
TARA ÎNTREAGA e străbătută 
de entuziastele pregătiri pentru 

, cea mai mare sărbătoare națio- 
ală a poporului nostru, ziua de 23 
ugust. Ziarele aduc cu fiecare nouă 
mărturii despre uriașul avînt cu care 

imenii muncii din toate colțurile 
rii întîmpină măreața aniversare a 

1 ani de la eliberarea Romîniei de 
ib jugul fascist. Muncitorii din fa- 
ici și uzine, desfășurînd larg stea- 
11 întrecerii socialiste, își înzecesc 
rțele pentru sporirea producției, 
>ntru realizarea de economii. Con- 
ructorii lucrează de zor pentru a 
rmina în cinstea marii noastre săr
itori noi obiective industriale, noi 
ocuri de locuințe, noi complexe so- 
a!-culturale. Cei ce muncesc pe o- 
>are se pregătesc pentru bătălia 
rîngerii recoltei. Scriitorii, compo- 
torii, artiștii plastici, oamenii de 
iință, anunță apariția a noi și noi 
>ere, rod a| eforturilor creatoare 
ise în slujba înfloririi culturii noa- 
re socialiste. Sfaturile populare din 
așe și sate, mobilizînd masele largi 

cetățeni, desfășoară în întîmpina- 
a lui 23 August acțiuni de folos 
iștesc de o amploare fără prece- 
mt.
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con- 
fiului de Miniștri al R.P.R. cu pri- 
re la cea de a 15-a aniversare a e- 
jerării Romîniei de sub jugul fas- 
st a fost primită cu multă bucurie 
■ masele de oameni ai muncii prln- 
e care se află și sportivii din țara 
lastră. Se oglindește în această in- 
nsă activitate, în acest entuziasm 
ipular, atașamentul și dragostea 
;rbinte a oamenilor muncii față de 
gimul de democrație populară, față 
• Partidul Muncitoresc Romîn.
Tinerii sportivi al patriei participă 
i elanul lor tineresc la larga miș- 
re patriotică de mase pentru întîm- 
«V- silei de 23 August. Prin rea- 
țăriie pe care le vor obține la locurile 
; muncă, ca și în practica de vară, ei 
i vor manifesta recunoștința față de 
irtid și guvern, care le-au deschis 
ile spre muncă, învățătură și sport, 
re le-au asigurat și le asigură o fi
nețe fericită, lipsită de grija zilei 
■ mîine. Nu poate fi satisfacție mai 
are pentru un tfnăr cetățean al 
itriei noastre decît aceea de a ști 

ia parte cu toate forțele sale, cu 
t entuziasmul și pasiunea la lupta 

Handbaliștii romîni s-au calificat 
în finala campionatului mondial!

In ultimul joc R. P. Romînă a în vins Elveția cu 14—9 (7^4) • Mîine 
andbaliștii noștri întîlnesc formația unită a Germaniei.

tJADEN 18 (prin telefon). — înaintea 
imului meci pe care echipa de hand- 
I a țării noastre l-a susținut în ca
ii preliminariilor campionatului mon- 
il s-au făcut fel de fel de calcule, 
ntru a se putea menține pe primul 

în serie și deci pentru a avea po
ll itatea să joace în finala campio- 
tului mondial, handbaliștii noștri 
buiau — în cel mai rău caz — să 
irdă această ultimă întîlnire, in 
e aveau drept adversar reprezen- 
iva Elveției, cu scorul de 8—0. Dar 
:ă marcăm și noi un gol — ce se 
implă ? Și dacă înscriem două ?... 
Handbaliștii noștri au făcut însă o 
;Otea1ă mai simplă: să învingă și 
acest joc și prin aceasta să anu- 

e orice fel de „calcule". Animați 
un fierbinte patriotism, dornici să 

iă culorile patriei noastre învingă- 
:re, tinerii handbaliști romîni nu 
u lăsat deloc impresionați de cartea 
vizită a elvețienilor și au prestat 

cu acest prilej un joc excepțional, 
e le-a adus unanime aprecieri. La 
minarea partidei, tabela de marcaj 
ita scorul de 14—9 (7—4) pentru 
tipa R. P. Romîne, rezultat deosebit 
valoros dacă ținem seama de fap- 
că la ultimele ediții ale campio- 

telor mondiale echipa Elveției nil 
clasat niciodată mai jos de locul 
(la ultima ediție — 1955, Elveția 

ocupat locul II).
Puternica dorință de a învinge, de 
demonstra superioritatea lor, s-a 
nifestat la handbaliștii noștri încă 

i primele minute de joc. Golurile 
„curs", unul după altul, în poarta 

ețienilor care pur și simplu nu mai 
au ce să facă pentru a stăvili 
icurile dezlănțuite ale jucătorilor 
nîni. La jumătatea primei reprize 
ținutul 16) scorul era de 6—0 pen- 

R. P. Romînă I
•' ultimele 10 minute ale primei re- 
ze elvețienii, copios ajutați de ar

întregului popor pentru construcția 
deplină a socialismului, de a ști că 
priceperea, îndemînarea, talentul său 
sînt puse în slujba acestui țel scump.

Îndeosebi în acest an ziua de 23 
August va fi întlmpinată de sportivi 
printr-o serie întreagă de mari com
petiții sportive sărbătorești. Este o 
sarcină de cinste a consiliilor regio
nale, raionale și orășenești U.C.F.S., 
a federațiilor noastre, a cluburi
lor și asociațiilor, de a asigura a- 
cestor competiții o desfășurare exem
plară, dîndu-le caracterul unor ade
vărate manifestări ale conținutului și 
tăriei sportului nou în țara noastră.

Consiliile regionale, raionale și o- 
rășenești ale U.C.F.S., consiliile clu
burilor și asociațiilor vor trebui să 
organizeze panouri, fotomontaje și, 
acolo unde este posibil, expo
ziții care să înfățișeze dru
mul victorios străbătut de sportul 
nostru în cei 15 ani de Ia eliberare. 
Din graficele și fotografiile acestor 
expoziții va reieși marea deosebire 
între sportul ce se desfășura acum 
15 a.ni — o activitate îngustă, rezer
vată unor caste privilegiate, care 
servea ca mijloc de diversiune si a- 
țîțare șovină, activitate sportivă situa
tă la periferia ierarhiei internaționa
le — și sportul nostru de astăzi — 
o largă mișcare de mase, căreia i s-au 
creat orin grija partidului și guvernu
lui minunate condiții de dezvoltare și 
care — ca un rezultat al acestor con
diții — și-a cucerit o bine meritată 
apreciere pe plan internațional.

Deosebite îndatoriri revin sportivi
lor de frunte ai țării. In înfrecerite ]a 
care participă, ei trebuie să lupte cu 
energia lor caracteristică, clocoti
toare, cu dîrzenie, pentru a obține re
zultate cît mai bune, care să ilustre
ze încă odată avîntul sportului din 
țara noastră. Ei au datoria să îmbo
gățească palmaresul victoriilor și re
cordurilor, intensificînd pregătirile în 
vederea Jocurilor Olimpice. Iată cum 
vor întîmpina sportivii noștri ziua e- 
liberării patriei noastre, marea săr
bătoare națională a poporului romîn.

Sportivi! Să nu precupețim nici un 
efort pentru ca sportul să fie la înăl
țimea cuvenită în rînduf nenumărate
lor manifestări care vor transforma 
și în acest an sărbătorirea zilei de 
23 August într-o mareață și minunată 
demonstrație a vieții libere și feri
cite de pe întinsul patriei noastre!

bitrul de poartă austriac Stumfohl 
care a anulat echipei noastre trei go
luri valabile, au o revenire și prima 
parte a jocului s-a încheiat cu sco
rul de 7—4.

După pauză, meciul a fost ceva 
mai echilibrat. Elvețienii au reluat 
partida hotărîți să învingă. In atac 
au fost mai agresivi, iar în apărare 
au devenit foarte duri. Ei au aplicat a- 
părarea în zonă. Spectatorii și-au mani
festat de multe ori dezaprobarea, fluie- 
rînd și protestînd vehement față de jocul 
extrem de dur și neregulamentar al 
handbalîștilor elvețieni. Acest „sistem" 
le-a adus însă un avantaj: în minutul 
41 scorul ajunsese doar 10—8 pentru 
R. P. Romînă. Echipa noastră inti
midată la început de brutalitatea el
vețienilor și-a revenit și a început să 
joace mai curajos. In cîteva minute 
handbaliștii noștri au mai înscris 4 
goluri și cu aceasta meciul a fost 
„jucat".

Arbitrul danez Knud Knudssen s-a 
străduit, și în bună parte a reușit, să 
conducă corect acest meci, disputat 
așa cum s-a văzut într-o mare ten
siune. Echipa țării noastre a aliniat 
următoarea formație: Redl (din min. 
57 Haberpursch) — Iliescu, Bădu- 
lescu, Nițescu, G. Șelaru, V. Șelarii 
—. ITnat, Covaci, Nodea, Costache I, 
Bulgairu — jucător de schimb Marcu 
Sabin. Golurile au fost înscrise de 
Nodea (5), Bulgaru (5), Hnat (4), 
respectiv de Schmid (3), Gemperle 
(3) NQnlist (2), Seiler.

In celălalt meci disputat în cadrul 
seriei noastre Austria a învins R. P. 
Ungară cu 16—14 (10—8). Clasamen
tul definitiv al seriei este următorul:

1. R. P. Romînă
2. Austria
3. Etveția
4. R. P. Ungară

3 3 0 0
3 2 0 1
3 10 2
3 0 0 3

51:27 6
37:46 4
33:36 2
33:45 0

In cadrul primei 
fost următoarele:

serii rezultatele au
Suedia — Dane-
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Mîine pe velodromul Dinamo

Cei mai valoroși cicliști participă la concursul 
dotat cu „CUPA SPORTUL POPULAR"

laAspect de 
namo, la

antrenamentul desfășurat joi după amiază pe velodromul Di- 
care au participat cicliștii care vor concura la întrecerile pentra 

„Cupa Sportul popular"
amiază velodromul Dina-Joi după

mo din Capitală a cunoscut o anima
ție deosebită. Zeci de cicliști — 
pistarzi și fondiști — s-au antrenat 
pentru a se prezenta cît mai bine 
pregătiți la prima ediție a „Gupei 
Sportul popular". Arbitrii au făcut și 
ei o repetiție generală, „rodîndu-se“ 
cu prilejul semifondului care a avut 
loc la sfîrșitul antrenamentului și pe 
carj l-au arbitrat, iar actorul Ion Lu- 

marca 20—5; Germania — Austria 
B 19—5. Echipa unită a Germaniei a 
ocupat primul loc și va întîlni în fi
nala campionatului mondial reprezen
tativa țării noastre. In această par
tidă, care se dispută duminică di
mineață pe stadionul Wacker din 
Viena, echipa noastră are o sarcină 
dificilă. Pe de o parte, pentru că în 
lotul romîn există o serie de indis
ponibilități (Barabaș nu este cert că 
Va putea juca, iar Nițescu a fost și 
el serios lovit în meciul cu Elveția) 
și pe de altă parte, pentru că forma
ția unită a Germaniei este o echipă 
extrem de puternică, în componența 
căreia intră cei mai buni jucători din 
R. D. Germană și din R. F. Germană, 
lată formația, probabilă, a echipei 
Germaniei: Sesselman (Nau) — Ruff, 
Schwoppe, Liescher, Lietz, Papusch — 
Matz, Hirsch, Wende, Portzner, Ifa- 
berhaufe — jucător de schimb Schwen- 
ker.

Intilniri internaționale
In cursul lunii iulie, țara noastră 

va fi vizitată de cîteva echipe de peste 
hotare.

■ Selecționata R. P. Ghîneze va 
juca la 2 iulie la Constanța cu se
lecționata regiunii ConsTanța; la 5 
iulie la București cu selecționata de 
tineret a R.P.R. și la 9 iulie la O- 
radeă cu selecționata R.P.R.

■ Echipa sovietică de categorie B,
S.K.V.O. Lwow va evolua la 12 iulie 
la Iași cu C.S.M.S., la 16 iulie la 
Tg. Mureș cu C.S. Tg. Mureș și la 
19 iulie la Baia Mare cu C.S.M.

■ S-K-V.O. Rostov, care joacă în 

cian s-a acomodat cu „rolul" de crai
nic. A fost o după amiază rodnică 
în care cicliștii s-au antrenat, antre-

Triplă victorie rominească in concursul
• i______________ I j • ••• n ■■■ . ■ ...

MAMA1A 19 (prin telefon). Tinerii 
veliști bulgari au cîștigat joi trei re
gate. La iotă, regata a 4-a a revenit 
lui G. Encev, urmat de romînul Petre 
Svoboda și S. Boianov. La finn, 
F. Danailov a cîștigat înaintea polo
nezului Y. Szloser și a romînuilui P. 
Purcea. In fine, la star, tot un echi
paj bulgar, P. Sulga — T. Lilov, a 
depășit la sosire pe E. Groza — A. 
Nahabedian (R.P.R.), P. Mânu — G. 
Petrescu (R.P.R.) și J. Kovalevski —
H. Bedinski (R.P.P.). Numai la clasa 
snaîp valoroșii noștri veliști T. Mill io

Astăzi și mîine la Poligonul Tunari

R.P. Romînă-U.R.S.S. la talere
Cîteva aprecieri ale antrenorului sovietic

N. Pokrovski
Poligonul Tunari a îmbrăcat de cî

teva zile haine de sărbătoare, așa cum 
se obișnuiește cînd aștepți oaspeți 
dragi. Steagurile purpurii și tricolore 
se unduiesc în adierea ușoară a vîntu- 
lui.

Echipa Uniunii Sovietice, campioană 
mondială la skeet, își măsoară forțele 
astăzi și mîine cu taleriștii romîni.

ale fotbaliștilor noștri
campionatul unional (cat. A) va sus
ține trei jocuri; Ia 19 iulie la Bacău 
cu Dinamo, la 23 și 26 iulie cu echipe 
care urmează să fie stabilite.

■ De asemenea, Spartak Trnava 
din prima categorie cehoslovacă și 
Gwardia Varșovia vor evolua în țara 
noastră în luna iulie (fiecare va dis
puta oîte 3 partide). In curs de per
fectare este un. turneu al echipei turce 
Vefa Istanbul.

■ C.S.M. Reșița va juca în U.R.S.S.: 
Ia 14 iulie cu Spartak Stanislav, la 
18 iulie cu Spartak Ujgorod și la 21 
iulie cu Metalurg Zaporojie. 

norii și-au definitivat formațiile, iar 
spectatorii veniți să asiste la antrena
mente au făcut primele pronosticuri.

„Cupa Sportul popular" a stîrnit 
un deosebit interes în rîndul cicliști
lor. Mărturie sînt numeroasele înscrieri 
care au fost prezentate organizatori
lor. Pentru a nu lungi programul a- 
ceștia au fost obligați să selecționeze 
participanții. Listele complete pe pro
be se înfățișează astfel:

Viteză: V. Oprea, D. Stan (CGA), 
P. Tache, St. Lemîndroiu, M. Voines- 
cu, Dan Budișteanu, T. Andrian (Di
namo), M. Klein, S. Mărgărit (PTT), 
D. Rotaru, M. Vidraru, G. Florescu 
(CPB), I. Ioniță, G. Bilciu, Ion Stoi
ca (Voința).

500 m: V. Voloșin, D. Stan, M. 
Maxim, V. Oprea, I. £aciu (GGA), H. 
Craiu, P. Tache, D. Tătaru, St. Le
mîndroiu, M. Voinescu, D. Budișteanu 
(Dinamo), D. Rotaru, G. Florescu, M. 
Vidraru (GPB), I. Ioniță, L. Miron,
G. Bilciu (Voința).

