au mai re
marcat juniorii Titorov (Bere Grîvița), 
Silviu Dumitriu (Progresul), GelH 
Pătm și Iulian Ion (ambii de la Ves
titorul ), Anghelescu, ~ ■
bul sportiv școlar), 
Aurelia, Max Erna 
școlar), Crinteanu, 
structorul). Mariana

O njențiune specială merită câștigă
torul probei <" ' ' ~ .
15—18 ani), Motancea (Voința) care, 
practicînd un joc modern cu atacuri 
rapide și puternice, a reușit să obțină 
două victorii prețioase la Anglielescu bîrzan cu 3—2.

tenis de masă
și la Marius Bodea.

Rezultate tehnice : simplu fete : cat. 
pînă la 15 ani: finala: Mariana Ola
ru — Dana Pop 2—1 • cat. 15—18 
ani: semifinale : Mariana Jandrescu 
(CI. sp. școlar) — Crinteanu (Con
structorul) 2—1 ; Aurelia Radu (CI. 
sp. școlar) — Erna Max (CI. sp. șco
lar) 2—0 ; finala : Mariana Jandre- 
scu — 
băieți: 
finale : D. Apostol (Voința) — S. Du- 
mitriu (Progresul) 2—0; V. Titorov 
(Bere Gri vița) — A. Jugănarii (Pro
gresul) 2—0; finala : D. Apostol — 
V. Titorov 2—0.; cat. 15—18 ani: se
mifinale : Bodea (Timișoara) — Per- 
don (Munca Orbilor) 2—0; Motancea 
(Voința) — Angltelescu (CI. sp. șco
lar) 2—1 ; finala : Motancea — Bodea 

de simplu băieți (cat. 2—1 ( — 13, 17, 16).
In competiția de la Cluj, Radu Ne- 

gulescu a învins în finală pe Gh. Co-

Aurelia Radu 2—0. 
cat. pînă la 15 ani:

Siniplu 
semi-

Bărbulescu (Clu- 
junioarele Radu 
(Clubul sportiv 

Bcrbecaru (Con- 
Olaru, Dana Pop.

Politehnica Orașul Stalin și Știința Timișoara au terminat
pe primele locuri campionatul categoriei B la volei
Ieri s-a încheiat a doua ediție a în

trecerii echipelor masculine de yo'ei 
din categoria B. De-a lungul celor 14 
etape disputate, echipele participante 
au dus o luptă dîrză pentru ocuparea- 
locului 1 în ambele serii, loc care dă 
dreptul promovării directe în campio
natul categoriei A. Pînă la urmă acest 
drept l-au primit formațiile POLITEH
NICA ORAȘUL STALIN (seria I) și 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA (seria a Il-a). 
Formațiile Știința Galați și Utilajul 
Petroșani clasate pe locul doi, se vor 
întîlni cu echipele clasate pe locurile 
9 și 10 în categoria A (Voința Bucu
rești și CSMS Iași) în cadrul unui 
turneu de baraj ce va avea loc în 
Capitală între 28—30 august. Echipe
le care se vor clasa pe primele două 
locuri în acest turneu vor jucțf și ele 
în categoria A. După cum s-a anunțat 
la timpul potrivit, formațiile de pe 
locul 8 în ambele serii ale categoriei 
B (Voința Suceava și Casa Ofițerilor 
Timișoara) vor disputa un alt turneu 
de baraj împreună cu echipele de pe 
locurile 3 și 4 în turneul final al cam
pionatului de calificare.

Aceste prevederi regulamentare au 
făcut ca meciurile să fie și mai dis
putate, în ambele serii fiecare etapă 
aducînd un alt lider.

fată rezultatele înregistrate ieri și 
clasamentele finale :

SERIA I: Voința Suceava-Știința

Galați 1—3 (8-15, 15—10, 12—15, 
9—15), Feroviarul Constanța-Voința 
Bacău 3—1 (15—13, 15—11, 8—15,
15—12), Politehnica Or. Stalin-Petro- 
lul Ploești 3—1 (15—9, 17—15,
7—15, 15—10), Jiul Craiova-C.S.A.
Marina Constanța 3- 
15—8, 12—15, 15—13).

-1 (15—10,

1. Politehnic-a Or. Stalin 14 9 5 34:24 23
2. Știința Galați 14 9 5 32.28 23
3. Voința Bacău 14 8 G 29:25 22
4. Petrol ui Ploești 14 8 6 30:30 22
5. Feroviarul Constanța 14 7 7 30:28 21
G. C.S.A. Marina Constanța 14 7 7 29:30 21
7. Jiul Craiova 1'4 5 9 26:30 19
8. Voința Suceava 14 3 11 20:37 17

SERIA a If-a: Știința Timișoara- 
Dinamo Tg. Mureș 3—0 (15—11,
15—8, 15—7), Utilajul Petroșani-I. C. 
Arad 3—2, Șoimii Or. Dr. Petru Gro- 
za-Casa Ofițerilor Timișoara 
Dinamo Oradea-C. S. Rm. 
3—1 (15—9, 16—14,

. ținut, au reușit să atingă 
foarte ridicat, finind seamă 
cerile desfășurate înseamnă doar 
ceputid activității competiționale 
acest an, avem toate motivele să 
dem că la viitoarele concursuri

■ zultatele vor fi și mai bune.
Este îmbucurător faptul că aero

cluburile regionale au ințeles impor
tanța concursurilor de aeroniodelisin 
pe scară locală. Datorită acestor con
cursuri se observă un serios salt ca
litativ înregistrat, mai ales, de con
curenți tineri. Am urmărit cu satis
facție evoluția unor tineri ca Ștef 
Eilimon (Tîrgti Mureș), luliu Szai™ 
(Salonta) ș. a., care au realizat per
formanțe excelente, clasîndu-se dese
ori înaintea unor aeromodeliști cu ex
periență. Putem afirma că în mo
mentul de față dispunem de un lot 
valoros de aeromodeliști la categoria 
„zbor liber".

Tăclnd această afirmație ne bazăm, 
în primul rind, pe rezultatele obți
nute mai cu seamă în acest început 
de sezon. Pentru a putea aprecia va
loarea performanțelor realizate de ti
nerii noștri aeromodeliști este intere
sant să facem o comparație cu cele 
mai bune rezultate obținute de con
curenți străini, cu prilejui marilor 
competiții internaționale precedente. 
Un exemplu semnificativ îl constituie 
concursul „Cupa Banatul" desfășurat 
luna trecută la Timișoara, la cate
goria planoare A-2, unde au concurat 
echipe formale din trei sportivi, după 
sistemul campionatului mondial, 
acest prilej, echipa din Tg. Mureș a rea
lizat un timp excepțional (2241 sec), 
timp cu care, la ultima ediție a cam1, 
pionatului mondial desfășurat in Ceho
slovacia in anul 1957, s-ar fi putut 
ocupa locul trei. Cunoscind valoarea 
echipelor reprezentative intr-un cam
pionat mondial, trebuie să apreciem 
în mod deosebit acest rezultat, obți
nut de o echipă regională!