Tandem : G. Dumitrescu 
ciu, I. Baciu + D. Stan (CGA), D.

(ttontinuare in pag. a 2-a)

+ C. Ba-

— M. Saghin au reușit să-și adjudeca 
regata, întreoînd pe V. Costescu— I. 
Naum (R.P.R.) și I. Tazbir — W. Sot- 
czinski (R.P.P.). Această zi de între
ceri (joi) avea să desemneze pe pri
mii cîștigătbri ai uneia dintre probele 
competiției. Este vorba de specialiștii 
noștri la star, care, dovedind o bună

NEAGOE MARDAN
PETRE ENACHB 

corespondent regional

(Continuare in pag. a 8-a)

I-am întîlnit pe oaspeți tocmai cînd 
se pregăteau să plece la antrenament; 
împreună cu antrenorul lor N. Po
krovski. L-am rugat pe acesta să spu
nă cîteva cuvinte pentru cititorii zia
rului nostru.

— Forma sportivilor noștri este sa
tisfăcătoare. Ne-am pregătit cu serio
zitate pentru această întîlnire, deoare
ce știam că la București avem de 
luptat cu o echipă puternică. De par
tea cui va fi victoria este greu de 
prevăzut. Ambele echipe sînt valoroa
se și de forțe aproximativ egale.

— La individual situația este mai 
clară? ' -

— Nici la individual cîștigătoruf 
nu poate fi prevăzut înaintea desfășu
rării probei. Gu toate că în echipa 
sovietică se află Arii Kaplun — cam
pion mondial și Nikolai Durnei — 
campion european, Iurii Țuranov și 
Oleg Losev, doi trăgători valoroși, nu 
putem anticipa rezultatul. De altfel, 
cunosc pe trăgătorii romîni Popovici 
și Dumitrescu și sînt sigur că ei vor

V GODESCU

(Continuare ui pag. a z-a)



începînd de miercuri la Craiova, Orașul Stalin, Constanța și Cluj

„Zone le Z/ 4. |campionatul ui in
Un examen de maturitate al tinerilor pugiliști

i

Rapid și C. C. A. 11 conduc
în „Cupa Orașului București'*

' Săptămîna viitoare, mai precis de 
miercuri, în 4 orașe ale țării — Cra
iova, Orașul Stalin, Constanța și Cluj 
— va începe desfășurarea etapei de 
zonă a campionatelor republicane in
dividuale de box pe anul 1959. Eveni
mentul acesta, -așteptat cu legitim in
teres de amatorii boxului din întreaga 
țară și îndeosebi de „cei ’ din orașele 
sus-amintite, este considerat un adevă
rat... maraton țpugilisjic. 203 pugiliști 
(cifră record),';începînd cu maeștri e- 
meriți și termtnînd cujceifmai talen- 
tați juniori iaiîțării, invitați în mod 
special de F.-jR. Box, _ vor încrucișa 
mănușile în'"dispute” ce se anunță pa
sionante. Este lesne de înțeles că do
rința de a se califica în turneul final 
de la București va determina pe bo
xeri să lupte din toate puterile pen
tru calificare. Din aceasta, boxul

aiJțării, invitați în mod 
LjR. Box, vor încrucișa

și firește, spectatorii, vor avea de 
ciștigat.

Tragerea la sorți a decis ca la fie
care „zona" să fie prezenți pugiliști 
de valoare care vor asigura, fără în
doială, întîlnirilor un nivel ridicat. La 
aceasta trebuie să adăugăm că tine
rii boxeri invitați să participe alături 
de pugiliști experimentați, se vor stră
dui să confirme bunul renume de care 
se bucură. Tineri ca Ion Marcu, Ste- 
lian Costescu, Iulian Crîmpiță, Ilie 
Păunoiu, Ion Petrescu ș. a. vor da un 
examen de maturitate in boxul nostru.

Ținînd seamă de importanța etapei 
de zonă antrenorii boxerilor partici
pant au datoria să prezinte în aceas
tă competiție pugiliști bine pregătiți 
atît din punct de vedere tehnic, cît 
și fizic. Ei trebuie să arate că în 
sportul nostru cu mănuși este pe cale 
să se facă o cotitură radicală. în

sensul promovării unui box curat, cu 
lovituri în linie, corecte, în care pre
gătirea fizică este îmbinată armonios 
cu pregătirea tehnică. Etapa de zonă, 
care va supune pe pugiliști la un 
efort deosebit, va demonstra în ce 
măsură sînt aplicate directivele fede
rației de box în această privință.

Pe de altă parte, programarea aces
tei importante etape a campionatului 
individual de box în cele 4 centre ale 
țării trebuie să fie privită de orga
nizatori cu toată seriozitatea. Comi
siile regionale de box au datoria să 
asigure o organizare perfectă (săli 
sau grădini corespunzătoare, ringuri, 
cazarea participanților etc.), astfel ca 
etapa de zonă să cunoască un succes 
deplin, (r. c.).

la baschet
După terminarea campionatelor re

publicane de baschet, echipele mascu
line și feminine fruntașe din Capitală 
au fost angrenate într-o nouă compe
tiție, organizată de federația de spe
cialitate — „Cupa Orașului București" 
Urmărind asigurarea continuității în 
activitatea competiiională, aceste în
treceri, aflate în prezent în faza lor 
finală, se bucură de o frumoasă parti
cipare (cite 8 echipe în fiecare turneu).

Competiția feminină este dominată 
de trei echipe care, după ultima etapă, 
se aîlă în fruntea clasamentului la 
egalitate de puncte : Rapid, Olimpia și

Progresul. In întîlnirile directe cele 
3 echipe au înregistrat următoarele 
rezultate: Olimpia—Rapid 47-44; Ra
pid—Progresul 38-30; Progresul—Olim
pia 42-40. Inexplicabil de slabă este 
comportarea echipei campioane — 
Constructorul —, care ocupă abia lo
cul 7. Lipsa unor titulare din echipă 
nu poate constitui o scuză pe deplin 
valabilă pentru această 
destă.

In 
zent, 
vinsă

evolujie mo-

pînă în pre
se aîlă neîn-

In categoria B la rugbi

Cetatea Bucur, Petrolul Ploești și Știința Petroșani 
pe primele locuri în clasamente

Turul categoriei B la rugbi se 
va încheia mîine, o dată cit dis
putarea celor două restanțe din se
ria I : Rapid Știința București 
(partida se va disputa pe stadionul 
Republicii la ora 17,45, în deschidere 
la meciul de fotbal Lotul R.P.R. ti
neret — Dinamo Bacău) și Sirena — 
Metalul M.I.G. II (stadion Tineretu
lui, ora 17,30). Anul acesta, întrece
rea celor 30 echipe a fost mult mai 
disputată decît în anii trecuți, meciu
rile ridieîndu-se deseori la o bună va
loare tehnică, apropiată primei cate
gorii. O altă caracteristică a acestui 
campionat este lupta dîrză care s-a 
dus (mai ales în seriile I și a Il-a) 
pentru ocuparea locului fruntaș care 
dă, dreptul la promovare. Orice de
fecțiune, cît de mică, a dus la schim
bări importante în clasament. Singura 
echipă care, deocamdată, a scăpat 
complet de emoții este Știința Petro
șani, (liderul seriei a lli-a), formație 
care a ciștigat toate meciurile dispu
tate pină in prezent. Formație tînără, 
echipa din Petroșani a întrșput for
mații puternice și mai experimentate, 
cum ar fi Chimica Tîrnăveni, Olim
pia Orașul Stalin sau C.F.R. Cluj. 
Acum, la sfîrșitul turului, studenții din 
Petroșani au un avans de 4 puncte 
față de cea de a doua clasată.

Pentru o mai bună cunoaștere a pozi
țiilor echipelor, acum ]a sfîrșitul tu
rului, lată

R.P.R. ti-

ÎN CITE VA CUVINTE
/A

10 3 1 6
16 2 6 8 
10 0 1 9 : 
10 0 1 9

Sirena—Ftapid

43; 68 17 
37:103 14 
20:195 11 
14:218 10

3—16

8. S.N.M. Constanța
9. Petrolul Pitești

10. Meteorul
11. Arhitectura

Ultimul meci: ___ __ ___ _ __
(3—8). Neprei&entîndu-se Ia un joc, Ar- 
hitectura a pierdut 1

SERIA A
1. Petrolul Ploești
2. Zimbrul Tecuci
3. Petrol-Chimie Buc.
4. Aeronautica
5 Unirea Brăila
6. C.F.R. Buzău
7. Laminorul Roman
8. Progresul Galați
9. Știința Galați
10 Cimentul Medgidia

Ultimul meci: Laminorul 
greșul Galați 3—0 (0—0).

Neprezentîndu-se la un joc, Știința Ga
lați a pierdut un punct.

SERIA A

1. Știința Petroșani
2. Olimpia Or. Stalin
3. C.F.R. Cluj
4. Chimica Tîrnăveni
5. C.S.A. Sibiu
6. C.F.R. Timișoara
7. Minerul Lupeni
8 Corvinul Hunedoara
9. Utilajul Petroșmi

Ultimul meci: ”
C.F.R. Timișoara

Neprezentîndu-se la 
a pierdut un punct.

★
Duminică se joacă 

restanță din categoria 
tructorui Bîrl&d.

• De curînd, în comuna Cetatea 
de Baltă, raionul Tîrnăveni, a luat 
ființă asociația sportivă „Cetatea". 
Noua asociație cuprinde 75 de 
membri. (I. Hașașiu, coresp.).

• 166 de sportivi de la asocia
ția sportivă „Artă Cinematografie" 
și-au disputat întîietaiea la poligonul 
de tir „Cetatea Bucur" din țarcul 
I. V.

1. Cetatea
2. Dinamo
3. C.S.A.
4. Știința
5. Rapid
6. Sirena
7. Metalul

acum la sfîrșitul tu- 
clasamentele:

SERIA I

Bucur 10 7 3 0 69: 24 27
Miliția 10 7 1 2 69: 23 25
Ploești 10 7 1 2 104: 31’ 25

EuiCurești 9 7 1 1 95: 26 24

M.I.G. n

Cei mai valoroși cicliști 
participă la concursul 

dotat cu
,CUPA SPORTUL POPULAR"

(Urmare din pag. 1)
Rotaru -ț- M. Vidrarti (CPB), Ion 
Stoica -j- Laurcnțiu Miron (Voința).

Urmărire pe echipe: C Dumitrescu, 
Gh. Radulescu, Ion Vasile, D. Stan 
(CCA I), V. Voloșin, I. Baciu, T. 
Olianesian, O. Baciu (CCA II), L. 
Zanoni, A. Șelarii, Gh. Calcișcă, R. 
Schuster, C. Moiceanu (Dinamo), 1. 
Constantinescu, G. Florescu, D. Ro
taru, M. Vidraru (CPB), I. loniță, O. 
jBilciu, Ion Stoica, Gr. Vicențiu (Vo
ința).

Semiîond : O. Dumitrescu, V. Volo
șin, Ion Vasile, Gh. Radulescu, T. 
Olianesian, M. Maxim, D. Stan, G. 
Baciu, Vasile Oprea (CCA). L. Za- 
noni, A. Șelarii, Gh. Calcișcă, R. 
Schuster, G. Moiceanu. Dan Btidiș- 
teanu, M. Voinescu, T. Adrian, D. 
Tătaru, V. Iordache, E. Sima, E. Un- 
gureanu, N. Molnar, M. Klein, D. 
Ghioca (PTT), I. Constantinescu, O. 
Florescu, D. Rotaru, M. Vidraru 
(CPB), I. loniță, C. Bilciu, I. Stoica, 
Grigorescu, L. Miron (Voința).

Programul reuniunii începe la ora 
9. In pauzele dintre probe se vor des
fășura întreceri de eliminare la care 
vor lua parte juniori și cicliști care 
nu participă la întrecerile oficiale. 
Clasamentul pe echipe se face în baza 
punctajului obținut la cele 5 probe.

Biletele pentru reuniune se pun în 
vînzare la casele Parcului sportiv Di
namo începînd de astăzi dimineață.

punct.
II-A

9 7 1
9 7 j

9 7 I
9 5 1
9 4 :
9
9
9
9
9

1
1 
o 
î
1

1 106 26
1 53:18
2 75:25
3 51:37
4 46:23

2 4 43:39
0 6 30:60

3
3
2 2 5 18:27 15
2 2 5 36:32 14
0 0 9 6:177 9

Roman—Pro-

Corvlnul
3— 28.

un

Hu ne doar a—

I-A

8 8 9 0 173:11’ 24
8 6 02 56: 19 20
8 5 0 3 41: 55 18
8 4 1 3 73: 53 17
8 4 0 4 33: 31 16
8 4 0 4 68. 38 16
8 3 1 4 36: 34 15
8 10 7 30:158 10
8 0 0 8 6:117 7

joc Utilajul

la Timișoara o 
A: Știința—Cons-

Stalin.
• Asociațiile sportive „Sănăta

tea", Proiectantul", „Comb. Polig. 
Casa Scînteii", „Combustibilul" și 

au avut
Casa
„Inst. de Fizică Atomică 
programate pe terenurile lor me
ciuri de volei și fotbal în cadrul 
Spartachiadei de vară a tinere
tului.
• Datorită preocupării și metode

lor propagandistice folosite de 
U.C.F.S., precum și de asociațiile 
spiortive din orașul Buzău, concursu
rile pentru cucerirea insignei 
mai bun sportiv din 10" s„ 
fășoară în condiții din cele 
bune. S-au remarcat pînă în 
zent în această acțiune, asociațiile 
sportive „Antena", „Victoria" și 
„Voința". (M. Dumitru, coresp.)
• întrecerile din cadrul Sparta

chiadei de vară a tineretului se 
desfășoară în raionul „23 August" 
din Capitală cu intensitate crcscîndă. 
Pînă în prezent 1036 sportivi apar
ținînd asociației „Școala medie nr. 
15“ au fost angrenați în întreceri. 
De asemenea la asociația sportivă

id „Cel 
se des-

mai
pre-

„Titanii 23 August" au luat parte 
la întrecerile de volei, fotbal și tir 
1200 sportivi. Printre celelalte aso
ciații sportive fruntașe din raion 
se numără și „Sirena", Frigul, etc.

• Pină în prezent peste 13.000 
tineri și tinere, aparținînd asocia
țiilor sportive din comunele raio
nului Urziceni au participat la în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului. (Gh. Gheor
ghiu, corespondent)
• In cinstea Festivalului de la 

Vieiia, raionul U.C.F.S. 1 Mai or
ganizează o competiție de tenis de 
masă. întrecerile se vor desfășura 
în clădirea .colii Galvani Tei.

• Asociația sportivă din comuna 
Deleni, raionul Vaslui a organizat, 
recent, un concurs de tir în cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Au participat 62 de concurenți, 
băieți și jele. (V. Vasiliu, coresp.).
• De curînd 9 echipe de popice 

din raionul T. Vladimirescu și-au 
încheiat disputa din cadrul cam
pionatului raional. Pe primul loc 
s-a clasat echipa asociației sportive 
„Timpuri Noi". La campionatul indi
vidual participă 100 sportivi. La 
200 bile mixte pe primul loc s-a 
clasat Nicolae Burduță (Asociația 
Petrol-Chimie) cu 755 popice dobo- 
rîte.

® In ziua de 26 iunie va începe 
un concurs de șah pe echipe, la care 
vor participa asociațiile sportive din 
cadrul raionului „1 Mai".

turneul masculin, 
o singură echipă
— formația de rezervă a C.C.A., 

care cuprinde din ,,cinci“-ul de bază
al echipei noastre campioane doar pe 
Ncdclea. O comportare frumoasă în 
jocurile disputate pînă în prezent a 
avut-o și Cetatea Bucur care în ultima 
etapă a întrecut pe Metalul AAIG eu 
72-70. Iată cum arată clasamentele 
celoir două turnee înaintea etapei 
astăzi și mîine:

FEMI NI N

de

1. Rapid 6501 16
2. Olimpia 6 5 0 1 16
3. Progresul 6 5 0 1 16
4. C.S.U. 6 3 1 2 13
5. Victoria 6 3 0 3 12
6. Voința 6 114 9
7. Constructorul C1O58
8. Sel. Tineret 6 0 0 6 6

MASCULIN
1. C.C.A. II 5 5 0 0 15
2. Cet. Bucur 5 4 0 1 13
3. Metalul MIG 5 3 0 2 11
4. Rapid 3 2 r ' 7
5. C.S.U. 4 1 '6
6. Dinamo 2 10 1 4
7. Olimpia 4 0 0 4 4
8. Proiectantul 4 0 0 4 4

5

Dinamo-C. C. A. mîine in campionatul de polo
Și acest final de săptămînă se ara

tă darnic în competiții pentru înotă
tori și jucătorii de polo. Dintre toate 
ne reține în mod deosebit atenția me
ciul de polo (cat. A) care va opune 
echipele Dinamo și C.C.A. Partida 
dintre aceste două fruntașe ale cla
samentului este programată la ștran
dul Tineretului (ora 17,30) și la... 
televizor. De astă dată, în locul ori
cărui pronostic preferăm să indicăm 
poziția celor două protagoniste de 
mîine în clasament:

1. Dinamo 4 4 0 0 30:10
2. C.C.A. 4 3 0 1 31: 9

8
6

Dinamoviștii, abia întorși de la 
Butterdorf (R.D.G.), au mai făcut cî- 
teva ședințe de antrenament după 
care ne-au anunțat formația: Sa- 
moilă — Bădiță, Zahan — Al. Popes
cu — Culiniac, Kroner, Csiszer. 
C.C.A., care a acordat pregătirii sale 
o atenție deosebită, va prezenta echi
pa : Al. Marinescu — Firoiu, losim — 
Grințescu — Blajec, C. 
Neacșu.

Un meci interesant se 
Oradea între formațiile C. 
(locul III) și Știința Cluj 
Cea de a treia partidă a etapei (a 
Vf-a), Știința București — C. S. Tg.

Marinescu,

dispută la 
S. Oradea 
(locul IV).

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE 
AL ORAȘULUI BUCUREȘTI

Azi încep în Capitală întîlnirile de 
tenis pe echipe mixte din cadrul cam
pionatului orașului București, întrece
ri care contează — în același timp 
— și pentru campionatul republican 
(faza oraș București). Concursul reu
nește șase echipe: C.C.A. I și II, Pro
gresul, Dinamo, Știința și Construc
torul. întîlnirile se vor desfășura sis
tem turneu (fiecare cu fiecare). Eta
pa de azi și mîine are următorul pro
gram: teren C.C.A. (bd. Ilie Pintilie): 
C.C.A. I — C.C.A. II; teren Progre
sul: Progresul — Știința; teren Di
namo: Dinamo — Constructorul. Azi, 
meciurile încep la ora 15,30, iar mîi
ne de la ora 8,30 și 15,30.

Pasionații tenisului, care vor fi pre
zenți sîmbătă și duminică pe cele 
trei terenuri pentru a urmări parti
dele primelor șase echipe din Capi
tală, vor avea prilejul să vadă la 
„lucru" pe cei mai buni tenismeni 
biicnreșteni cuprinși în formațiile e- 
chipelor care intră de azi în între
cere.

★
Tot azi și mîine va avea loc în 

București și un concurs între șase 
echipe mixte de categoria a Il-a. Me
ciurile se desfășoară pe terenurile Ra
pid I.T.O. și Ipromet de la ora 15,30 
(azi), 8,30 și 15,30 (mîine).

Halterofilii fruntași la Constanța
Sîmbătă seara va avea loc la Con

stanța o reuniune demonstrativă de hal
tere la care vor participa halterofilii 
fruntași ai țării.

Cu acest prilej spectatorii constăn- 
țeni vor putea urmări pe campionul și 
recordmanul R.P. Romine la catego
riile mijlocie și semigrea Lazăr Ba-

roga, clasat pe locul II la recentul 
concurs internațional de la Moscova, 
pe campionul și recordmanul țării la 
categoriile ușoară și semimijlocie Tibe- 
riu Roman, precum și pe alți sportivi 
fruntași ca N. Amzuică, V. Rudan, 1. 
Vlădăreanu și Ion Panaiț,

la ștrandulMureș este programată 
Tineretului (ora 14) din Capitală.

★
Duminică după-amiază, 

tidei de polo Dinamo — C.C.A., co
misia orășenească de natație organi
zează un concurs de înot (ora 17) cu 
participarea înotătorilor fruntași și 
unul de sărituri (ora 17,20). După 
jocul de polo, în jurul orei 18,30, va 
evolua o formație de înot artistic.

înaintea par-

R.P.Romină-U.R.S.S. la talere
(Urmare din pag. 1)

opune o rezistență dîrză. Din cauză 
că această întîlnire coincide cu des
fășurarea Spartachiadei Republicilor 
Unionale, din formația sovietică lip
sesc o parte din campionii mondiali, 
printre care și Boris Antonov. Perso
nal apreciez foarte mult valoarea tră
gătorilor romîni și consider impresio
nantă creșterea măiestriei taleriștilor 

destul
— și un poligon 
care 

cerințe".
tov. Pokrovski pen- 
1-am încredințat că 

vor depune străduințe 
cît mai multe 'uri 
această cont .are 

întrecerile vor consti- 
schimb de experiență

de scurt.dv. într-un timp 
Aveți — de-altfel 
minunat, modern, 
cele mai exigente

I-am mulțumit 
tril bunăvoință și 
taleriștii noștri 
să-și însușească 
folositoare din 
prietenească, că 
tui un adevărat

Concomitent cu întîlnirea internațio
nală de talere, pe poligonul Tunari 
se va desfășura astăzi și mîine și con
cursul dotat cu „Cupa măiestriei". 
Sportivii noștri fruntași își vor veri
fica cu acest prilej stadiul de pregă
tire în vederea campionatelor euro
pene. întrecerile încep la ora 9.

îndeplinește

La sfîrșitul acestei săptăinîni sînt 
programate o serie de competiții atle
tice deosebit de importante. Astfel, 
Stadionul Tineretului din Capitală găz
duiește, începînd de astăzi dimineață, 
întrecerile finale din cadrul campiona
telor republicane de atletism ale șco
lilor medii. La întreceri au dreptul 
să participe cîștigătorii probelor din 
cadrul campionatelor regionale școlare 
care au obținut performanțe echiva
lente cel puțin normelor pentru cate
goria bronz a „Insignei de atlet șco
lar". In plus vor mai participa și o 
scrie de tineri invitați de M.l.C. care 
trebuie să fie însă purtători ai in
signei de aur de atlet școlar.

Concursurile se desfășoară astăzi de 
la ora 9 și de la ora 17.

Mîine dimineață campionatele șco
lare continuă, începînd de la ora 9,30. 
Tot mîine dimineață, de la ora 8,30 
se va da plecarea de pe Stadionul 
Republicii în concursul republican ' de 
maraton redus. Proba se va desfășura 
pe străzile Capitalei și pe șoseaua 
București-Ploești pe un traseu care 
măsoară 32,400 km.

La ora 9 din Piața Gării de Nord

se va da plecarea în cea de a Vl-g 
ediție a tradiționalei curse de marș 
„Circuitul gărilor", competiție organi
zată de clubul Rapid și de asociația 
sportivă P.T.T. Traseul care măsoară 
30 de km (este împărțit în trei schim
buri formate din cîte doi concurenți 
pentru fiecare echipă) trece pe la gă
rile Obor, Mogoșoaia, Filaret și se 
termină în fața Gării de Nord.

Pe Stadionul Tractorul din Orașul 
Stalin se vor desfășura astăzi (di
mineață de la ora'9 și după-ainiiază 
de la ora 17,00) întrecerile din cadrul 
celei de a Il-a ediții a concursului 
republican pentru copii. Au dreptul 
să participe copiii născuți în 1945—47. 
Cu acest prilej se vor disputa urmă
toarele probe: băieți: 60 m, 500 im, 
înălțime, greutate (4 kg); fete: 60 m, 
300 ni, înălțime, greutate (3 kg) și 
o ștafetă mixtă (4X60 m) compusă 
din doi băieți și două fete.

Miercuri și joi, Stadionul Republi
cii din București (de la ora 17,30ț 
va găzdui întrecerile din cadrul Cam
pionatelor individuale ale Capitalei 
pentru senori și senioare,



Capricioasa „viață" a unor recorduri

Chiar dacă nu ești ploeștean... get-beget, dar iubești fot
balul și iei parte, de atîția ani, din tribună, la pasionan
tele meciuri de campionat, nu se poate să te lase 

ferent performanța reușită de ~ 
acesta campionatul țării.
Succesul „petroliștilor" este 

u atît mai remarcabil, cu cit 
ceastă echipă nu se bizuie pe 
idividualități puternice, pe ju- 
ători rentiniiți, pe „internațio- 
ali“ cu o mare experiență. 
Iacă vom face un mic efort de 
nemorie, dimpotrivă, ne vom 
duce aminte că din reprezen- 
ativele noastre de fotbal alcă- 
ilite în ultimul timp n-a 
ut parte nici un jucător 
•cliipei care deținea tit'ul 
lampioană a țării și care 
um s-a văzut — avea să 
>ete în 1959 performanța 
19581 Semnalînd acest fapt, nu 
ie gitidim cîtuși de puțin să 
acenr un... reproș tardiv selec
ționerilor. Amănuntul acesta 
rine să sublinieze însă meritele 
’efrolultli, care cu jucători fără 
» „carte de vizită" deosebită, 
i reușit să formeze o adevă- 
•ată echipă. O echipă... 
rioană!

La siîrșit de campionat, 
iini nimerit să facem

Petrolul, care a cucerit și
indi
anul

Este 
pro

fa- 
al 
de

re
diu

cani-

soco- 
cuno- 

ștință cititorilor cu jucătorii Pe- 
roliilui, care au știut să ras- 
x'ătească dragostea 
sînt înconjurați de spectatorii 
din orașul lor. de 
„galerie" ploexteână:

I X AE MARINESCU, fun
daș... centru (stoper) și căpi
tanul echipei. Are 35 ani. Pro 
fesia de bază: strungar. Actual
mente este inspector în servi
ciul personal și învățămînt din 
cadru' întreprinderii T.C.M.S.

VASII.E SFETCU, portar. Are 
22 ani. Profesia de bază: strun
gar.

CONSTANTIN ROMAN, por
tar. Are 31 ani. F. mecanic la 
O.T.A.U. Activează la Petrolul 
din anul 1953.

GHEORGHE PAHONȚU, fnn 
daș dreapta. Are 26 ani. E pla
nificator la Raf. nr. 1. A de
butat la echipa Prahova, iar la 
Petrolul joacă de 9 ani.

ION NEACȘU, fundaș stînga 
și... mijlocaș uneori. Are 28 
ani. Este laborant la l.T.T.C. 
Și-a început activitatea fotba- 
'istică în anul 1947, la Raf. 7 
Brazi. A mai jucat la C.S.A 
București și la Poiana Cîm- 
jim-

j jLAE TOPȘA. fundaș 
stînga. Are 33 ani. Este tehni
cian la Raf. 1. Primii pași îu 
fotbal i-a făcut, tot la.. Petro 
li»1 (Juventus) în echipa de ju
niori.

ALEXANDRU FiȚONEA, mij-

cu care

înflăcărată

locaș dreapta. Are 23 ani. 
electrician la I.T.G. A fost 
inovat la Petrolul din echipa 
de categorie C. Carpati Sinaia.

CONSTANTIN TABARCEA, 
mijlocaș stingă. Are 22 ani. Pro
fesia de bază: tehnician. A de
butat în 1953 în echipa de ju
niori a orașului Tîrgoviște. Pro
nosticul nostru: .viitor interna
țional (Bineînțeles, dacă va 
munci temeinic).

ION ZAHARIA, aripă dreap
ta. Are 29 ani. Este contabil la 
l.T.T.C. A debutat în echipa

MARIN MARCEL, inter-sttn- 
ga. Are 26 ani. Este tehnician 
la I.PS. A debutat în echipa 
de juniori a Prahovei.

H. NEACȘU, mijlocaș stînga. 
Are 20 ani. Este telefonist la 
statia de telecomunicații.

NICOLAE BOTESCU, aripă 
stînga. Are 26 ani. Este func
ționar la întreprinderea nr. 4. 
A jucat în echipa de tineret a 
C.C.A. si la Gloria Bistrița.

GHEORGHE VOICA, înain
taș centru. Are 25 ani. Este 
tehno'og la uzina de reparații 
utilaj petrolifer. A debutat în 
echipa de juniori Flacăra Mo- 
reni. A mai jucat la Dinamo 
Obor si Dinamo București.

VIRGIL DRIDEA, aripă stîn 
ga. Are 18 ani. Este student

Atunci cînd megafoanele sta
dionului vestesc spectatorilor că 
atletul X a stabilit un nou re
cord european sau mondial, 
cînd jos pe gazon adversarii 
acestuia sînt cei dinții care-i 
string mîinile, felicitîndu-1, cînd 
spectatorii — în picioare — a- 
plaudă frenetic sau apoi cînd 
posturile de radio transmit în 
zeci și zeci de limbi vestea a- 
cestei biruinți sportive, iar zia
rele de pretutindeni publică am
ple materiale despre, isprava 
atletului X, este greu de ima
ginat cită bucurie izvorăște din 
sufletul acestui tînăr.

Pentru unii însă, 
marea fericire de a fi întrecut 
un record mondial la atletism 
este de mai scurtă durată, în 
comparație cu alții care se 
bucura de biruința lor din 
nerețe, pînă spre adînci 
trîneți...

In urmă cu peste două 
cenii negrul american Jesse 
Owens era considerat, și pe 
drept cuvînt, cel mai mare atlet 
al lumii. In 1935 Owens a în
cercat bucuria primelor sale re
corduri mondiale: 20,3 sec. pe 
200 m. și 8,13 m. la lungime, 
pentru ca un an mai tîrziu

fericirea.

pot 
ti- 

bă-

de

Pe terenul din Ploești, Petrolul nu și-a deziluzionat niciodată 
pe inflăcărații lui susținători, 
fază din întilnirea ou U.T.A.

de juniori a Juventusului. A ju
cat apoi la Poiana Cîmpina. da 
unde în 1955 a trecut ia Pe
trolul.

ALEXANDRU CONSTANTI- 
NESCU, inter-dreapfa. Are 23 
ani. Este contabil la Raf. nr. 1. 
A fost promovat la Petro'ul 
din echipa Petrolul Pitești, care 
activează în campionatul 
nai.

MIRCEA 
înaintaș. Are 
nat, recent, 
trol, Gaze și 
pronostic ca și la Tabarcea și 
aceleași... condiții.

PETRE BARONE, inter-stîn- 
ga. Are 24 ani. E mecanic d'a 
precizie la Raf. nr. 5. A debu
tat la Dinamo Obor și a jucat 
un timp la Dinamo București.

PAVEL RADULESCU, aripă 
stînga. Are 30 de ani. Este re
ferent tehnic la Baza de Apro
vizionare Rafinării.

reyio-

DRIDEA,
22 ani. A
Institutul de Pc-
Geologie. Același

centrii 
ternii

nepierzind nici un meci, lată o 
ciștigată de ploeșteni ca 2—0.