La categoria propulsoare, unde pînă 
acum rezultatele erau destul de mo
deste, intr-un singur an am înre
gistrat progrese însemnate. Astfel., cil 
prilejul concursului „Traian Vuia" 
care a avut loc la Tg. Mureș, primii 
trei concurenți participant la această 
categorie au obținut rezultate deosebit 
de bune, care le-ar fi dat dreptul 
să se claseze intre primii 8 la cam
pionatele mondiale de propulsoare ce 
au avut loc anul trecut.

Iată numai cîteva din succesele în
registrate de aeromodeliști în actualul 
sezon, succese care ne fac să privim 
cu încredere evoluția viitoare a spor
tivilor noștri.

ȘTEFAN BENEDEK I 
maestru al sportului

3—1,
Vîicea

15—12).

Concursul școlilor

ds tineret la ciclism
1. Știința Timișoara
2. Utilajul
3. Dinamo

4. Șoimii
Or. Dr.

5. I. C.

Petroșar
Oradea

14
14
14

4
4
6

38:20 24
34-24 24
32.27 22

Petru Groza

Arad

6. C. S. Rm vîicea

7. Dlnamo Tg. Mureș

8. Casa Ofițerilor Timișoara 14

1’4
14

14

14

7

6
5

5

5

29:31

31:34
20:33

25:33

21

20

13

10

19

Mîina începe la Ploești concursul ciclist 
pe etape rezervat elevilor școlilor do tine
ret ți cicliștilor juniori din cluburile ți 
asociațiile sportive din fora noastrd. Prima 
etapd se va desfdțura pe ruta Ploețti—Vă
leni—Ploețti {60 km). La întreceri participă ... 
reprezentanți ai Școlilor sportive U.C.F.S. 
din Orațul Stalin, Bucurețti, Brăila, Pfoețli, 
ai Școlilor de elevi din Timițoara ți Bucus 
reții, ai cluburilor sportive etc..

sezontd.de


Carnet atletic Memorialul Kusoc’nski ele la Varșovia

Concursul republican pentru copii T. Strzelbiseki (D) 9:2G,G ; înălțime:
X. Boboc (C.C.A.) 1,92; prăjină: Z.

Duminică se va desfășura la Orașul Szabo (Șt.) 4,20; P. loan (C.C.A.), 
Stalin cea de a 11-a ediție a con- M. Tran’dafilov (D) și M. Răuțoiu 
cursului republican pentru copii. Au (St.) 4,10 ; lungime: R. Licker (D) 
dreptul să participe copiii născuți în 7,01 ; triplu : N. Mârășescu (C.C.A.)

Acațiu Rom] el d conduce în cursa de 800 m.
(Foto I. Mihăică)

anii 1946—1947 încadrați în cluburi și 
asociații sportive.
Campionatul pe echipe al orașului 

București
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

desfășurat pe Stadionul Republicii în
trecerile din cadrul etapei a 11-a a 
campionatului de atletism pe echipe al 
orașului București. lata cîteva dintre 
cele mai bune rezultate înregistrate cu 
acest prilej: BĂRBAȚI : 100 m: St. 
Prisiceanu (G) 11.0 ; 200 m : Gr. Ena- 
che (C.C.A.) 22,5 (H.C. I. Wieșen- 
mayer 22,4); 400 m: Oh. Ciobanii 
(D) 49,9; 800 in: A. Romfeld (D) 
1:57,4; V. Popa (D) 1:57,8; 1.500 m: 
A. Baitobaș (D) 3:55.0; Gli. Boghean 
(C.C.A.) 3:56,2; 5.000 m: I. Bădici 
(D) 15:15,0; 110 m. g. : V. Ciuca
(St.) 15,3; P. Păunescu (D) 15,4; 
400 m.g. : Cili. Stânei (R) 56,3; C. 
Tontsch (Rec.) 56.6: 3.000 m obst.:

„Cupa Voința“ la volei
Sîmbălă și duminica, tarenul Luceafărul 

din Sibiu a găzduit un turneu masculin de 
volei la care au luat parte formațiile : 
Vo'nța Medias, C.S.M. Baia Mare, C.S.A. 
Sibiu și Voința Sibiu. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : C.S.M. Baia Mare cu 
Voința Mediaș 3-0, cu C.S.A. Sibiu 3-1, 
cu Voința Sibiu 3-2; Voința Sibiu cu C.S.A. 
Sibiu 3-0, cu Voința Mediaș 3-0; C.S.A. 
Sibiu cu Voința Mediaș 3-2. In urma a- 
cestor rezultate ,,CUPA VOINȚA" a fost 
cîștigată de C.S.M. Baia Mare, care a fost 
urmată în clasament de Voința Sibiu, 
C.S.A. Sibiu și Voința Mediaș.

MIRCEA LUPUTIU - coresp.

Vorbindu-se despre campionatul mas
culin pe anul 1957—1958, s-a afir
mat pe bună dreptate că voleiul nos
tru a bătut pasul pe loc. Analiza 
ediției 1958—1959 a acestei competiții 
a scos în evidență — în schimb— un 
fapt cu totul îmbucurător : toate echi
pele au făcut însemnați pași înainte 
pe calea unui volei de înaltă clasă, 
dinamic, spectaculos. Pe scurt, camț 
pionatul masculin 1958—1959 a atins 
valoarea cea mai ridicată din ultimii 
ani, subliniind posibilitățile deosebite 
ale. voleibaliștilor romîni. Inlăturînd 
unde deficiențe care .mai persistă în 
momentul de fală, ei se pot prezentă 
cu șanse pentru primul loc la «nice 
competiție internațională.

PROGRES GENERAL

Flotărît lucru, echipele au arătat în 
campionatul recent încheiat (și cu deo
sebire în retur) că au făcut frumoase 
progrese. Afirmația noastră se refera 
tic la echipa campioană Rapid Bucu
rești, și pinii la ultima clasată — 
C.S.M.S. Iași — care s-a prezentat din 
ce în ce mai bine. Acest progres în
lesnit și de realele calități naturale 
ale voleibaliștilor noștri (bine dotați 
fizicește, avînd multă îndeniînare etc.), 
este în primul rînd, urmarea pregă
tirii bune efectuate de antrenorii dc 
valoare pe care-i avem. V. Surugiu 
(Dinamo), Gli. Petrescu (Rapid), V. 
Fulger. (Știința C'luj), N. Tărchilă 
(C.C.A.), T. Tănase (Tractorul) sînt 
doar cițiva dintre aceștia. Ca urmare 
a bunei pregătiri tehnice si fizice a 
jucătorilor, a crescut și nivelul jocu
rilor, campionatul oferind o serie de 
meciuri deosebit de valoroase. In frun
tea lor trebuie să situăm partida Ra
pid — Cetatea Bucur (tur) și ală
turi de ea sînt de menționat întîlni- 
rile Rapid — Dinamo (retur), Cetatea 
Bucur — Dinamo, Știința Cluj — Ce

14,50; greutate: N. Ivano.v (D) 
15,69; A. Raica (Rec.) 15,51 (într-un 
alt concurs Ivanov a obținut 1G,24) ; 
suliță: I. Cristea (R) 63,15; II. 
Wentzel (C.C.A.) 60,67; ciocan: N. 
Rășcănescu (C.C.A.) 58,26; 5 km 
marș : I. Popa (D) 23:28,0 ; FEMEI : 
100 m: G. Luță (R) 12,4; 200 m: 
G. Palade (Frog.) 26,5; 400 m: El. 
Greceșcu (D) 58,9; 800 m: El. Todo- 
rof (D) 2:16,9; 80 m.g.: M. Pândele 
(D) 12,0; lungime: M. Pândele (D) 
5,46; S. Grosu (St.) 5,41 ; înălțime : 
I. Haffer (St.) 1,47; S. Dăscăleseu 
(C.S.S.) 1,44; greutate: N. Barbu 
(St.) 10,54; disc: L. Manoliu (M)
45,93; suliță : M. Diți (Șt.) 49,51.

Campionatele individuala 
ale Capitalei

în organizarea U.C.F.S. oraș Bucu
rești se vor desfășura sîmbătă și du
minică întrecerile din cadrul campio
natelor individuale de atletism ale Ca
pitalei. întrecerile vor avea loc pe 
Stadionul Republicii.

Duminică se va desfășura și un con
curs de maraton redus (32 km) în 
organizarea clubului Recolta. Con
cursul constituie un criteriu de verifi
care a formei maratoniștilor noștri în 
vederea concursului internațional de 
la 26 iulie de la Szeged (R.P. Ungară).

Concurs de verificare la Cluj
In. cadrul unui concurs desfășurat 

duminică la Cluj, Constantin Creții 
a aruncat greutatea la 16,02 m, iar 
Leontina Neța a sărit 1,50 m la înăl
țime 

tatea Bucur (tur), Rapid — C.C.A. 
și Dinamo — C.C.A. (retur).

Cursul de pregătire organizat ’de 
federația romînă de volei la începutul 
anului cu o serie de antrenori din 
țară și-a arătat roadele cu ocazia re
turului campionatului categoriei A și 
B (acesta din urmă încheiat dumi
nică).

TINERETUL SE AFIRMĂ
In ediția 1958—1959 s-au afirmat 

puternic — mai mult ca altădată — 
o serie de jucători tineri. Unii dintre 
ei au mai jucat un an sau doi în ca
tegoria A, dar în campionatul recent 
încheiat au făcut un apreciabil salt 
valoric. Pădurețu (Get. Buc.), Pavel, 
Mincev (Rapid), Iordache, Chiriță 
(Tractorul), Timirgazin (C.S.M.S.), 
Gani (C.C.A.), Szocs, N. Popescu, 
Zeithămel (Dinamo), Dăbală, Szido 
(Știința Cluj), Dragomir și Schaffer 
(Voința București) formează o adevă
rată pleiadă de voleibaliști talentați, 
care — fără îndoială — peste puțin 
timp vor fi chemați să reprezinte cu
lorile țării în competițiile internațio
nale de mare anvergură.

Paralel cu frumoasa evoluție a a- 
cestor tineri am avut satisfacția de a 
constata revenirea în formă a unor 
jucători cu mai îndelungate state de 
serviciu, cum ar fi S. Mihăilescu, Cor- 
beanu, Miișat, Mircea Cristea etc.

UNELE DEFICIENTE
CARE TREBUIE ÎNLĂTURATE

Sînt deosebit de îmbucurătoare- con
statările arătate mai sus, dar nu tre
buie să pierdem din vedere unele lip
suri care mai dăinuie în comportarea 
echipelor și jucătorilor din catego
ria A. E vorba de unele deficiențe 
care remediate, vor impune și mai 
mult voleiul nostru masculin pe plan 
internațional.

Uiîa din aceste lipsuri este jocul 
șablon care mai persistă Ia linele for

8,00 m LA LUNGIME... 16,44 m
...7:58,4 PE 3.000 m

Tn numărul nostru de ieri am pu
blicat cîteva din rezultatele înregistra
te în cadrul marelui concurs interna
țional de la Varșovia. Iată acum, în 
continuare, . o serie dintre cele mai 
bune rezultate înregistrate în cadrul 
acestui concurs : BARBAȚI : 200 m : 
Berutti (Ital.) 20,9 — record italian; 
Bîcivarov (Bulg.) 21,0; Mandiik
(Ceh.) 21,1; 400 m: Stye (Franța) 
47,5; Weber (Elveția) 47,8; 800 m: 
Waegli (Elveția) 1:50,5; Rozsavolgy 
(Ung.) 1:50,9; 3.000 ui — cursa me- 
morială : Grodotzki (R.D.G.) 7:58,4; 
Zimny (Pol.) 7:58,4; 110 m.g. Lor- 
ger (lug.) 14,4; ... G.Ardeleanu (R.P.R) 
15,0; 400 m.g. :• Martini (Ital.) 54,2; 
4x100 m: Polonia 41,5; U.R.S.S. 41,8; 
lungime: Ter Ovanesian (U.R..S.S) 
8,00 m — la un centimetru de recor
dul sau european (iată ordinea sări
turilor sale : 7,75 — D—D—8,00 — 
7,99—7,91) ; Grabowski (Pol.) 7,80; 
Valkama (Fiul.) 7,80 — nou record 
finlandez; Rropidlowski (Pol.) 7,62; 
llanzak (Pol.) 7,61; Bravi (Ital.) 
7,57; înălțime: Fabrikowski (Pol.) 
2,01; triplu salt: Malclierezyk (Pol.) 
16,44 — record polonez ; Cavalli
(Italia) 16,10 — record italian ; ... 9. 
S. loan (R.P.R.) 11,40; prăjină: Pe
trenko (U.R.S.S.) 4,35; Kreszinski 
(Pol.) 4,35; suliță: Sidlo (Pol.) 
77,73;... 7. Bîzim (R.P.R.) 67,96;
FEMEI: 200 m: Hyman (M. Brit.)