(Foto: I. Mihăică)
...Și cîteva cuvinte despre ccj 

doi antrenori. ILIE OANA, an
trenorul principal, activează ia 
acest club de... 22 ani, dintre 
care 15 ca jucător. A fost, la 
vremea lui, o aripă dreapta re- 
dutabi’ă. A jucat de 10 ori în 
reprezentativele A și B ale ță
rii. FLORIAN FATU activează 
mimai de... 19 ani Ia Petrolul, 
dintre care 14 ca jucător. A ju
cat și el în echipa națională, ca 
inter dreapta. Actualmente se 
ocupă de pregătirea juniorilor.

ILIE RADULESCU 
corespondent

asociații în care unele discipline sportive — și 
special atletismul — sînt neglijate.

președintele și secretarul asociației pe podru-— Ce caută 
mul premiaților?

— Vor să arate că și la atletism au cel puțin... trei mem
bri (Desen de S. Novac)

l-w».

să adauge acesteia și momentul 
deosebit al stabilirii recordului 
lumii la 100 m. (10,2 sec.) 
inegalabilele satisfacții ale 
ceririi celor patru medalii 
campion olimpic la J.O. 
anul 1936.

După ani și ani, începînd 
1941, și-a... ----

sau 
cu- 
de 

din

1 din 
1941,' și-a... împărțit recordul 
său la 100 m. cu mai mulți a- 
lergători (9 la număr). De ase
menea, în 1949 a fost „detro
nat" din fruntea listei alergă
torilor de la 200 m. A rămas, 
ferm pe poziție, în schimb, la 
săritura în lungime fiind astfel 
cel mai vechi dintre actualii re
cordmani ai lumii, și păstrînd 
intactă, după aproape 25 ani, 
bucuria recordului său...

Sînt însă cazuri cînd o ase
menea stare sufletească este 
foarte... efemeră. Anul trecut, 
de pildă, campionul 
Armin Harry a reușit 
senzațional pe 100 m.: 
Deci un nou record 
Bucuria acestui record 
decît foarte puțin timp, adică 
numai pînă în momentul cînd 
s-a aflat rezultatul măsurătorilor 
pistei. înclinația pistei era mai 
mare cu un centimetru decîl 
limita maximă admisă de regn-

154 victorii...
Nu e un lucru prea obișnuit 

ca un boxer, începîndu-și ca
riera în limitele categoriei cea 
mai ușoară, să ajungă să evo
lueze la categoria grea. In pu- 
gilismul nostru avem un ase
menea exemplu în persoana cu
noscutului și valorosului boxer 
Dumitru Ciobotaru. Dar e și mai 
rar ca un boxer, trecînd prin 
toate categoriile de greutate, să 
dețină pe rînd în fiecare și tit
lul de campion.

Această performanță, probabil 
unică, a stabilit-o Evghenii O- 
gurenkov, unul dintre cei mai 
faimoși boxeri sovietici. Posesor 
al unei forțe și tehnici cu to
tul ieșite din comun și a unei 
rezistențe excepționale, Oguren
kov a sfidat diferențele de greu
tate ajungînd campion absolut 
al U.R.S.S.

El și-a început cariera ca 
„muscă", ajungînd în scurt timp 
campion al țării după un meci 
cu fostul deținător al titlului 
Avetisov. (Înainte vreme în 
U.R.S.S. titlurile de campion se 
disputau între deținătorul titlu
lui și chalanger). Ogurenkov

CICLISM
l.a Mamaia, pe Siut ghiol, cam 

prin dreptul „Casei vapor", și-ar 
făcut apariția de citva timp, niș
te bărci curioase. Ele na poartă 
vele în bătaia viatului, n-au 

_ nici rame, vîsle, pagaie sau pâ
ndele, nu Sînt acționate de mo
toare. Și totuși înaintează pe 
apă sigur, lin, 
de alunecarea 
căror siluete le .
în provă.

..Miraculoasele'
stlrnesc curiozitatea vizitatorilor 
„lacului dulce", nu sint altceva 
decît noua promoție de hidrobi
ciclete, realizate de cunoscuta 
noastră fabrică li'IL Reghin. 
Construcția acestor biciclete de 
apă ca și funcționarea lor este 
destul de simplă. Ele au un corp 

o ca- 
o 
o 

pe o 
două 

bărcuțe, denumite flotoare, ca 
la hidroavioane. Prin acționarea 
perechii de pedale aflate în 
„motorul" vehiculului acvatic se 
transmite elicei, printr-un 
forța motrice necesară.

Desigur că hidrobicicliștii 
ating viteze mari, de 40—50 
pe oră, cu care ne-ati deprins 
sportivii pedalei pe... uscat. To
tuși, viteza noilor „ambaroații" 
poate depăși 10—12 km pe oră 
adică ceva mai puțin decît a- 
cea realizată prin schifurile de 
simplu.

După cum se vede noua... dis
ciplină constituie mai mult un 

! sport de agrement. Așa cam 
tur o dovedește șt fotografia de

înaintează pe 
aducind aminte 
pescărușilor, a 

vedem desenate

nave care

superior pe care se află 
bind deschisă prevăzută _
bancă de două persoane și 
prova cilindrică așezată 
platformă susținută de

cu

ax,

na 
hm

european 
un timp 
10,0 seed 
mondial, 
n-a ținut

crește treptat în greutate și a- 
junge campion la cocoș (în 
dauna lui Bakunov), apoi la 
pană (Enov), învinge în con
tinuare pe Șileaghin și Liseev 
(ușoară), pe Scerbakov și Ciu- 
dinov (semimijlocie), pe Ganî- 
kin (mijlocie). Cu toate că 
greutatea sa era în limitele ca
tegoriei mijlocii, Ogurenkov a- 
saltează titlul la semigrea, în- 
vingîndu-1 pe Stepanov, apoi 
devine campion absolut după un 
meci dramatic cîștigat la „greul" 
Navasardov.

In cursul lungii sale cariere 
Ogurenkov a susținut 168 întîl- 
niri dintre care a cîștigat 154. 
El n-a fost niciodată în acti
vitatea sa de boxer la podea.

Astăzi, fosta „stea" a boxu
lui sovietic își continuă activi
tatea ca antrenor. Nu de mult 
Evghenii Ogurenkov a susținut 
cu succes dizertația „Lupta corp 
la corp în box", primind titlul 
de candidat în științele peda
gogice. El a adus o mare con
tribuție la dezvoltarea boxului 
sovietic, care deține actitn un 
loc fruntaș în lume.

lamentul internațional șl... re
cordul n-a mai fost record l! 
Viața stadioandlor oferă zeci și 
zeci de asemenea cazuri... sau 
cazuri ca acelea în care doi sau 
mai mulți atleți reiișesc- perfor
manțe identice, împărți ndi i-și 
aproape în același timp satisfac
țiile. Astfel, la 3 august 19 6 
la Berlin, Williams a obținut 
10,1 sec. în seriile cursei de 100 
m. După o zi, în semifinale, 
Murchinson i-a egalat perfor
manța, pentru ca la 5 august, 
în finală, Williams să obțin î 
din nou 10,1 sec. Poate nu este 
lipsit de interes să arătăm că 
la 29 iunie 1956, trei atleți, 
(Murchinson, Baker și Morrow) 
reușiseră în aceeași cursă să 
egaleze recordul lumii de 10,2 
sec.

Și atletismul nostru oferă a- 
semenea exemple. Cu ocazia 
campionatelor republicane din 
1953, în proba de aruncarea 
suliței Dumitru Zamfir și An
drei Demeter, la seniori, Iiilius 
Iordan și Paul Demeter, la ju
niori, au corectat de inai multe 
ori recordurile țării. înaintea 
întrecerii, tabelele recordurilor 
indicau 54,95 m. la juniori și 
62,80 m. la seniori. In timpul 
concursului P. Demeter a arun
cat 55,85 m. iar, mai apoi, 
Iordan 56,58 m. Ceilalți doi a- 
runcători au realizat patru re
corduri: 63,04 m. (Zamfir),
63,5t m. (Demeter), 64,03 m. 
(Zamfir) și 64,20 m. (Zamfir)... 
Și lista unor asemenea exemple 
poate fi completată mereu.

„Viața" unui record? Durata 
ei este foarte capricioasă. De la 
cîteva. secunde,' la un sfert de- 
secol sau, poate, chiar mai 
multi

ROMEO V1LARA

Poșta magaz n
ADAM N1ȚES6U, TURNIJ 

SEVERIN. — 1) Dintre cam
pionii europeni de box din 1957 
și-au păstrat titlurile la Lucer
na doar boxerii sovietici Enghi- 
barian (la ,,ușoară“) și Abra
mov (la „grea"). Și boxerul 
polonez Pietrzykowski a cuce
rit, din nou, titlul de cam ion 
european, dar nu la aceeași ca
tegorie. La Praga a concurat 
la „mijlocie", iar la Lucerna a 
boxat la „semi-grea", — 2) N; - 
grul Joe Louis, fostul cainp'o.i 
mondial de box profesionist .a- 
toate categoriile, are astăzi 45: 
ani. — 3) Meciul dintre Fio d 
Patterson și Ingemar Iohans >n 
are loc săptămîna viitoare. Mai 
precis: joi 25 iunie.

Un nou sport, care oferă multă 
țață in care lotul republican de 
iahting este surprins la plim
bare, între două antrenamente, 
l'ără pinze și vînt veliștii ina-

satisfacție celor ce-1 practică. 
intează surîzători pe apele Siut- 
ghiolulul. Atenție insă la balize. 
Nu se pot face volte !

N. MARDAN

O I
In vederea organizării în

trecerilor din cadrul celei de a 
XVII-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară, în capitala 
Italiei au fost construite o 
serie de baze sportive moder
ne sau au fost ream-emajate 
terenurile existente.

Subiectul materiai'.u‘l.ui de 
față nu se referă însă la nici 
una din aceste baze sportive, 
ci ta vestigiile străvechei ci
vilizații romane, care vor a- 
dăpo-sli de asemenea cîteva 
din manifestațiile J. O. din 
I960.

Astfel, celebra „Via Appia" 
siînr -rnimită „Regina V -um" 
(NN. Regina drumurilor} va

i m p i c
fi locul de desfășurare a două 
manifestații dim cele mai su
gestive. Pe antica „Via 
Appia" — a cărei construcție» 
a fost începută în amil 312 
î.e.n. de către Appius Claudius 
— va trece ștafeta purtînd 
tradiționala flacără olimpică. 
Tot pe aci, va trece și o bună 
parte a traseului de maraton.

Plecarea în oursa de mara
ton va fi dată din Piața Ca
pi toliului. Sosirea va
lîuga Colisseum, în 
cului lui Constantin
în anul 315 e.n. între colinei» 
Celius și Palatin)' chiar, 
mitocul Romei antica.

avea loc 
fața Ar-

(ridicat

în

NICOLAE APOSTIUC, 
LIPEȘTII DE PĂDURE. - 
cele 4 ediții de pînă acum ale 
Cupei Campionilor Europeni la 
fotbal nu s-a înscris nici o c- 
cliipă sovietică. în ce privește 
cea de a V-a ediție nu se poate 
spune de pe acum ce echipe 
vor lua parte.

FI 
l.a

ȘTEFAN TOROPOC, BUCU
REȘTI. — 1) Pivotul echipei 
de baschet a U.R.S.S. este Krit- 
min.ș. Înălțimea: 2,18 m. 2) l.a 
fotbal, echipa țării noastre nu 
s-a întîlnit pînă 
singură dată cu 
U.R.S.S. : în anul 
cova. Rezultatul: 
deschis scorul în 
Ene I.

acum decît o 
reprezentativa 
1957, la Mos- 
1-1. Noi am 

min. 51, prin

PROCA. GA-HARALAMB1E
LĂȚI. — Constantin (G.C.A.) 
împlinește 27 ani în decembrie^

ION POȘTAȘUL’
---------- —-----------------—... »

0...
In imediata apropiere a «•* 

cestui loc se află Termele tui 
Caracalla (inaugurate in aruft 
217 e.n. de Antonius Caras 
calla), monument excepțional 
care vorbește despre perfcxs 
țiunea atinsă de arhitectura 
romană. Din
monument astăzi 
păstrează intactă 
pă, o absidă 
niște boite largi
m, în interiorul cărora se ora 
ganizează diferite concerte 
simfonice. Cu ocazia J. O. lai 
Termele lui Caracalla vor _^a-> 
vea loc concursurile de guru 
uaslică.

acest important 
«u se naai 
decît o airi- 

principală șl 
înalte de 35



FEORILE VIEȚII
Am văzut copiii - florile vieții - 

. învățînd atent ..-.și. plini de grijă.. Le:arri 
auzit rîsul sgjobiu, am observat - cu- 

-- ribzjtatca și îndrăzneala în a ’. pune; în
trebări ^învățători lor, profesorilor, maeș
trilor sau șefilor de echipe. Cu cît 

: drag și răspundere se interesau _ cei 
vîrstnici de viața, de activitatea și de 
joaca gălăgioasă a copailor - construc
torii de mîine ai comunismului.

Da I In patria noastră florile vieții 
sînt florile cele mai îngrijite,’ + cele^mai 
iubite i Copiii se bucură\astăzi-dej^șoa- 
re, de condiții materiale ce 'nu r; existau 
în trecut, pentru a petrece timpul cît 
mai util și plăcut. Ei sînt crescuți - în 
spiritul curajului, al cinstei, al respec
tării adevărului, în spiritul dragostei 
față de patria noastră socialistă.

...Era o zi oarecare. O după-amiază. 
„ Pe terenul de fotbal „Corvinul" din 
‘ Hunedoara sumedenie de copii își mă

surau forțele în diferite discipline
sportive : atletism, fotbal, box, gim
nastică etc. La două porți minuscule 
elevii Școlii sportive jucau fotbal. Pe 
ringul de box insTatat într-o potcoavă 
a stadionulu-, boxerul Gheorghioni an
trena de zor r ' •■t speranță" a

CRQMCA IHIIlWIEIDMIJfiflUEAM^.
Despre locurile și oamenii statorniciți de veacuri de o parte și de alta a cursului mijlociu al Mu

reșului, de la Baia de Criș pînă ’ hăt, departe către poalele Vîlcanului și Parîngului, se pot vorbi 
multe. Din generație în generație, din poveștile bătrînilor, din documente și hrisoave, s-a păs

trat pînă în vremea noastră frămintata istorie a oamenilor și a locurilor. Regiune bogată, cu mari 
Zăcăminte de cărbune în Valea Jiului, de minereu de fier în valea Cernei, de metale prețioase în mun
ții Apuseni, cu întinse culturi de vii prin părțile Albei și Sebeșului, Hunedoara a stat vreme de veacuri 
într-o împietrită înapoiere eco nomică și sărăcie.

...In Valea Mureșului, a Straiu
lui sau pe platoul Hațegului, unde 
grîul, porumbul și alte culturi ce
realiere dădeau recolte abundente, 
pe aceste locuri atît de bogate 
oamenii muncii trudeau din greu 
pentru o bucată de pîine, bolile 
măcinau copiii, analfabetismul și 
obscurantismul, stăpîneau satele. 
Minerul ca și oțelarul, sau ca 
pietrarul de pe malul Mureșului 
erau siliți să ducă o viață de cli
pe. Rodul muncii lor era furat 
de capitaliști, de grofi, de moșieri 
și de chiaburi. Aceștia nu erau sin
gurii stăpîni. Mai marii lor, Ho-

henzollernii și Aușniții, se între
ceau în a jefui și mai odios po
porul.

Este doar un crîmpei din istoria 
de altădată a Hunedoarei...