0 frumoasă victorie a călăreților §e la 
C. S. Recolta bucurești în R. ?. Ungară

ȘOPRON 15 (prin telefon). Selecțio
nata de călărie a Clubului sportiv Re
colta București a susținut sîmbătă și 
duminică cea de a doua întîlnire cu 
călăreți d'n R.P.U. și din R.P.F. Iugo
slavia. Concursul a prilejuit o nouă 
afirmare a călăreților romîni, ei cuce
rind cele mai multe șl cele mai im
portante probe, atît la seniori cît și 
la juniori. Un succes deosebit l-au în
registrat călăreții de la Recolta Bucu
rești în cadrul probelor pe echipe (se
niori și juniori) desfășurate după sis
temul „Cupei Națiunilor" și dotate cu 
„Cupa M.E.D.O.S.Z." în care au ocu
pat primele locuri la o diferență apre
ciabilă dc puncte față de celelalte 
echipe.

mații, în special la cele care posedă 
o: mare»forță de atac (Rapid, Cetatea 
Bucur, Dinamo, Constructorul). Așa 
cum am arătat și în comentariile pe 
marginea celor mai importante jocuri 
din categoria A, se pune mult prea 
mult accent pe forța, în detrimentul 
jocului variat și mai ales gindit. Tre
buie să luăm exemplu de la echipele 
sovietice și cehoslovace care ne-au a- 
rătat cît de eficace este contribuția 
trăgătorilor atunci cînd intervine gîn- 
direa tactică. Fără îndoială, un rol im
portant în această direcție îl au și 
ridicătorii, care ar fi de dorit să joace 
cu mai multă fantezie. Pe de altă parte 
la majoritatea echipelor noastre s-au 
constatat numeroase greșeli în servi
ciu, indiferent dacă se folosește servi
ciul rotativ sau cel ,.de jos, din față". 
Aceste greșeli la serviciu au uneori re

Dinamovțstul Păunoiu (nr. 1) va „pune" mingea peste blocajul jucătorilor de 
la C.C.A. (Pază din meciul Dinamo — C.C. A 3—1)

F (Foto ; V. Bageac)

24,2; Jeszi nowska (Pol.) 24,2; 
800 in : Zlivkowska (Pol.) 2:13,7; 
Leather (Al.'Brit.) 2:14,8- ... 9. G. Du
mitrescu (R.P.R.) 2:1 /,0; 80 m.g.:
Stamejcici (lug.) 11,4; 4x100 m:
U.R.S.S, .46,3; suliță : Grabowska
(Pol.) 51,01; l’igwer (Pol.) 49,92; 
Ioana Petrescu a luat startul în cele 
două probe de sprint clasîndu-se, în 
serii, pe locul 5 la 100 ni (12,7) și 
200 m (25,6).

EDMUND PIATKOWSKI, NOUL 
RECORDMAN AL LUMII

In urmă cu cîteva săptămîni, tînȘ- 
rul aruncător polonez de disc Piat- 
ko.vski s-a instalat în fruntea listei 
celor mai valoroși aruncători de pe 
continent, înregistrind rezultatul de 
57,55 m obținut în cadrul uniți con
curs la Konskie. Cele șase aruncări 
ale sale au măsurat atunci : 57,55— 
54,98 — 56,15 — 56,35 — 55,75 — 56,31. 
După cum se vede, de la prima arun
care Piatkowski a întrecut recordul 
european deținut din 1955 de italianul 
Adolfo Consolini cu 56,98 m. N-au 
trecut decît cîteva zile de la acest 
record și participînd la un concurs 
la Pabianice, Edmund. Piatkowski și-a 
îmbunătățit recordul european aruncind 
57,89 m (57,89 — 54,89 — 56,15 — 56,35 
— 55,75 — 56,31) anunțîndu-se astfel 
unul dintre principalii favoriți în lupta 
pentru întîietatea mondială.

Iată rezultatele înregistrate: S1M- 
BATA: Obstacole barema A, după ba
raj: 1. Mircea Stancu (Recolta Buc.) 
pe Leneș cu 0 p. timp 47 sec.; Pre
miul orașului Șopron (juniori): ...3. 
Dan Mîndru pe Jegălia; DUMINICA: 
Proba pe echipe (seniori): 1. Recolta 
București (Mircea Stancu pe Idila, 
Ion Gheorglie pe Basm, Elena Leov 
pe Troica II și Ion Gheorglie pe 
Leneș) 15 p.; 2. M.E.D.O.S.Z. II; 3. 
M.E.D.O.S.Z. I; Proba pe echipe (ju
niori): 1. Recolta București (Dan
Alîndru pe Jegalia, VI. Ghfțescu pe 
Ghergliița, Andrei Costea pe‘ Talisman 
și Ion Gheorglie pe Bădișor) .15 p.; 2. 
A1.E.D.O.S.Z. I 31 p.; 3. MJLD.tXS.Z. 
II 42 p.; 4. Vojvodina (R*P.F. Iugo
slavia) 70 p.

percusiuni asupra moralului echipelor, 
ca să nu mai vorbim de meciurile in
ternaționale în care astfel de greșeli 
pot fi hotărîtoare în comportarea și 
mai ales în fixarea rezultatului. .

De asemenea, unele formații (Ceta
tea Biigur, Constructorul, .Victoria Di
namo) au o mișcare în teren destul 
de slabă — ceea ce denotă scăderi 
în pregătirea, fizică și. orientarea tac
tică.

★
Acestea sînt — pe scurt — princi

palele probleme scoase în evidență dc 
ultima ediție a campionatului republi
can masculin de volei. Părțile lui bune 
depășesc cu mult deficiențele și de 
aceea trebuie să-l socotim ca un punct 
de plecare penlru succese și mai fru
moase.

MIRCEA TUDORAN

LA T2IPLU SALT
PLAT
Dar iată că pe „fir" a intrat și 

alt tînăr aruncător, atletul mag liar 
Jozsef Szecseny, care a obținut recent 
un excepțional record de 58,33 ni 
(57,62—57,03 — D — 55,36^58,33 — 
R) în concursul desfășurat ia Gyor. 
Răspunsul lui Piatkowski a fost neaș
teptat de prompt. Duminică la Var
șovia Piatkowski a aruncat 59,91 m, 
întrecind nu numai recordul european, 
dar și pe cel mondial, deținut de a- 
niericaiiul Fortune Gwdieii cu 59,23 
in. Iată seria aruncărilor sale : 
52,17 — 54,64 — 59,91 — D — D 
56,49.

lată acum felul în care a evoluat recor
dul lumii la această probă : 

47,58 m James Duncan (SUA)
47,61 m Thomas Lieb (SUA)
47.89 m Glenn Hartranft (SUA)
48,20 m Clarence Houser (SUA)
49.90 m Eric Krenz (SUA)
51,03 m Eric Krenz (SUA)
51,73 m Paul Jessup (SUA)
52,42 m Harald Andersson (Sued.)
53.10 m Wilhelm Schroder (Germ.)
53,25 m Archie Harris (SUA)
53,34 m Adolfo Consolini (Italia)
54,23 m Adolfo Consolini (Italia)
54.93 m Robert Fitch (SUA)
55,33 m. Adolfo Consolini (Italia)
56,46 m Fortune Gordien (SUA)
56,97 m Fortune Gordien (SUA)
57.93 m Sim In ess (SUA)
58.10 m Fortune Gord en (SUA)
59,28 m Fortune Gordien (SUA)
59.91 m Edmund Piatkowski (Pol.)

2.6.1912
14.9.1924
2.5.1925
3.4.1926
9.3.1929

17.5.1930
23.8.1930
25.3.1934
28.4.1935
20.6.1941

26.10.1941
14 4.1945
8.6.1946.

10.10.1948
9.7.1949

14 8.1949
20.6.1953
11.7.1953
22.3.1953
14.6.1959

...și evoluția recordului european : 

45,57 m Ernst Nicklander (Fini.)
52,42 m Harald Andersson (Sued.)
53,10 m Wilhelm Schroder (Germ.)
53,34 m Adolfo Consolini (Italia)
54,23 m Adolfo Consolini (Italia)
54,80 m Giuseppe Tosi (Italia)
54.89 m Adolfo Consol’ni (Italia)
55.33 m Adolfo Consolini (Italia)
55,48 m Adolfo Consolini (Italia)
55,79 m Ferenc Klics (Ungaria)
56,47 m Karel Merta (Ceh.)
56,69 m Karel Merta (Ceh.)
56,93 m Adolfo Consolini (Italia)
57,55 m Edmund Piatkowski (Pol.)
57.89 m Edmund Piatkowski (Pol.)
58.33 m Jozsef Szecseny (Ungaria)
59,91 m Edmund Piatkowski LPof.)

20.7.1913
25.8.1934
28 4.1935

26.10.1941
14.4.1946
22.8.1943
18 9.1943

10.10.1948
23.7.1950
4.7.1954

17.7.1955
15.10.1955
11.12.1955

1.5.1959
10.5.1959
7.6.1959

14.6.1959
R. VILARA

Carnet extern
CU TREI LUNI INAONTE DE MECI

Numărul de spectatori din tribune 
reprezintă, fără îndoială, barometrul 
cel mai fidel al interesului publicului 
față de o competiție sportivă. După 
cum anunță comentatorul sportiv al 
ziarului american „New York Post“, 
pentru meciul de atletism U.R.S.S.—’ 
S.U.A., programat in zilele de 18 și 
19 iulie la Philadelphia, biletele din 
lo.ji au fost cumpărate ca trei luni 
înaintea întilnirii. Numărul biletelor 
nevîndule pentru celelalte locuri se 
micșorează „cu o viteză catastrofală"; 
Ziaristul îi sfătuiește pe americani să ■ 
se grăbească cu procurarea biletelor, 
deoarece „cel întîrziat va pierde ocazia 
să vadă unul din cele mai memorabile 
meciuri atletice ale istoriei sportului",

A 22 A CRAVATA

Cu cinci ani în urmă, la începutul 
lunii mai, alergătorul englez Roger 
Bannister a fost primul atlet care a 
„coborît" sub patru minute pe clasica 
distanță anglo-saxonă de o milă. Ej 
reușise atunci 3:59,4. Recordurile mom ' - ■
diale în această probă se înregistrez 
ză încă din 1865, cînd R. Webster a 
reușit 4:44,3. 80 de ani mai tîrziu 
„ultima stație" înaintea lui 4 n inutd 
a constituit-o timpul suedezului ’ 
Haegg — 4:01,4.

După ce Bannister a reușit să facă 
o „breșă" în zidul celor 4 minute, re
cordul probei a început să coboare, 
mai mulți atleți . alergînd mila sub 4 
minute. Dr. Bannister, campion al 
Europei în 1954 pe 1500 m, a pără
sit pista în plină glorie, lăsînd amim 
tirea unui' excelent atlet, unui foarte 
priceput tactician. El a înființat așa- 
zisul „club Bannister" ai' cărui mem
bri devin (ad-hoc) toți atleții care 
coboară sub 4 minute pe milă. Ca a- 
mintire ei primesc din partea lui Ban
nister o cravata de mătase neagră, 
avîiid scrisă cu auriu .cifra „4“.

Recent, dr. Bannister a oferit cea 
de a 22-a cravată. Excelentul alergă
tor din R.D.G. Valentin a alergat 
mila — așa cum s-a anunțat — în 
3:56,5 devenind membru al clubului 
care numără cîte 5 atleți din Anglia 
și Australia, 2 maghiari și cîte un 
reprezentant din R.D, Germană, Ceho
slovacia, Polonia, Irlanda, Noua Ze^ 
elandă, Suedia, S.U.A., Belgia, Dane" 
marca și Finlanda.



Succesul mofociclișfilor romîni la Erfurt
ERFURT 15 (prin telefon). Con

cursul internațional de regularitate și 
rezistență de 4 zile de la Erîurt (R.D. 
Germană) a reunit la start aproape 
200 concurenți din R.D. Germană. R. 
Cehoslovacă, Uniunea Sovi-tlcă, R.P. 
Romînă, R.P. Polonă și R.P. Ungară, 
întrecerile s-au desfășurat pe un tra
seu de 1.200 km, concurenții par- 
curgînd în fiecare zi cî'e 250—350 km. 
Vremea a fost în general nefavorabi'ă 
(a plouat mult) ți uneori partieipanții 
au fost nevoiți să împingă pir și 
simplu motocicietGe pe urcușurile din 
pădurile Turingiei. Pentru depar aja-

rea alergătorilor au fost introduse 
„probe de stil". Aceste prob? constau 
din parcurgerea unei porțiuni de 30— 
40 m, cu teren foarte accidenta*, fără 
a pune piciorul jos. Fiecare atingere 
a pămîntului cu piciorul a fost pena
lizată cu puncte auxiliare.

Reprezentanții R.P. Romîne ai avut 
o comportare foarte bună. Ei au cu
cerit trei medalii de aur (Barba Pre- 
descu la 125 cmc, Gh. Ioniță la 125 
cmc și Mircea Cernescu Ia 250 cmc) 
și o medalie de argint (Ludovic Szabo 
la 175 cmc). Comportarea excelentă a

Echipa R. P. Romîne pe Lui III la turneul 
internațional de Utere de la Moscova
S. Cazan pe locul 1, L Baroga
Duminică seara a luat -sfîrșit la 

Moscova marele con.mrs internațio
nal de haltere al echipelor militare 
din țările frățești. Cu acest prilej 
s-au întrecut cei mai buni haltero
fili militari din U.R.S.S., R.P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. Cehoslovaca, 
R.D. Germană, R.P. Ungară și R.P- 
Albania. întrecerile au scos in evi
dență excelenta pregătire a haltero
fililor sovietici, care au cîștigat 5 din 
cele 7 titluri. De altfel, echipa 
U.R.S.S. a ocupat primul loc în cla
samentul pe țări.

Un frumos succes l-au repurtat 
halterofilii romîni. Pe echipe, repre
zentanții țării noastre art ocupat lo
cul al 3-lea, fiind întrecuți de 
cei polonezi, care au cucerit locul 
al 2-lea. La categoria grea, Silviu 
Cazan a ocupat primul loc, la cate
goria semigrea Lazăr Baroga a cu
cerit locul 2, la categoria cea mai 
ușoară Ion Panait s-a clasat pe lo
cul 3.