„CHIFTELE". Deși regiunea cu
noscuse o oarecare dezvoltare a 
industriei siderurgice și metalur
gice, deși după primul război 
mondial uzinele Hunedoara tre
cuseră de la statul austro-ungar 
în patrimoniul statului romîn, 
burghezia romînă •— sprijinită de 
capitalismul străin — a căutat 
că nu integreze producția de oțel 
și fontă în complexul economiei

Sportul - prietenul siderurgiștilor
★

de NICOLAE CATANA
Birector general al Combinatului Siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" — Hunedoara

Despre munca siderurgiștilor, 
i despre frumusețea ei, s-au scris 

multe lucruri. Oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării apre
ciază eroismul de fiecare zi al 
oțelarilor hunedoreni, care lup
tă cu abnegație pentru sporirea 
producției de metal, pentru tra
ducerea în viață a mărețelor 
sarcini trasate de partid. E ne
spus de frumoasă această mun- 
:ă, dragă nouă, tuturor. Ea însă 
nu este de loc ușoară. Cere răs
pundere, înaltă calificare profe
sională, curaj și pricepere. La 
cuptoare, la verificarea și pre
gătirea lingotierelor, la cocse- 
rie, la turnătorie, în toate sec
toarele uzinei este nevoie de 
oameni puternici, mai tari ca 
oțelul, capabili să învingă orice 
greutăți. Și sportul — în a- 
ceastă direcție — este un bun

' prieten și tovarăș de muncă al 
fiecărui siderurgist.

' In combinatul nostru, care în 
«ei 15 ani de la eliberarea țării 
a cunoscut uriașe transformări,

; activitatea sportivă a înregistrat
1 un salt deosebit de important.
I In țoale sectoarele si secțiile
i combinatului există astazi nume-
! roase echipe de volei, handbal,
/ fotbal, tir, popice etc. Secțiile
J și sectoarele noastre nu se îd-
< trec numai în realizarea celor

J n_lâL ’'Lalt producții de metal
i și în reducerea continuă si 
; substanțială a prețului de cost.
, Ele se întrec și în diferite com-
' petiții sportive care — indiferent
j de rezultatele cu care se im

■ cheie — au influență directă
I asupra muncii siderurgiștilor

- care lucrează cu mai mult a-
vînt, cu puteri sporite, în pro- 

I ducție. In ceasurile de răgaz,
lamjnoriștii, cocsarii, turnătorii, 

î, feroviarii uzinei, discută cu pa-
' siune despre toate rezultatele
; obținute pe terenurile de sport
•’ dar, bineînțeles, în discuții are
i prioritate ...fotbalul. Și, la noi
j în combinat, deseorj discuțiile
‘ de acest fel încep cu fotbalul
; și se termină tot cu el..
i Noi sînte;n fîiîndtî'dft spor. 
i «vii c&rhblnatuluî. De perfor- 

tnanțeleț for, de toți acei care

★

reprezintă cu cinste culorile clu
bului sportiv „Corvinul", de ti
nerii care abia acum pășesc pe 
porțile stadionului. Simțim o 
caldă bucurie și o nespusă fe
ricire cînd vedem că bazele 
noastre sportive sînt pline de 
muncitori, de cei care altădată 
erau cu totul lipsiți de posibi
litatea de a practica sportul. Și 
cum să nu fim mîndri de spor
tivii noștri, care — urmînd 
exemplul comuniștilor —■ s-au 
avîntat cu entuziasmul lor ti
neresc în întrecerea socialistă, 
obținînd succese importante în 
folosirea întregii capacități de 
producție a tuturor agregatelor, 
în mărirea producției de fontă, 
laminate și cocs metalurgic șî 
în producția de oțel. Sportivi ca 
Grigore Gavrilă boxer, ma- 
caragist la bluming, Oswald 
Cluj — luptător, șeful brigăzii 
lineretului Ia cuptorul Siemens- 
Martin, fotbalistul Zapis — in
giner constructor, Ladislau Ze
leneak — fotbalist, maistru su
dor la construcții metalice ș,au 
Cornel Gherghgji — jotbalist, 
inginer șef adjunct aj îizifîei 
cocso-chimice. sînf mîndria com
binatului.

TiF cei 15 ani, activitatea spor
tivă în combinatul nostru a 
luat o amploare cu totul deo
sebită. Astăzi, putem spune cu 
mîndrie că în cadrul combina
tului practică sportul în mod 
organizat peste 8.700 de mun
citori.

CS toate celelalte succese, 
victoriile realizate de sportivii 
noștri și larga dezvoltare a miș
cării sportive de mase în com
binat sînt gn rezultat al grijii 
părintești a partidului și gu
vernului, a sprijinului neprecu
pețit pe care noi îl primim per
manent în toate domeniile de 
activitate. Pențru condițiile de 
muncă ce le-au fost create, pen- 
trțj^ Viața lor nouă, liberă, oțe- 
larii, furnaliștii, cocsarii și ia- 
minoriștii hunedoreni mulțumesc 
Partidului, angajîndu-se să adu. 
că noi victorii în lupta pentru 
otel mai mult, mai bun și mai 
ieftin.

naționale. Ea a căutat să demon
streze că aceste întreprinderi — 
așa-zise naționale — nu sînt e- 
eonomice și rentabile, frînînd în 
mod intenționat și sistematic dez
voltarea industriei. De aceea, bur
ghezia a căutat să transforme 
uzinele înbr-un atelier mecanic 
prelucrător, și-a însușit sistematic 
beneficiile acestei uzine cu inten
ția vădită de a demonstra că pro
prietatea de stat nu este renta
bilă. Nevrînd să aducă instalații 
și agregate corespunzătoare, a lă
sat ca lucrul să se facă în con
diții înapoiate. Furnalele vechi nu 
erau mecanizate. Muncitorii tre
buiau să se ducă la transportul 
zgurei cu „ghifte", niște cărucioa
re rudimentare cu care se trans
porta și se descărca manual. Grea 
era viața muncitorilor; minereul 
era depozitat la vreo 120—130 
metri, cărbunele și manganul la 
peste 300 metri de agregate, nu 
existau silozuri.

Ca și la Hunedoara, în întrea
ga Vale a Jiului, minerii o du
ceau tot mai greu. In loc de pîi
ne, burghezo-moșierimea a dat 
minerilor gloanțe. Dar, nedrepta
tea și împilarea nu pot dura o 
veșnicie.

S-AU SCHIMBAT STĂPÎNII... 
Era cu 15 ani în urmă. Fasciștii 
— cotropitorii țării — controlau 
încă tunelele munților, podurile și

nodurile de cale ferată. Se cram
ponau cu disperare pe arestele 
munților. Zadarnic 1 Se iviseră 
zorile unei vieți noi.

Conduși de Partid, muncitorii 
din bazinul Jiului, de pe valea 
Cernei și a Mureșului s-au ridicat 
cu hotărîre nestrămutată — ca și 
întreg poporul nostru — să în
frunte dușmanul de moarte și să-l 
zdrobească. Așa s-au schimbat 
stăpînii. Stăpînii imenselor păduri, 
ai nesfîrșitelor lanuri de grîu, ai 
munților falnici, ai bogatelor ză
căminte de cărbune și fier au de
venit firesc, de astă dată, side- 
rurgiștii și minerii, pietrarii, ță
ranii muncitori și intelectualii — 
poporul.

Atunci s-a scris prima filă din 
istoria cea nouă a Hunedoarei.

O dată cu aceasta, spor
tul — altădată aproape necu
noscut pe aceste meleaguri — 
a devenit unul din- prietenii cei 
mai apropiați ai hunedorenifor. Oa
menii muncii rornîni, maghiari și 
germani își dau mina și pe terenu
rile de sport, se-ntrec alături în 
importante competiții sportive, 
luptînd cu toată dragostea pen
tru prestigiul sportiv al patriei.

Ca rezultat al dezvoltării eco
nomice impetuoase a regiunii, în 
cei 15 ani sportul și cultura fizi
că au cunoscut o înflorire fără pre
cedent. Dar, cronica nu s-a sfîrșit... 
Nu s-a sfîrșit, pentru că peste 
toate stăpîn este poporul. Și cînd 
la cîrrria țării este poporul iar în 
fruntea lui partidul comuniștilor, 
astăzi înseamnă mai mult decît 
ieri, mîine mai mult decît astăzi.

Eleva ANA KIȘ

siderurgiștilor - lehim Nicolae, un 
băiat de-o șchioapă. Alți copii, mai 
mici sau mai mari, se întreceau la 
lupte. Nici fetele nu se lăsau mai pre
jos : făceau exerciții de gimnastică la 
sol.

Am văzut-o în sala de sport și pe 
micuja Ana Kiș, elevă în clasa I 
a Școlii medii mixte din localitate. Este 
fruntașă la învățătură. Dar despre a- 
cest calificativ se poate vorbi și la 
gimnastică și la... balet.

Pe stadion, în sală, peste tot, copiii 
cîntau, zburdau mereu. Nu departe, 
de stadion, la unul cin furnalele com
binatului, o nouă șarjă a prins să fie 
scoasă. Mai mult oțel, mai multe sta
dioane, mai mulți copii pe terenurile 
de sport.

Flori ale vieții, să povestiți toate a- 
cește lucruri generației viitoare, cînd 
voi veți fi părinți. Toate acestea tre
buie știute.

O eroare matematică ? Nu. Una din realitățile sportului hunedorean. 
Intr-adevăr, de la cele cîteva sute de sportivi cîfi existau înainte de 1944 
s-a ajuns ca astăzi, mișcarea spor tivă din regiunea Hunedoara să cuprindă 
79.000 de membri ai U.C.F.S. De notat că pînă la reorganizarea mișcării 
sp.Qfli.Ye, numărul celor care prgeti egu sportul nu depășea 38.Q00? Cum a fost 
posibil acest imj3orjgnf luccSs ? rara îndoială, mtinccT 'politico-organizato- 
£.’câz.^clesfâșurgiâ "cu ajutorul organizațiilor și organelor de partid - de calre 
B^cjqțiiie' sportive, organele U.C.F.S., activul obștesc - a fost hotăritoare. Dar, 
UA însemnat ajutor în realizarea celor 79.000 l-au dat chiar sportivii. Mulji 
sportivi, ca de pildă : Cornel Gher gheli, Ladiclau Zeleneak din Hunedoara,
Vincze Geza din Apold și al tii au adus pe terenul de sport ca spec
tatori și apoi ca participant la întreceri - cîte alți doj tovarăși de muncă
și așa mai departe. Astfel, în miș carea sportivă hunedoreană sînt angrenați
mereu tot mai mulfi oameni ai muncii, lată cum 1+2 poate face - une
ori «... 79.000 I

n-ale Sctbahalui 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ I

Pasiuni,
De cele mai multe ori așa se întîm- 

plă, Cînd un ...”__
nu-Ji vorbește despre cărbune, 
discută despre... /. .
balul acesta în viața minerilor și pace. 
Nu-I mai poți scoate. Și, de ce l-ai 
scoate la. urma-urmei ? Este frumos ? 
Este. Despre pasiunile pe care le stîr- 
neșle, să nu 
intrarea în 
(uneori spre 
țin amatoare 
rul face ce 
aduce vorba. y., ___ __ __ _
cesar să convingi pe nimeni că, o dată 
începută, o discuție despre fotbal nu 
se termină așa ușor. La „ordinea zilei" 
sînt mai întotdeauna meciurile... vii
toare. Apoi, sînt rezervate cîteva... 
ceasuri pentru comentarii privind jocu
rile disputate în săptămîna care a tre
cut. Dacă una _£țin echipe a pierdut 
cumva, partida, discuția se prelungește 
și mai mult. Dar, să nu credeți că fot
bal înseamnă în concepția minerilor

miner din Valea Jiului 
, , atunci

fotbal. A intrat fot-

mai vorbim. înainte de 
„șut", la ieșire, acasă 
„ciuda" sofiei... mai pu- 
de sport) în oraș, mine

face și tot despre fotbal 
Și, cred că nu este ne-

din Valea Jiului numai 
critică. Minerii din Valea 
besc pe sportivi, pe toji 
întrec pe stadioane. Și 
Le spun din toată inima : ,, 
tocilor I" cînd cîștigă, știu să-i 
băteze cînd adversarul a terminat , 
cui învingător. Dar, nu numai atît. Am 
auzit mulfi dintre cei 
suporteri vorbind cu _
seriozitatea cu care Romoșan, Grîsnic 
sau Farkaș, II s*-au pregătit pentru 
examenul de stat (acum e rîndul lui 
Panait), despre hărnicia pe care aproa
pe to]i jucătorii „Jiului" o dovedesc la 
locurile lor de muncă. Minerii îi poar
tă o deosebită dragoste lui Crîsnic, 
care de atîfia ani apără poarta Jiului, 
se interesează cînd împlinește Paras- 
chiva... 40 de ani (să ne fie iertată 
indiscreția)...

De ce atîta dragoste pentru sportivi? 
Minerii mai vîrstnici știu cît de greu 
se făcea sport înainte. Cum să nu-i 
iubească pe acești tineri care-i repre-

laude și.... 
Jiului îi iu- 
cei care se 

pe fotbaliști.
„Bravo, or- 

îmbăr- 
jo-

i mai entuziașțj 
căldură dQSp're 

Romoșan, 
pregătit

In u» 
nedoara 

-germani, 
Apoldui 
halm, C 
noscute 
muncă, ș 
tivii rom 
naliiate i 
dioane și 
și tiner< 
sportive, 
tr-o diisi 
Zdeneak 
cu, Lude 
Ștefan 
teni devi 
umăr, fa 
carea n 
rească, ■

La u.e 
angrenat 
sportivii 
loan So 
Piri nger, 
vins? iii 
importar 
te între, 
Hunedoa 
peni, la 
treaga r 
Ea a Ir 
întărește 

•v 
arr*'^ciu 
dc K

. •

...

Le vedt 
rontinct

Cînd va 
urmă, la 
tîrgul de 
dacă la 
echipă si 
sau luptă 
hunedorei 
cunoscut.

Popose 
raionului 
sista la
angrenea: 
Ii cunoșt 
Dobra, p 
afli de •, 
care pari 
rește, te

„probleme11 și
zintă în 
echipa de 
astăzi ca 
multi ani 
el poarta 
tă, Sard>y- 
fotb-âlfti 
iuca tot ________ ,_____ ___
peni prezintă astăzi o formație în care 
tînăruj 
nic.
lui era miner 
extremă.

Așa-i că nu _ ____
plă pasiune ? Legătura 
sportivi și muncitorii din Valea Jiului 
are rădăcini mai adînci. Și aceasta ex
plică și pasiunea minerilor pentru fot
bal/ și dragostea lor pentru sportivii 
Văii Jiului.

Poate nici cel mai iscusit statistician 
n-ar reuși să adune decît cu multă 
greutate numărul ceasurilor în egrs 
minerii „dezbăfeau" șansele ,,Jiului* 
de a evita retrogradarea, în care cău-

campionatele^ î^r|l [afâ, în 
juniori Petroșani joacă
portc^- tînărul Henze L Cu 

,n urmă tatăl său apăra și 
aChipei „Jiul". Extrema dreap- 
este și el fiul unui cunoscut 
al „Jiului" (bătrînul Sardi 
extrem-dreapta). Minerul Lu-

Crăiniceanu s-a 
El este electrician 

și juca,

afirmat puter- 
la minâ. Tatăl 
de asemenea,

e vorba despre o sim- 
aceasla dintre

fau solu 
lui echip 
pe din ' 
antrenor, 
un priet 
lor... un 
ză de fi 
desfășoar 
sit vreun 
că dar * 
a greșit ! 
tarea...

Și, cît 
Ele ne-ai 
Lupeni în 
pentru < 
numai jo 
Aninoasâ., 
echipa îU 
• Așa li 
Vor rt i 
bîne. Fotl 
Noi le s 
țională :



:tenie pe stadioane Sărbători
» regiunii Hu- 
alaltă romîni, 
aș Alba, Deva, 
Tthelot, Sînta- 

Tocalități cu- 
ans. Ca și în 
lenia între spor- 

de altă națio- 
mereu. Pe sta- 
terenuri, tineri 

în competiții 
întîietatea în

alta. Ladislau 
dihai Rugines- 
iiviști U.C.F.S., 
tru, sînt prie- 
•eună, umăr la 
rosibil ca mis
ivă să înfto- 
neîncetat.

tir am găsit 
nte întreceri pe 
r, Johan Mlitter, 
echert, Samuel 

Cine a în- 
u MiiUer. N-are 
it este că în toa- 
Deva sau la 
iști sau la Lu- 
>este tot în în- 
nvins prietenia, 
i griul. Ea se 
la an.
inte cu multă 
pu" tov. Lu- 
îte orisiliului

orășenesc U.C.F.S. Hunedoara, de 
vremurile cînd eu practicam spor
tul. Cînd-j apăream pe teren — și 
doară pe vremuri eram un fotba
list destul de bun — mi se stri
ga: ce caută veneticul ăsta aici? 
Am vrut să intru la liceu. N-am 
putut. A trebuit să mă fac băiat 
de prăvălie, să lucrez la stăpîn. 
In 1937, după ce am terminat o 
școală de orfani, m-am angajat ca 
simplu muncitor ia U.F. Hunedoa
ra (RIMA) atras de un unchi care 
era furnaliist N-am avut loc mult 
timp în uzină. Conducerea uzinelor 
a dispus să fiu dat afară pe con
siderentul că eram „minoritar". Și, 
iar am început să bat drumurile 
și porțile diferiților proprietari de 
ateliere, magazine, pe la negus
tori.

Cînd mă prindeau prin oraș hu
liganii antonescieni mă apostrofau 
cu cuvîntul „boanghin* iar uneori 
mă și bateau. Să ferească sfîntul 
să fi jucat prost în vreun meci 
de fotbal. Era nenorocire!

Ți se umple inima de fericire și 
de bucurie cînd pe stadioanele 
noastre toți sportivii, de toate na
ționalitățile, luptă cu ardoare, cu 
pasiune înflăcărată pentru a se 
număra printre sportivii fruntași ai 
R.P.R., pentru apărarea culorilor 
clubului sau asociației sportive. 
Eh! Sînt alte timpuri acum!"

Da, intr-adevăr, după 23 August

vremurile s-au schimbat. Am vă
zut pe stadioane, în diferite între
ceri, pe sportivii Dumitru Moraru, 
Daniel Grafenstein, Adrian Căta- 
nă, Ștefan Berecszaszi, pe Nicolae 
ichim și pe Ghiorghioni, pe Zapis, 
Sulyok, Ștefan Balint, Elena Bin- 
țințan și pe alți sportivi. Cu cîtă 
dragoste își împărtășeau unul al
tuia din experiența proprie, cu cîtă 
înțelegere dădeau ajutor prețios ce
lor care făceau primii pași în 
sport. Frumoasă este floarea prie
teniei. In patria noastră ca și in 
celelalte țări ale lagărului socia
list ea este nemuritoare.

ale tineretului
In ultinia vreme au intrat în 

tradiție și festivalurile cultural- 
sportive. An de an, festivalurile cu
nosc o participare masivă și, de 
fiecare dată, ele se transformă în 
neuitate sărbători ale tineretului. 
Cu cîteva zile în urmă au avut loc 
în regiunea Hunedoara festivalurile 
raionale care s-au bucurat de un 
deosebit succes. La Alba Iulia, 
Orăștie, Hunedoara, Deva, Brad, 
pretutindeni, zeci de mii de tineri 
s-au întrecut în frumoasele compe
tiții' sportive. Numai la festivalul 
r^jonal desfășurat la Petroșani ati 
luat parte peste 8.000 de tineri.

Povestiri de ieri, 
pentru tineretul de azi...

Filmul acesta minunat, plin de viață, al bogatei activități spor
tive hunedorene, n-a „rulat" din totdeauna pe... ecranul regiunii. 
Imagini — palide, sărăcăcioase — ale sportului din trecut le-au 

păstrat, ce-i drept, muncitorii mai vîrstnici. Ele înmănunchează tris
te povestiri de ieri, din care tineretul de astăzi învață să prețu- 
iască și mai mult viața luminoasă pe care o trăiește întreg po
porul nostru muncitor.

o puternică dezvoltare în regiu-' 
primele campionate 

Dinamo.

In campionatele tării

Sportul de performanță cunoaște 
nea Hunedoara, numeroase echipe participind în 
ale țării. In fotografie: fază din jocul „Jiul"

w W JS

in sănăinîea Plinului și a uoaairă!

pozează / Sînt cele mai tinere jucătoare de volei 
și maghiare din echipa de fete a comunei Apoldul 

de- Sus.

în satele hnnedorene...
2Q de ani în 
juca fotbal la 

nai acolo. Și, 
exista cîte o 

îunchi de atleți 
tele și comunele 
era aproape ne-

prin comunele 
atindeni poți a- 
i sportive care 

sute de tineri, 
orii de oină din 
iii din. Roșcani, 

sportive" la 
_‘g satul. Și, fi- 
Același simță-

rinfe
îmbunătățirea jocu- 

:a și celelalte echi- 
nu are un singur 

fiecare miner este 
ituitor al fotbatiști- 
vtinerii se interesea- 
it în parte: cum se 
lentele, dacă a tip
ie dojand părinteas- 
șteaptă pe cel care* 
formă" se află înain-

despră... dorințe, 
puse clar : M.nerul 

A, „Jiul* în luptă 
riitorului 'campionat, 
gafe Centru Minerul 

fenipa de tineret, 

din Valea Jiului, 
și la fotbal. Foarte 
pornească la drum, 

lâ urarea lor tradi- 
BUN l\

mînt îl încerci și dacă. trebuxjJs. 
te poartă spre frumoasele ’așezări 
ale Hațegului, prin Baril Mare 
sau Sarmisegetuza, prin satele 
raionului Hunedoara sau Alba Iu- 
lja. Vrei_ să întocmești un „clasa
ment" al celor mai bune asociații 
sportive ? Asta e mai greu. La 
Oradea de Jos, Vințul de Jos, Apoid, 
Strei Sîngeorg, Banița și în alte 
comune se desfășoară o activitate 
sportivă bogată. Cum să te hotă
răști asupra... liderului ?

Spartul cunoaște o tot mai lar
gă dezvoltare în satele regiunii 
Hunedoara. Pentru sportivii ae la 
sate s-au trimis numai în acest 
an materiale și echipament în va
loare de peste 250.000 lei. Peste 
cîtva timp se va da startul într-o 
mare competiție rezervată sporti
vilor de la sate „Cupa Agricul
turii" ia care vor participa și spor
tivi din alte regiuni.

Sportivii din satele hnnedorene 
și-au amenajat zeci și zeci de 
baze simple, participă în număr 
tot mai mare la competițiile de 
masă, realizează performanțe va
loroase în Spartachiada tineretu
lui ca și în campionatele de casă 
sau în, campionatele raionale.

fete, desigur, o imagine incom
pletă a sportului sătesc din regiu
nea Hunedoara. Dar, oricîte alte 
imagini s-ar adăuga, tot nu pot 
fi cuprinse nenumăratele realizări 
obținute de sportivii din satele a- 
cestei regiuni în ultimii 15 ani.

ION CIOFLICA, director adjunct 
al întreprinderii Centrale Termo
electrice Paroșeni: „Privesc cu ne
mărginită dragoste viața tineretu
lui de astăzi. Sînt nelipsit la în
trecerile sportive. Am iubit sportul 
întotdeauna, dar înainte vreme dra
gostea pentru sport nu era sufi
cientă. Ca să practici o disciplină 
trebuia să te privezi de la multe 
lucruri, să faci adevărate sacrificii. 
Noi lucram și duminica, în fiecare 
zi 12-14 ore; de bani pentru echi
pament sau pentru deplasări nici 
vorbă. Așa făceam noi sport la 
CAMP, în urmă cu mai bine de 30 
de ani împreună cu Gheorghe Vîj- 
dea, maistru tehnic la Petrila, Eu
gen Szabados, tehnician la Lu
peni, 1. Ratzec, miner la Petrila... 
Eh, dar cite nu se pot istorisi des
pre vremurile acelea, cînd sportivii 
se numărau pe degete. A face sport 
însemna un act de curat atunci. 
Astăzi, tineretul are la dispoziție 
toate condițiile pentru practicarea 
sportului. Și, cînd venim (cum am 
putea să lipsim !) la competiții, ală
turi de ei, ne simțim și noi parcă 
pai tineri. Pentru ei doar am lup
tat cu toții, ani și ani de zile. Fe
ricirea lor este fericirea noastră".

A. CRISTEA, director al școlii 
profesionale de ucenici din LUPENI : 
„Cite o dată mă gindesc că mai bine 
n-ar cunoaște nimic tineretul nostru 
din cele ce se întîmplau altădată. 
Dar, nu. El trebuie să cunoască cum 
se făcea sport tuaițite, cum trăiau 
oamenii, cum luptau. Așa va putea 
să înțeleagă mai bine frumusețea 
vieții noi pe care poporul nostru— 
condus de Partid — și-a făurit-o 
în acești 15 ani de la eliberare. Nici 
noi, generația mai... vîrstnică, nici 
tineretul hoslfu "tiu trebuie să uităm 
că au existat vremuri cînd munci
torii care făceau sport la IMSER 
erau permanent persecutați, nu că

pătau niciodată drepturile lor in
tegrale, nu erau avansați, li se gă
seau oricind motive de concediere. 
Ca și alți mineri, am participat îm
preună cu Vasile Feher, Maxim 
Adam, Iuliu Peter, Nagy Bondi și 
încă o serie de sportivi de la 
IMSER, la greva din 1029. Atunci, 
cu prilejul masacrului, a fost îm
pușcat și Gavrilă Vituș, minerul 
acela iubit de noi toți, un talentat 
fotbalist. Cum am putea să uităm 
aceste lucruri ? Desigur că tine
retul, care cunoaște astăzi lupta 
clasei muncitoare în vremurile de 
cruntă exploatare, nu uită nimic 
din toate acestea. Lui îi este des
chis astăzi un viitor luminos.

S. SCHNEIDER, tîmplar la 
mina Lupeni : „Lucrez în mină de 
34 de ani. Am fost și eu printre 
acei care doream să practic sportul 
din fragedă copilărie. Ce grele tim
puri l Nimeni nu ne ajuta. Pe stă- 
pînii de-atunci ai minei nu-i inte
resa aceasta. N-am să uit niciodată 
acele vremi și sînt fericit că as
tăzi copiii noștri se bucură de iot 
ceea ce visam noi în trecut.

M. GRUNDENFINGEN, contabil 
șef la școala profesională Lupeni: 
„Despre istoria pe cît de tristă pe 
atît de zbuciumată a Clubului A- 
tletic Lupeni, la constituirea căruia 
am luat și eu parte în 1914 se pot 
scrie sute de pagini. Activitatea 
propriu-zisă era foarte redusă și se 
desfășura în condiții din cele mai 
vitrege. Dar, mai bine să vorbim 
despre sportul de astăzi. Așa l-am 
dorit cu toții, noi cei care astăzi 
— cu tîmplele albite — ne întîlnim 
mereu în tribunele stadionului. 
Vrem ca în orașul nostru sportul să 
se dezvolte necontenit. Există toate 
posibilitățile pentru aceasta. Și cît 
ne stă îri puteri, dorim să punem și 
noi umărul..."

Eram în trecere, nu de mult, 
prin comuna Apoldul de Sus, ra
ionul Sebeș. Gazdă bună, preșe
dintele sfatului popular, tov. Vinc- 
ze, ne-a invitat să facem o vizită 
unui colectivist. Din vorbă în vor
bă iată-ne în curtea extrem de 
curată, frumoasă și spațioasă a 
colectivistului Iosif Piringer de la 
G.A.C. „Brazdă nouă", gospodărie 
care unește peste 170 familii de 
romîni, germani și maghiari pe 
drumul muncii socialiste.

Aici, printre altele, am aflat, că 
anul trecut, colectivistul Piringer și 
soția au luat de pe zilele-muncă 
prestate 4500 lei, peste 130 litri 
vin, 2500 kg. porumb, 950 kg. 
grîu, plus importante cantități de 
cartofi, legume, zarzavaturi, lînă 
etc. Pentru depășirea planului la 
altoirea și la îngrijirea viței de 
vie, Piringer a primit un premiu 
în bani, în valoare de 3800 lei. 
Dar veți spune: Ce au însă ase
menea lucruri cu spor.tul ? Au I 
Deoarece colectiviștii din G.A.C. 
„Brazdă nouă" au dat zile-muncă 
pentru sport, au strîns fonduri 
pentru dezvoltarea bazei materiale 
a activității lor sportive.

— Uitați-vă, ne spune colecti
vistul Piringer, convingeți-vă cu 
ochii dv.! Plimbați-vă prin comu
nă și veți vedea multe.

l-am urmat îndemnul și... am 
pornit-o la drum. Pe ușa cinema
tografului „23 August" era prins 
un afiș mare privind competițiile 
sportive organizate în cadrul „du
minicii sportive". Ne-am dus mai 
întîi ia volei. Pe terenul de lingă 
zidurile unei vechi cetăți jucau 
volei echipele de băieți și fete ale 
colectiviștilor: romîni, germani,
maghiari. Nu departe, într-o vi- 
roagă, la terenul „Sub brazi"-,

CIFRE CARE SPUN
Baze sportive

HAj EG: Numai iii ultimii doi 
ani s-au construit: un bazin de 
înot, o popicărie modernă, teren de 
fotbal, sală de gimnastică și nume
roase alte terenuri simple.

HUNEDOARA: In afara bazelor 
sportive existente, este aproape gata 
complexul sportiv al orașului care 
va cuprinde un teren de fotbal cu 
tribune cu o capacitate de 20.000 
locuri, cu pistă de atletism, vestiare 
etc., 12 terenuri de volei, 8 de bas
chet, 6 de tenis, un bazin de înot, 
un poligon de tir și o sală de gim
nastică.

DEVA: Cîteva din construcțiile 
sportive realizate: un stadion cu 
tribune de beton, un teren de fot
bal, 12 terenuri de volei; 4 săli de 
gimnastică etc.

Asociații sportive

MULT...
Cotizații

« In întreaga regiune există as
tăzi 254 de asociații sportive, cu- 
prinzînd 79.000 de membri ai UCFS.

■® O asociație sportivă fruntașă: 
Paring.:i Lonea. Peste 2850 de 
muncitori au devenit membri ai 
UCFS. Asociația este fruntașă pe 
raion.

• In raionul Sebeș-Alba își des
fășoară activitatea 34 de asociații 
sportive. Astfel, 10 la reședința de 
raion și 24 în sate și comune. Una 
din cele mai puternice asociații să
tești este „Recolta" dincomfma A- 
poldul de sus.

a In orașul Deva sînt 17 aso
ciații sportive. O bogată activitate 
se desfășoară în cadrul asociației 
sportive „Corvinul".

Acțiunea de încasare a cotiza
țiilor sportive cunoaște frumoase 
succese în regiunea Hunedoara. 
Pipă acum s-au realizat fonduri în 
valoare de 195.000 lei. In fruntea 
acestei acțiuni s-a situat raionul 
Sebeș Alba, care a realizat anul a- 
cesta peste 20.000 lei. Dintre aso
ciațiile sportive s-au evidențiat: 
Constructorul Lupeni, Unirea Băni- 
ța, Parîngul, Școala medie Lo
nea etc.

Din fondurile realizate, asocia
țiile sportive au cumpărat importan
te cantități de materiale și ~hipa- 
merit sportiv, dind astfel posibili
tate unui număr tot mai mare de 
membri ai UCFS să practice spor
tul.

peste 30 de sportivi, colectiviști' 
și fii ai colectiviștilor, se întreceau* 
într-o competiție de tir. N-am pu
tut să stăm pînă la rezultatele 
finale. Și nici să vedem cine a 
fost cel mai bun trăgător din co
mună. Vladimir Dominte, fiul con
tabilului gospodăriei, colectivi,! ui 
Reiter Iosif sau colectivistul Adami' 
Samuel ? Am fost trași de mină, 
spunîndu-ni-se:

— Haide! Să mergem la tere
nul de fotbal.