A început concursul internațooal 
de iahting „Cupa Victoriei”
MAMAIA 15 (prin telefon). Luni 

dimineață s-au desfășurat, pe Siut- 
ghiol, primele întreceri din cadrul ce
lei de a IV-a ediții a concursului in
ternațional de iaht-ing „Cupa Victo
riei". La clasa snaip tînărul echipaj 
romîn Tașcu Millio — Mihai Saghin 
a repurtat o frumoasă victorie, cla- 
sîndu-se pe primul loc înaintea po
lonezilor V. Mihalski — S. Roma- 
nosvski. Pe locul trei au sosit spor
tivii romîni V. Costescu — I. Naum. 
La clasa finit, după ce reprezentantul 
■nostru Petre Purcea a condus pînă 
la prima baliză el a fost depășit de 
velistul polonez J. Stzloser care cîș- 
tigă cursa. Pe locul trei sosește tînă
rul E. Enopian (R.P.R.). La clasa 
star, primii trec linia de sosire S. 
Kovalevski — H. Bedinski (R.P.P.), 
urinați de echipajele romîne P. Mânu 
— G. Petrescu și E. Groza — A. 
Nahabedian. Din cauza unei contes
tații rezultatul nu este definitiv.

P. ENACHE 
corespondent regional

pe locul II, I. Panait pe locul II!
Iată rezultate'e înregistrate :
CAT. CEA MAI UȘOARA: 1. Koce- 

garov (U.R.SS.) 307,5 kg.; 2. Jankov- 
ski (R.P. Polonă) 305 kg.; 3. ION 
PANAIT (R.P.R.) 275 kg.

CAT. SEMIUȘOARA: 1. Zelinski 
'R. P. Polonă) 350 kg.; 2. Miske (R. 
D. Germană) 307,5 kg.; 3. Szabo 
(R.P. Ungară) 290 .; 5 V. ANDRO- 
NOVICI (R.P.R.) 275 kg.

CAT. UȘOARA: 1. Nikitin (U.R.S.S.)
357.5 kg.; 2. Otgaț (R. Cehoslovacă) 
335 kg.; 3. Szavcik (R. P. Pclonă) 
325 kg.; 5. MOLDOVEANU (R.P. Ro
mînă) 307,5 kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE: 1. Bogda- 
novski (U.R.S.S.) 425 kg.; 2. Bohonek 
(R.P. Polonă) 382,5 kg.; 3. Jaroș (R. 
Cehoslovacă) 355 kg.; 4. ROMAN 
(R. P. Romînă) 345 kg.

CAT. MIJLOCIE : 1. Petrov
(U.R.S.S.) 417,5 kg.; 2. Liaba
(U.R.S.S.) 415 kg.; 3. Beck (R.P. 
Polonă) 387,5 kg,; 4. VASARHELY1* 
(R.P.R.) 355 kg.;

CAT. SEMIGREA : 1. Vinogradov
(U.R.S.S.) 425 kg.; 2. BAROGA (R.P. 
Romînă). 392,5 kg.; 3. Scnenfeld 
(R.D. Germană) 382,5 kg.

CAT. GREA: 1. CAZAN (R.P.R.)
402.5 kg.; 2. Stempinger (R.D. Ger
mană) 397,5 kg.; 3. Fo'g! (R. Ceho
slovacă) 370 kg.

Constantin Grecescu 
învingător 

in concursul internațional 
de atletism de la Cairo

CAIRO (Agerpreș). — in concursul 
internațional de atletism de la Cairo 
reprezentantul R. P. Romîne, Con
stantin Grecescu a cîștigat proba de 
10.000 m în 31:28,2. Alte rezultate: 
100 m — Noscke (R.F. Germană) 
10,8; 800 m — Depastas (Grecia) 
1:51,6, Vamoș (R.P.R.) a ocupat lo
cul doi cu 1:52,0; 400 m garduri — 
Ozguden (Turcia) 54,4, înălțime —• 
Marianovîci (Iugoslavia) 1,90 m; su
liță — Anifantakis (Grecia) 68,20 m.

motocicliștilor noștri s-ar fi reflectat 
și în clasamentul pe echipe dacă Mihai 
Pop, unul dintre cei mai valoroși concu
renți ai întrecerilor, n-ar fi suferit o 
defecțiune ireparabilă pe traseu: în 
prima e'apă, în apropiere de sosire, 
i s-a rupt cutia de viteze. Acest acci
dent s-a repercutat asupra echipei 
care, prin abandonul lui Mihai Pop, 
a primit în fiecare etapă 100 puncte 
penalizare. O situație asemănătoare a 
împiedicat și echipa Uniunii Sovietice 
să concureze la primul loc. Motoci- 
clistului Adaian (care a pilotat tot o 
motocicletă C.Z., însă de 175) i s-a 
rupt în etapa a Il-a cutia de viteze 
și echipa U.R.S.S. a primit, în trei 
etape, 300 puncte penalizare.

Comportarea celorlalți patru alergă
tori dovedește că motociclismul romî- 
nesc progresează. Motocic’iștii Mir
cea Cernescu, Barbu Predescu, Gh. 
Ioniță și Mihai Pop merită felicitări 
pentru dîrzenia pe care au dovedit-o, 
pentru dragostea cu care au luptat 
să realizeze performanțe de răsunet.

Iată rezultatele tehnice:
Echipe: 1. R.D. Germană Op. — 

13 p auxiliare; 2. R. Cehoslovacă 100, 
8 p.; 3. R.P. Polonă 155/5 p; 4. Uniu
nea Sovietică 307/6 p; 5. R.P. Romî
nă 407/21 p etc. Individual: Barbu 
Predescu 0 p. penalizare — Op. auxi
liare; Gh. Ioniță 0/3 p; Ludovic Szabo 
7/9 p; Mircea Cernescu 0/9 p.

Echipa de 
întîlnește azi

i

Prima etapă a turneului final al 
campionatului mondial de handbal 
masculin, disputată sîmbătă și dumi
nică in cîteva orașe ale Austriei, a 
furnizat o seric de surprize. Cea mai 
mare impresie a produs-o victoria la 
scor a echipei R. P. Romine in jo
cul cu selecționata Austriei.

Handbaliștii austrieci s-au pregătit 
de multă vreme în vederea acestei 
ediții a campionatului mondial, la care 
sperau, — dat fiind in primul rînd 
faptul că sînt gazde — să realizeze 
rezultate superioare. Și iată că încă 
de la primul joc, selecționata Austriei 
înregistrează un eșec în fața echipei 
noastre, alcătuită în majoritatea ri, 
din elemente tinere. Vă puteți 
imagina cît de surprinși au fost 
cialiștii cind au văzut că echipa 
Romîne a terminat învingătoare șt 
la o diferență de 13 puncte!

După cum ne-au comunicat antre-

deci 
spe- 
R.P. 
încă

Intîiniri internaționale 
ale sportivilor noștri în luna iulie

I— 7. 7. Volei: turneu internațio
nal la București.

4—5.7. Caiac-canoe: regata de la 
Griinau (R.D.G.); Atletism: con
cursul internațional „Memorialul fra
ților Znamenski" la Moscova; Polo 
pe apă : turneul echipei București la 
Kiev.