Am fost și acolo. Intr-adevăr, 
nu-i departe de comună. EI se a- 
flă pe locul fostului iaz af Băr— 
cului — la moara veche. Construit 
după toate cerințele jocului de fot
bal, gazonat, terenul este așezat 
într-o poziție pitorească, minim - 
tă la marginea unei păduri' de- 
stejar. Pe teren juca echipa de 
fotbal a comunei

Am vizionat apoi competițiile de- 
tenis de masă organizate în sala 
cinematografului „23 August". Și 
aici, ca și pe terenuri, erau nu
meroși sportivi. Finala competi
ției a fost cîștigată de Vincze 
Gcza — fiul președintelui sfatului 
popular. Acesta, într-o „formă de
osebită" așa cum ne-a declaraț
ia urmă, l-a învins pe Nan Petre,, 
cu 2-1 la seturi.

Dar, plecați prin comună, nu 
ne-am mulțumit să constatăm nu
mai activitatea competițională de 
pe teren. Atn vrut să vedem și 
magazia de echipament a asocia
ției „Recolta". Era plină. Se gă
seau rînduite frumos, echipament 
complet pentru fotbal și handbal, 
pentru baschetbal și volei. Am vă
zut bocanci de schi și 62 perechi 
de schiuri, plase de volei, mingi 
etc. Am întrebat; i

— De ce atîta echipament, ce 
faceți cu el î

Răspunsul a venit simnlu :
— Asociația „Recolta" din comu

na Apoldul de Sus are: o echipă de 
fotbal în cadrul campionatului ra
ional, situată pe locul II. o echi
pă de fotbal juniori care participă 
în cadrul Festivalului tineretului 
și a Spartachiadei, echipe de oină, 
volei băieți și fete, handbal băieți 
și fete, echipe de tenis de masă, 
secții de tir, șah și altele.

Eram... lămuriți I
Ne-am întors din nou la colec

tivistul Iosif Piringer. Paharele 
pline cu vin ne așteptau îmbietoa
re pe masă. Am ridicat cu legi
timă bucurie paharul sus și l-am 
închinat partidului, făuritorul vie
ții noastre noi. L-am închinat 
pentru bunăstarea țărănimii mun
citoare și a întregului pope., pen
tru tot ce fac colectiviștii în co
mună și pentru dezvoltarea și în
tărirea mișcării sportive.
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Fotbaliștii fruntași își continuă activitatea...
• Dlnamoviștii se pregătesc pentru jocul cu Alessandria • Preocupările 

și proiectele Petrolului
Campionatul categoriei A la fotbal s-a terminat de 10 zile, iar Cupa de 

o săptănnnă. Ce fac în această perioadă echipele noastre fruntașe? Ma
joritatea nu și-au încetat activitatea o dată cu încheierea sezonului co«i- 
petițional. Ele își continuă antrenante ntele cu întregul efectiv de jucă
tori, mai ales că sezonul de vară va, cuprinde o serie de întîiniri interna
ționale, intercluburi și inferțări, în care jucătorii vor trebui să se prezinte 
în formă.
Cum se antrenează, ce preocupări 

și proiecte au? Iată ce am aflat ou 
ocazia unor convorbiri cu conducători 
și antrenori.
PREOCUPĂRI INTENSE LA DINAMO

Pe primul plan, firește, se situează 
meciul cu echipa italiană Alessandria, 
care — cum se știe — va avea loc la 
25 iunie pe stadionul „23 August". Di- 
namoviștii apreciază valoarea forma
ției italiene și se pregătesc cu multă 
seriozitate. Și pe bună dreptate. A- 
lessandria prezintă o „carte de vizită" 
frumoasă : 2—1 și 0—0 cu Napoli, 
2—0 și 1—1 cu Roma și cu Spăl, 
1—1 și 0—0 cu Genova, 2—1 cu Bari,
1— 0 cu Bologna, 1—0 cu Lanerossi,
2— 0 cu Laziij, 4—3 cu Triestina. Tot 
în campionatul recent încheiat, Ale 
ssandria a pierdut cu 1—2 în fața e- 
chipei campioane Milan, a făcut 1—1 
cu Internazionale (locul III) și de 
două ori 2—2 cu Juventus, clasat pe
tecul IV.

In așteptarea fotbaliștilor ‘italieni, 
dinamoviștii — după frumoasa per
formanță reușită în Cupă — și-au 
continuat pregătirile :

— Marți am făcut un antrenament 
ușor, iar joi un joc la două porți în... 
familie — ne-a spus antrenorul Ba- 
ratki. Duminică vom juca la Constanța 
cu Farul. In cursul acestui meci vom 
folosi mai mulți jucători, pentru a da

la Iași: C.S.M.S.

Știri, rezultate...
' • Miercuri la 
0.S. Tg. Mureș 
cat: Constantin 
mian, respectiv 
din 11 m.

® Un amical
Dinamo Bacău 0—4 (0—2). Au mar
cat: Filip, Gram, Biltz și Rădulescu. 
Joc frumos. Și altul la Oradea: Sel. 
Oradea — U.T.A. 0—1 (0—1). Gaz- 

dar au fost inefica- 
1-a înscris Țîrlea 

s-a disputat în cin- 
de la Viena. Au a- 
spectafori. 
din categoria

Dinamo Săsar

Timișoara: Știința — 
4—3 (3—1). Au inar-

(2), Gîrleantt, Da- 
Varga (2) și Iozsi

dele au dominat, 
ce. Unicul gol 
(min. 27). Jocul 
stea Festivalului 
sistat peste 5000

• Ultimul joc 
C.F.R. Cluj — 
(2-0).
• Restanță în campionatul republi

can de juniori, joi la Craiova: Știin
ța — C.C.A. București 1—3.

C:
4—I

DIN TOATE
DE LA I.E.B.S.

Cota de bilete pentru mea ul de fotbal 
Dinamo București-Alessandria (Italia), care 
va avea loc la 25 iunie pe Stadionul „23 
August", se pune în vînzare de luni 22 
iunie la casele stadioanelor Republ cii, „23 
August" și Dinamo. Sînt valabile biletele 
cu seria nr. 25 Stadionul „23 August".

La acest meci sînt valabile numai ur
mătoarele carnete :

— Albastre și roșii în piele (la tr buna 
I, sectorul 0).

- Verzi dermatin (fără delegații, la masa 
presei în limitele locurilor stabilite pentru 
fiecare ziar, restul avînd acces la tribuna 
I sectorul 46), albastre dermat n, gri der
matin cu stampila „fotbal" (la tribuna I, 
sectorul 46).

REUNIUNE DE BOX LA CLUBUL 
GRIVIȚA ROȘ4E

Mîine slimineață, începînd de la ora 10, 
asociația sportivă Locomotiva Grivița Roșie 
va organiza în grădina clubului C.F.R. 
Grivița Roșie o gală de box din progra-

Meciurile decisive din campionatul 
categoriei B trezesc un mare interes, 
în special în orașele care vor găz
dui aceste întîiniri hotărîtoare pentru 
configurația celor două clasamente.

La Lupeni, spre exemplu, se scon
tează pe un număr record de specta
tori, ca și la Craiova — unde spor
tivii așteaptă ca .Știința să confirme 
forma excelentă din ultimele etape — 
sau ta lași unde iubitorii fotbalului 
sînt convinși că vor urmări o partidă 
echilibrată: C.S.M.S. lași—TAROM 
București.

Echipele s-au pregătit atent întrea
ga săptamînă susținind și meciuri a- 
uiicale, de verificare.

Antrenorii și jucătorii celor trei 
principale candidate la locul I în pri
ma serie, — Minerul Lupeni, GF.R. 
Arad și C.F.R. Timișoara — sînt con
vinși că vor obține cele două puncte 
puse în joc mîine. Deci este posibil 
un final în care să fie nevoie de a- 
jutorul golaverajului cu ale lui ze
cimi sau sutimi în calcularea coefi
cientului.

Amănunte despre meciurile din
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posibilitate titularilor care se simt o- 
bosiți, să se odihnească. Intră în ve
derile noastre și Nicușor.

Paralel cu preocupările sportive, ju
cătorii se pregătesc pentru seminariile 
recapitulative la invățămîntul politic 
de mase U.C.F.S.

— Ce proiecte aveți î
— In primul rind să asigurăm ju

cătorilor o activitate ootitinuă pînă la 
începerea noului campionat (16 au
gust). In această privință ne va ajuta 
și programul internațional pe care-1 
proiectează conducerea clubului.
CU GINDUL LA CUPA CAMPIONI 

LOR EUROPENI
Despre Petrolul ne-a vorbit an

trenorul principal llie Oană, care ne-a 
informat;

— Ne continuăm antrenamentele, 
desigur cu o intensitate scăzută, pină 
săptâmina viitoare. De la 1 iulie ju
cătorii vor intra într-o scurtă vacanță, 
urmînd să-și reia pregătirile la 16 
iulie. Trebuie să ne pregătim nu nu
mai pentru viitorul campionat, în care 
avem de apărat titlul cucerit doi ani 
ta rind, ci și pentru Cupa Campionilor 
Europeni, în care dorim să avem o 
comportare mai bună decit anul tre
cut. In cadrul pregătirilor vom include 
partide amicale, printre care și una 
internațională in luna august. Lotului 
de jucători îi vom aduce îmbunătățiri, 
prin promovarea cîtorva elemente ti
nere talentate.

Mîine, in țară

Continuă lupta în categoria B, 
începe barajul cîști gaturilor categoriei C
Penultima etapă în categoria B 

(meciuri decisive în prima serie)... 
Prima etapă a barajului la C... Tur
neul final al campionatului republi
can de juniori... Iată ceea ce cuprin
de programul competițioual de mîine 
la fotbal.

In categoria B — și în special în 
seria întîia, unde șapte echipe își con
tinuă cu înverșunare întrecerea pen
tru primul loc — se dispută întîiniri 
deosebit de importante. Minerul Lu
peni — C.S.M. Baia Mare, Corvinul

SPORTURILE
mul căreia desprindem următoarele me
ciuri : I. Boceanu—M. Vasile, M. Mirea—D. 
Bălăci, C. S mi on—Al. lonescu, T. Crîngașu— 
C. Motoc, R. Șerban-C. Dumilru.
NOI JOCUftI TN CAMPIONATUL DE 

CALIFICARE L.C HANDBAL
Mîine se vor disputa noi jocuri în 

cadrul campionatului de calificare la 
handbal. Programul acestor partide 
este următorul: LUGOJ- Eiectroputere 
Craiova—Utilajul Petroșani (masculin); 
CODLEA: Titanii 23 August București— 
Petrolul Teleajen (masculin). PLOEȘTI: 
Textila Buhuși—Spart ac Mediaș (femi- 
nin).

A ll-A EDIȚIE A „CUPEI PROGRESUL" 
LA CICLISM

Mîine dimineață, la ora 7,30, se va da 
de pe stadionul Progresul din str. dr. 
Staicoyici startul festiv în cea de a ll-a 
ediție a cursei a’cliste dotate cu „Cupa 
Progresul". Startul tehnic și sosirile vor 
avea loc la km 7 pe șoseaua Alexandria.

campionatul maghiar, cuprinse în 
program : Csepel—Ferencvaros : la 
Csepel este probabil că nu va juca 
Pali, recent selecționat în echipa A, 
tinde concurează pentru postul de in
ter stînga, împreună cu juniorul Al
bert. Vor reintra însă Bako și Toth. 
La Ferencvaros Friedmasuki și por
tarul Virag. accidentați, nu vor face 
parte din echipă. Motived—Tataba- 
nya: poarta echipei Tatabanya va fi 
apărată de Fekete, Grosics fiind sus
pendat. Honved prezintă echipa com
pletă. B.V.S.C.—Dyosgyor: ta Dyos- 
gyor, Solimoszî, ua junior utilizat 
de obicei ca mijlocaș stînga, va apa
re în postul de centru atacant. Szom- 
bathely—Va sas: reintrări la Vasas: 
Karpaty (ca fundaș dreapta) și ta
lentatul Matesz în înaintare în locul 
lui Sztlagy .'

Szomhathely schimbă total atacul 
care se va alinia astfel : Polgar, 
Pali, Szigomjf, Koimoia Toth.

Ultima verificare înaintea jocului cu Suedia

Selecționata de tineret a R. P. R, joacă mîine seară
cu Dinamo Bacău

Joi, tinerii fotbaliști s-au anirenat în compania
Peste opt zile, în localitatea Falun 

din Suedia se va disputa partida in
ternațională dintre selecționatele ele 
tineret ale R.P. Romîne și Suediei 
(revanșa meciului disputat în

Imagine de la antrenamentul de joi al lotului de tineret. Atac la poarta 
Metalului Titanii. Ciripoi (dreapta), trage la poartă puternic și plasat, fă- 
cînd inutilă intervenția portarului.

la București și terminat cu rezultatul 
de 0—0). Este explicabil, deci, de ce 
pregătirile lotului nostru s-au inten
sificat zilele acestea. O ultimă veri
ficare a selecționatei va avea loc

— C.F.R. Arad, AMEt A — C.F.R. Ti
mișoara, C.S.M. Reșița — Ind. Sir- 
tnii C. Turzii, Știința Craiova — C.S. 
Tg. Mureș, Tractorul — Gaz Metan 
și C.S.A. Sibiu — C.S. Oradea, adi
că întreaga etapă, interesează deopo
trivă fruntea și coada clasamentului. 
De reținut că doi din principalii con- 
curenți ai liderului, C.F.R. Arad ți 
C.F.R. Timișoara, joacă în deplasare 
în timp ce Minerul joacă acasă. In 
seria a If-a liderul TAROM se depla
sează la Iași (joacă cu C.S.M.S.), iar 
a dona clasata, Metalul Titanii, la 
Suceava.

întrecerea pentru promovare de la 
C la B o deschid mîine două jocuri : 
Știința București (antrenori N. Ro.ș- 
culeț și Gti. Ola) — Victoria Buzău 
(antrenor Gh. Stănculescti) la Ploești 
și Metalul Oțelul Roșu (antrenor Ru
dolf Cotormani) — Chimia Făgăraș 
(antrenor Gh. Albu) la Arad. Intîl- 
niri echilibrate, deschise orică
rui rezultat, între formațiile care în 
cursul campionatului s-au dovedit a 
fi cele mai bune. Meciurile vor pri
lejui evoluția cîtorva elemente de va
loare ca Miu, Dumitrescu (Știința), 
Pop, Diaconescu (Victoria), Popa, 
Năftănăilă, Bălcăceanu (Chimia) și 
V. Birău, Titel (Metalul). Celelalte 
două echipe (C.F.R. Pașcani — an
trenor Gh. Bărbulesctt și Rapid Cluj
— antrenor N. Săbăslău) vor intra în 
'joc în etapa de joi.

La juniori : C.S. Tg. Mureș — U.T. 
Arad (semifinală) și Farul Constanța
— C.C.A. București (sfert de finala).

PROGRAMUL CONCURSULUI Nr.26 
Etapa din 28 iunie

I. Suedia (tineret)—R.P. Romînă 
(tineret).

II. R.P. Ungară (A)—Suedia (A).
III. Suedia (B)—R.P. Ungară (B).
IV. R.P. Ungară (jun.)—R.D. Ger

mană (jun.).
V. Farul Constanța — Alessandria 

(Italia).
VI. lud. Sîrmei C. Turzii—Minerul 

Lupeni.
VII. Corvinul Hunedoara — C.S.M. 