8—9. 7. Polo pe apă: turneul echipei 
București la Tbilisi

10—15. 7. Scrimă: campionatele 
mondiale de la Budapesta.

II— 12. 7. Canotaj academic: con
cursul internațional de la Lucerna 
(Elveția); Atletism: concursul inter
național de la Budapesta; Polo pe 
apă: turneul echipei București la 
Baku.

8—23. 7. Șah: întîlnirea internațio
nală între echipele feminine ale R.P. 
Romîne și R.P. Polone.

12—20. 7. Baschet și haltere; tur
neul echipelor Clujului la Chișinău; 
tenis: turneul internațional din R.P. 
Ungară.

15— 19. 7. Pentat'on modern: con
curs internațional la Cluj cu partici
parea echipelor R.P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R.P. Ungară și R.P. Ro
mînă.

16— 19. 7. Tenis de cîmp : jocurile 
din cadrul grupei, de la AAonaco a 
„Cupei Galea" (echipe de tineret). 
Hochei pe iarbă: meciul R. D. Ger
mană—R.P. Romînă la Berlin ; Tenis

de masă: criteriul european pentru 
juniori la Constanța.;

18—19.7. Atletism: meciul triun
ghiular al echipelor de juniori ale 
R.P. Ungare, R.P. Bulgaria și R.P. 
Romîne într-o localitate din R.P.U.; 
Canotaj academic : concursul inter
național de la Bled (Iugoslavia); 
Lupte: meciul internațional între e- 
chipe'.e de juniori ale R.P.R. și R.P. 
Bulgaria (întîlnirea de lupte libere 
are loc la Galați, iar cea de lupte 
clasice într-o localitate din R.P.B.).

21— 26. 7 Tenis de cîmp: turneul 
internațional de la Szopot (R.P. Po
lonă).

22.7 Hochei pe iarbă : meciul inter
național .RP. Polonă—R.P. Romînă 
la Varșovia.

22— 27.7. Vele : concurs internațio
nal la Szopot.

25—30. 7. Tir: concursul internațio
nal de talere de la Varșovia;

25.7. —2.8. Ciclism : participare la 
Turul Iugoslaviei.

26.7. Atletism: concursul interna
țional de maraton de la Szeged; 
Popice: meciul internațional dintre 

echipele R.P. Romîne și R.P. Ungare.
26.7—5.8. Tenis de cîmp: meciul 

dintre, echipele R.P. Romîne și R.P. 
Chineze la București.

29.7. —6.8. Tenis de cîmp: partici
pare la turneul internațional din Ita
lia.

30—31. 7. Lupte c'asice : meciul in
ternațional dintre echipele R.P. • Ro
mîne și R.P. Bulgaria la Constanța.

In cadrul campionatului mondial

handbal a tării noastre 
selecționata R. P. Ungare

norii echipei noastre, acest rezultat a ționata R.P. Ungare. In ultimii ani, 
fost posibil datorită faptului că ju- cele două echipe s-au întilnit de multe 
cătorii noștri au practicat un joc co- '
lectiv, cu multe pase, că în apărare 
au luptat cu mult elan, reușind să noștri, lată palmaresul întilniritor in- 
stăvilească acțiunile de atac ale aus
triecilor. Apărarea noastră a fost atît 
de fermă, incit în cea de a doua parte 
a jocului handbaliștii austrieci nu s-au 
mai putut apropia de semicerc și au 
fost nevoiți să arunce la poartă nu
mai de la distantă. O formă bună au 
manifestat cei doi portari romini si 
Valentin Șelaru, care l-a marcat cu 
multă eficacitate pe principalul ata
cant austriac, Stefelbauer. De remar
cat că apărarea echipei noastre a jucat 
foarte bine, fără să abuzeze de faulturi, 
de obstrucții, de țineri de tricou sau 
de mină, așa cum a făcut apărarea 
austriacă.

Astăzi se vor disputa alic partide In 
cadrul turneului final: Echipa noastră 
întîlnește la Bruck an der Mur selec-

ori rezultate'e fiind în majoritatea 
cazurilor favorabile handbaliștilor

tre echipele reprezentative :
1949 — Timișoara: Romihia—Un

garia 1—7 (0—4). 1957 — Budapesta : 
R.P. Romînă—R.P. Ungară 13—10 
(6—3) 1958 — București; R. P. Ro
mînă—R.P. Ungară 12—6 (6—2).

întîlnirea va fi 
Kriud Knudseu.

arbitrată de danezul

★
lată rezultatele înregistrate 

mele jocuri : Elveția—R.P. 
11—7 (5—ti); Echipa unită a
niei— Danemarca 20—6; Suedia—Aus
tria B 9—2.

în pri
it ngară 
Germa-

„Trofeul orașelor țărilor balcanice" 
la lupte libere și clasice

ISTANBUL 15, (prin telefon). 
După trei zile de întreceri pasionante, 
concursul internațional de lupte li
bere și clasice „Trofeul orașelor 
țării .r balcanice" a luat sfîrșit. Cele 
mai multe victorii atît la lupte cla
sice cît și la libere au fost obținute 
de sportivii turci. In formă excepțio
nală și cu o bună pregătire tehnică 
s-au prezentat și sportivii bulgari, 
care au reușit să depășească forma
țiile noastre și să obțină locul II în 
ambele clasamente. Tînăra noastră 
formație de lupte libere, deși a făcut 
eforturi lăudabile, n-a putut face 
față experimentaților luptători din 
Turcia și R P. Bulgaria. Mulți din
tre sportivii romîni au fost însă în
delung aplaudați pentru spectaculo
zitatea meciurilor lor. Au plăcut întîl- 
nirile susținute de Hathazi, care a 
reușit un rezultat egal în meciul cu 
puternicul și talentatul sportiv bul
gar Murtaza Murtazov, fiind învins 
apoi, cu greutate, de campionul mon
dial Aivaz (Turcia). De multă dîr- 
zenie, a dat dovadă și Marinescu, 
însă lipsa de experiență și-a spus 
cuvîntul.

La lupte clasice ne așteptam la un 
rezultat mai bun, scontînd pe o vic
torie asupra formației bulgare și cel 
puțin un meci egal cu echipa turcă. 
Pronosticurile noastre au fost însă 
infirmate. In primul rînd pentru că

atît luptătorii bulgari, dar mai ales 
cei turci s-au prezentat surprinzător 
de bine puși la punct, iar în al doilea 
rînd sportivii romîni s-au prezentat, 
cu mici excepții, sub valoarea lor 
reală. Bine s-au comportat doar Gh. 
Popovici, care a obținut locul 1 la 
categoria 87 kg., V. Bularca clasat 
al doilea la categoria 73 kg. și M. 
Schultz, tot pe locul II la categoria 
62 kg.

Iată rezultatele la lupte clasice: 
cat. 52 kg: 1. Dorsun (Turcia) 2. 
Moscov (R.P. Bu'garia) 3. Gh. 
Szabad. Cat. 57 kg: I. Iasar (Turcia) 
2. I. Cernea. 3. Vîlcov (R.P. Bul
garia). Cat. 62 kg: 1. Petrov ( R.P. 
Bulg.) 2. M Schultz. 3. Muzahîrt 
(Turcia). Cat. 67 kg: 1. Dogan 
(Turcia), 2. Martinovici (R.P.F. Iugo
slavia), 3. Gh. Dumitru. Cat. 73 
kg.: 1. Kiazin (Turcia), 2. V Bu
larca, 3. Horvat (R. P. F. Iugosla
via). Cat. 79 kg: 1. Dibriev (R. P. 
Bulg.), 2. Bayrak (Turcia), 3. I. Io- 
nescu Cat. 87 kg: 1. Gh. Popovici, 
2. Tevfik (Turcia), 3. Bimbalov (R.P. 
Bulg.). Cat. grea: 1. Sirakov (R. P. 
Bulg.). 2. Kaplan (Turcia), 3. Groi- 
selj (R.P.F.I.). Clasament general 
pe națiuni: la lupte clasice: 1. 
Turcia 43 p, 2. R. P. Bulgaria 37 
p, 3. R. P. Romînă 36 p, 4. R.P.F. 
Iugoslavia 19 p.

Concursul internațional de canotaj academic; 
de la Praga

lele să se înregistreze răsturnări de 
ambarcațiuni în urma valurilor mari) 
care treceau cu mult peste bordul 
schiturilor. Cu toate acestea sportivii’ 
romîni au avut o comportare frumoasă 
datorită pregătirii lor și în specia.l 
dîrzeniei Oovedi*e. Astfel, duminică, 
dimineață în proba de SC'HIF 2-ț-l1 
reprezentativa R. P. Romîne a ocu-( 
pat locul I la capătul celor 2000 m,' 
cu echipajul Ion Petrov, Stelian Pe ZgUh0H'Longa, Virgil 
trov + Oprea Păunescu. ’.’tt—- ”‘J ' "
noastră este cu atît mai valoroasă cu| 
cît ea a fost obținută într-un mod clar 
(la trei lungimi de barcă față de' 
al Il-lea clasat, echipajul R.D.G.) ^lJPăZw-,^-kryiBB A < 
ce canotorii noștri au condus tot tim A țp | BABj 
pul. Pe locurile următoare (3—9) s-aur 
clasat echipaje cehoslovace. Sîmbătă 
după amiază s-a desfășurat și finala] 
probei 4-ț-l la care au fost înscrise
12 echipaje. După un start bun SpOf-Z După cum am anunțat, echipa Alessan- 
tivii noștri au fost pe punctul Să se} dria din prima ligă italiană va susține în 
răstoarne, din cauza valurilor, la un( n°asM ,dou* i°curj.< 4 nțre care unul 
moment dat (la aproximativ 1000 mYdupS cum stabiIit’ va avea |oc )a 
de la start). Totuși ei au recupera.' - - •
clasîndu-se pe locul III, imediat după.
două echipaje cehoslovace. Echipajull ■ I H B 
romîn a fost format din Ștefan Boroș,p 
Ion Todor, Ion Voican, Nicolae Corbui 
-ț- Oprea Păunescu. In fine, și în pro-, 
ba de SCHIF 8-ț-l desfășurată dumi
nică dimineață, ne-am clasat tot pe| 
locul II], după R. D. Germană și R.> pe baza unei înțelegeri intervenite între 
Cehoslovacă, lăSlrtd în urmă alte șasek federațiile de rugbi din țara noastră și 
ambarcatii cehoslovace. Echipajul ro-/ d*n R.D. Germană, a fost perfectată pen- * - • •• ’ ~ L tru data de 13 septembrie o dublă întîl-

nire între rugbiști'i romîni și cei germani. 
La București se vor întîlni selecționatele 

roican, I. Todor, AL Biltz, N. Corbuik a, în timp ce la Bîrlad vor juca reprezen- -- - # tativele de tineret.
Rugb'știi germani vor participa apoi, sub 

f tu latura de Selecționata Berlinului, la 
„Turneul Capitalelor", care va avea loc 
la București, tot în luna septembrie.

PRAGA 14 (prin telefon). Vineri, 
sîmbătă și dumitîică s-au desfășurat 
la „Veslarski Ostrov" de pe Vltava 
întrecerile1 concursului internațional de 
canotaj academic din capitala R. Ce
hoslovace, la care au participat ca
notori din R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Polonă, R. Cehoslovacă și 
R. P. Romînă. Trebuie să arătăm că 
finalele concursului s-au disputat sîm
bătă după amiază și duminică dimi
neață, în condiții cu totul speciale, 
datorită vîntului extrem de puternic 
și ploii, cate au continuat ore în șir. 
Aceasta a făcut ca în mai toate fina-

PE SCURT
• IN ULTIMUL MECI AL TUR

NEULUI pe care l-a întreprins în 
U.R.S.S. echipa masculină de baschet 
Dinamo București a întilnit pentru a 
doua oară la Tbilisi selecționata 
R.S.S. Gruzine. Echipa gazdă a cîști
gat cu scorul de 69—52 (18—36).

• IN SAPTAMINILE ce urmează 
vor sosi în U.R.S.S. mai multe echipe 
de fotbal din diferite țări. La 17 iu
nie își va începe turneul cunoscuta 
formație franceză Stade de Reims. 
Fotbaliștii francezi vor juca la Lenin
grad, Tbilisi și Moscova.

• DUMINICA la Sofia, în meci re
tur pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet, echipa 
Akademik Sofia a învins cu scorul 
de 94—77 ( 61—47) formația iugo
slavă Sport Klub Belgrad.

CĂLĂRIE
• Călăreții romîni iau parte 

la concursurile internaționale de 
la Leipzig ți Aachen

Intre 18 iunie și 5 iulie călăreții romîni 
vor lua parte la concursur le hipice in
ternaționale de la Leipzig (R.D. Germană) 
și Aachen (R.F. Germanâ). La aceste con
cursuri, tara noastrâ va fi reprezentatâ de 
Gheorgho Teodorescu și Nicolae Mihalce-a 
la probele de dresaj și Vasile Pinciu, Gheor- 

l——. Virgil Bărbuceanu, Constantin 
Victoria} Vlad și Oscar Rarer la probele de obsta

cole. Lotul călăreților romîni, condus do 
tov. Constantin Toader, secretar al Federa
ției romîne de călăr'e și pentatlon modern, 
a plecat ieri la prînz pe calea aerului.

mîn a fost compus din I. Petrov, S.' 
Petrov, S. Boroș, I. Somovschi, I.. Voii ■ ~ - • - -••• -• -
+ O. Păunescu. Și aci s-au înregis-l 
trat două răsturnări de echipaje.

FR. CERHATI

• Al doilea joc ai AlesianX 
driei: la Constanta

După cum am anunțat,
tara noastră două jocuri, 
cu Dinamo 
după cum 
Constanta cu Farul.

• A fost perfectată dubla în- 
tîlnire R. P. Romînă — R. D. 
Germană
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