Reșița
VIII. C.S. Oradea—C.F.R. Tim.
IX. Gaz Metan Mediaș—C.S.A. Si

biu.
X. Uairea Focșani—Forpșta Fălti

ceni.
XI. Gloria Bistrița — Victoria Su

ceava.
XII. Prahova Ploești—A.S. Pom

pierul.
Con tal.a ți deci că este un program 

complet, reunind intîmiri dintre cele

A, Dina- 
suficiente 
lotul la

mîine seară la ora 20 pe Stadionul 
Republicii. Tinerii noștri fotbaliști vor 
întîlnî formația de categorie 
mo Bacău, care dispune de 
posibilități pentru a supune

(Foto: B. Ciobanu)
un efort susținut. Intilnirea prezintă 
interes și din punct de vedere al spec
tacolului sportiv. In cadrul ei vor 
evolua o serie de jucători tineri de va
loare, capabili să furnizeze un joc de 
calitate.

■Ar
Joi. lotul de tineret a disputat un 

joc de antrenament, care a avut drept 
scop omogenizarea. Partener de joc 
i-a fost Metalul Titanii (din catego
ria B), "are s-a achitat bine de sar
cina sa, obligînd selecăion/ta să se 
întrebuințeze destul de serios. Un a- 
înănunt interesant: în linia de atac 
a Metalului, în prima repriză, a jucat 
Constantin (C.C.A.), care și-a făcut 
Reintrarea cu acest priilej. S-a văzut 
însă, că nu are suficientă pregătire și 
mai ales că nu a jucat multă ~reme.

Lotul a cîștigat această întîlnire cu 
4—2 (0—2) prin punctele marcate du 
Mateianu (2), Ciripoi și Raksi ; 
pentru Metalul au înscris And-reescu 
și Radu Tudor.

Dar nu rezultatul a interesat în 
acest joc de pregătire, ci modul cum 
au acționat, individual și în ansam
blul, tinerii fotbaliști. Și din acest

UNDE M
In Capitală

AZI
GIMNASTICA : Sala Floreasca, de la ora 

17, concurs al loturilor republicane (exer
ciții impuse).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 9, în- 
tîlnirea internajionalâ de talere între echi
pele R.P. Romîne și U.R.S.S. și concursul 
dotat cu ,,Cupa măiestriei".

TENIS DE MASA : sala de sport d‘n str. 
Mendeleev 34, de la ora 17, concurs de 
verificare al juniorilor.

TENIS : meciuri în cadrul campionatului 
pe echipe mixte al Capitalei : teren C.C.A. 
(bd. Ilie Pint’lie), de la ora 15,30, C.C.A. I— 
C.C.A. II; teren Progresul, de la ora 15,30, 
Progresa l-Ști ința; teren Dinamo, de la ora
15,30, Dinamo-Construcforul.

ATLETISM : Stadionul Tineretului, de la 
ora 9 ș>i de la ora 17, Campionatele re
publicane ale școlilor medii.

NATAȚIE : Ștrandul T’neretului, de la 
ora 17,30, concurs în cadrul campionatului 
republican al juniorilor (faza raionala);

mai variate: de la partide interna
ționale inter reprezentative la me
ciuri de mare atracție din ultima e- 
tapă a campionatului categoriei B, 
unul dintre cele mai echilibrate cam
pionate ale anilor din urmă.

In săptâmina viitoare, atît Ia ru
brica noastră cit și în Programul 
Loto-Pronosport veți găsi informații 
în legătură cu pregătirile ecliijMilor 
străine și romîne.ști. ale căror me
ciuri sînt cuprinse iu programul con
cursului nr. 26.

Nu uitați I Numai pînă astăzi la 
ora 24 mai puteți depune la agen
țiile din Capitală buletinele dvs. la 
concursul Pronosrxart nr. 25.

PRONOEXPRES
Pentru concursul Pronoexpres nr. 24 

au fost stabilite următoarele premii : 
categoria a I l-a: 2 variante a cîte 
77.343 lei ; categoria a lll-a : 7 va
riante a cîte 11.192 lei; categoria a 
IV-a : 115 variante a cîte 681 lei;
categoria a V-a : 286 variante a cîte 
410 lei ; categoria a Vl-a : 1814 va
riante a cîte 64 lei.

Se reportează : 250.090 lei la cate
goria I.

Rubrică redactată de L S. Loto 
Pronosport.

echipei Metalul Titanii
punct de vedere se poate spune că lo
tul n-a depus suficient interes. 
S-au sezisat unele greșeli: jucătorii 
au condus uneori prea mult balonul
— în situații cînd se impune transmi
terea lui imediată — sau au dat 
drumul la balon mult mai devreme 
decît cerea faza de joc. In plus, rit
mul de joc a scăzut în unele perioade 
pe măsură ce acțiunile se apropiau 
de poartă. Jucătorii au posibilitatea 
să acționeze mult mai bine, conform 
indicațiilor antrenorului, și acest lu
cru s-a văzut în meciul de antrena
ment de duminica trecută, cînd au 
jucat ,/ca la carte". In prima repriză 
a fost folosită echipa preconizată pen
tru meciul cu Suedia ; Todor — Grea- 
vu, Mofroc ,Cojocarii — Fronea, Ta- 
barcea — Ivansuc (Ciripoi), Mateianu, 
Dridea, Raksi, Crăiniceanu. Meciul 
a fost terminat de formația următoare: 
Uțu — Nedelc-u, Muireșan, Cojocarii
— Petru Emil, Tabarcea — Ciripoi, 
Mateianu, Dridea, Varga, Ene II.

ține după

a. c. are

iunie a. c.

posedă m-

COMUNICAT ]

Școala medie mixtă nr. 10 cu 
program special de educație fizică 
cu sediul in Timișoara I. bulev. 
Lemn 2. aduce la cunoștința celor 
interesați că examenul de admi
tere pentru clasa VIII se 
cum urmează :

1. In ziua de 27 iunie 
loc examenul medical.

2. In ziua de 28 și 29
are loc examenul de altitudini fi
zice care constă din alergare pe 
distanța de 100 ni, aruncarea greu
tății de 4 kgr. și săritura în înăl
țime.

3. In ziua de 1 iulie a. c. are 
loc examenul teoretic care constă 
din probe scrise și oral la limba 
rotnîuă și matematică.

La examen pot parti -ir. i absol
venții școlilor de 7 ani din orice 
parte a țării. Școala 
ternat și cantină.

Absolvenții scolii se 
aceleași drept I ca și 
școlilor medii de cultură generală.

Elevilor respinși la examenul de 
aptitudini fizice li se eliberează 
imediat actele și pot să se înscrie 
în ziua de 29 si 30 iunie la exa
menul de admitere la orice altă 
școală medie de cultură generală.

î

bucură de 
absolvenții

i

ERGEM?
după coru-urs meciuri de poio in campio
natul de juniori : Cetatea Bucur—Voinfa și 
Recolta—Șc. sportiva de elevi.

RUGBI : meo uri în cadrul „Cupei Festi
valului", Stadionul Republicii, ora 18,30, 
Dinamo—Constructorul; ora 20,00, C.F.R. 
Grivifa Roșie-C.C.A.

BOX : Sala Recolta, de la ora 19, „Cupa 
2 iulie".

M!!NE
NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de la ora

9.30, ziua a lll-a a concursului de juniori; 
după concurs meciuri de polo în câmp., 
cat. B : Cetatea Bucur—Șc. sportiva elevi 
II; Recolta—Rapid și Vointa-Petrolul Cîm- 
pina; ora 14, Șîimja București—C.S. Tg. 
Mureș (cat. A); de la ora 17, concurs da 
înot; ora 17,30 : Dinamo—C.C.A. (cat. A 
polo).

ATLETISM : Stadionul Republicii, la ora
8.30, plecarea în concursul republican de 
maraton redus ; Piața Gării de Nord, ora 
9/ plecarea în ștafeta de marș „CircuituL 
gărilor*; Stadionul Tineretului, de la ora
9.30, ziua a H-a a campionatelor repu
blicane școlare.

TENIS DE MASA : sala de sport din str. 
Mendeleev 34, de la ora 8,30, concurs de 
verif:care al juniorilor.

TENIS : Campionatul pe echipe mixte al 
Capitalei, de la ora 8,30 și de la ora
15.30, continuarea meciurilor anunfate pen
tru s îmbată.

GIMNASTICA : Sala Floreasca, de la ora 
17, concurs al loturilor republicane (exerci
ții liber alese).

TIR: Poligonul Tunari, de la ora 9, în- 
tîlnirea internațională de talere între echi
pele R.P. Romîne și U.R.S.S. și concursul 
dotat cu „Cuoa măiestriei*.

CICLISM: Velodromul Dinamo, de 1a ora 
9, concursul dotat cu „Cupa Sportul popu
lar*.

RUGBI : cafeporia B : Stadionul Republi
ci', _ ora 17,45. Rapid—Ști into București; 
Stadionul Tineretului, ora 17,30, Sirena— 
Met-’ul M.I.G. II.

FOTBAt : Stadionul Republicii, ora 20/ 
Lotul de tineret al R.P.R.-Dinamo Bacău ; 
teren A.S. Pompierul (Obor), ora 10.30, 
A. S. Pompierul—Dmamo Galati frat. 8'.

MOTO : Circuitul de pe str» Maior Co- 
ravu, de la ora 8.30, concurs de viteză 
dotat cu rypele ,,Armand Mun^eanu* si 
„Dumitru Dumifrache".

BOX : grădina clubului Griv:*a Roșie, do 
la ora 10, reuniune amicală: Sala Recolta, 
de la ora 10, ,.O‘na ? :u’ie*.

In țară
MÎINE

ATLETISM : Stadionul Tractorul din Ora
șul StnJin, întrecerile edifiei a ll-a a con
cursului republican pentru copii.

ț^JGBI : campionatul cat. A : Tinwșoaor *, 
Știinja-Gpnstfuctorvl Bîriad»



Astă-seară, pe stadionul Republicii 
un interesant cuplaj rugbistic

Se întâlnesc C«F*R. Grivița Roșie cu C C. A* 
și Constructorul cu Dinamo

(Iosif), Picu — Mladin, Stoenescu, 
(Milea) — Cotter, Soculescu, Șerban. 

C.C.A.: Vizitiu — Cojocarii (Con
stantin Ghcorghe), Bălteanu, Kramer 
(Humeniuc), Enache — Nica, Mer- 
ghișescu (Stoian) — Ionescu, Șt. 
Constantin, Gh. Radu — Barbu, Arse- 
ne — Zalman, Căpușan, Mihalcea.

CONSTRUCTORUL: Nedelcu — O- 
prescu, Sava, Bărăscu, Simion — Nis- 
tor, Mateescu — Bogoi, Posmoșanu 
(Marin Gh.), P. Niculescit — Stoian, 
Rădulescu — Teofilovici, Lantz, Ma- 
rica.

DINAMO își va alcătui formația, 
abia pe teren. Este însă cert că vor 
fi folosiți cîțiva tineri talentați cum 
sînt: Griin, Pilă, Toma, Hossu ș.a. 
Vor mai juca Floarea Carol, Olteanu, 
precum și cei mai buni rugbiști din 
ultima partidă susținută cu C.F.R.

Miercuri, tot în nocturnă, se întîl- 
nesc învingătorii și învinșii între ei.

Grivița Roșie, C.C.A., 
vor lupta 

an fără

Cei mai buni rugbiști din Capitală 
și-au dat întîlnire astă seară pe sta
dionul Republicii, unde își vor dispu
ta, în nocturnă, cupa pusă în joc de 
clubul Dinamo, în cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților.

Cele patru echipe invitate la compe
tiție: G.F.R. ~ ~ ' ------
Constructorul și Dinamo 
pentru prima dată în acest 
emoția că ar putea pierde puncte pre
țioase pentru clasament. Să sperăm 
că relaxate, după terminarea activității 
oficiale, ele vor avea o comportare 
dintre cele mai bune, care să însem
ne o bună propagandă pentru sportul 
cu balonul oval.

Iată programul zilei de azi: Con
structorul — Dinamo (ora 18,30) și 
C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A. (ora 
20). f ormațiile probabile:

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE: Buda — 
Rotarii, Wusek, Irimescu, Țibuleac — 
Gherasim, Stănescu — Morarii, Rusu 

Două importante concursuri 
de tenis de masă pentru juniori

Două din cele mai 
cursuri de verificare 
pentru „Criteriul european' 
de masă al juniorilor au

importante con- 
și selecționare 

i“ de tenis 
loc azi și 

mîine la București și Oradea. In aces
te dotiă orașe au fost invitate cele 
mai bune elemente (juniori și junioa
re), susceptibile de a ne reprezenta în 
probele pe echipe și cele individuale 
ale întrecerilor din luna iulie de la 
Constanța. Astfel, la Oradea vor par
ticipa sportivi și sportive din Cluj, 
Arad, Timișoara, Baia Mare, Oradea 

*c, iar în Capitală au fost cliemați 
juniori din Ploești și Pitești

In București competiția va avea loc 
în sala de sport din str. Mendeleev 
nr. 34, azi de la ora 17 și mîine de 
la ora 8,30. Vor lua parte 20 de ju
niori impărțiți în patru serii: I: Gheor
ghiu Lanrențiu, Stoffman, Vasiliu, An
tonescu Marin, Jugănaru; II: Bărbtt- 
lescti, Marton, Apostol Marin, Ionescu 
Cornel (un junior din Ploești); IIE 
Dinulescu, Titorov, Manițescu, Apostol 
Dumitru, Curta; IV: Vrînceanu, Lu- 
chian (Pitești), Antonescu Dan, Tudo- 
rache, Dimiifriu. Se va juca sistem

G IMN AȘT II 
FRUNTAȘI 
LA LUCRU!

Astăzi și mîine fruntașii gimnasticii 
noastre sînt chemați din nou în țața 
aparatelor pentru a concura într-o în
trecere închinată Festivalului de. la 
Viena. 9 gimnaste și tot atîția gfrn- 
iaști, componenți ai loturilor R.P.R. 

susțin cu acest prilej și o ultimă ve
rificare înaintea îmilnirii internaționale 
cu reprezentativele R.D.G., care va 
avea loc la Berlin la 27—28 iunie.

Concursul de selecție din sala Flo- 
rcasca este foarte important pentru 
că în cadrul lui se vor prezenta și 
exercițiile impuse, aceleași cu care se 
va concura la Jocurile Olimpice din 
I960.

In fotografie: valoroasa noastră 
gimnastă Elena Teodorescu, care la 
„Cupa Europei" — desfășurată recent 
la Cracovia — a ocupat locul 11.

Se dezvoltă sportul în Republica Irak
Republica Irak este una dintre cele 

mai tinere. Nu a trecut nici un an 
de cînd lupta hotărîtă. a poporului a 
izgonit pe colonialiști, iar țara a 
început sa pășească pe calea unor 
mari transformări. Desigur, vor mai 
fi necesare destule eforturi pentru 
a lichida greaua moștenire a „regi
mului negru" care lăsase țara pe 
mîna jefuitorilor colonialiști. E sufici
ent să cităm doar două fapte pentru 
a ilustra viața chinuită a poporului 
irakian. Intr-un trecut foarte apropiat, 
în Irak, pînă la revoluție, șase copii 
din zece mureau înainte de a atinge vir- 
sta școlară, iar limita medie de viață 
a oamenilor nu depășea 26—27 de 
ani. Irakul este una dintre puținele 
țări ale lumii în care cit cîteva secole 
în urmă populația era mult mai mare 
decît acum.

Susținut de popor, actualul guvern 
al republicii desfășoară reforme pro
gresiste în toate domeniile vieții. Multă 
atenție se acordă apărării sănătății.

Un loc de seamă in această acțiune 
îl ocupă măsurile luate pentru dez
voltarea și popularizarea culturii fizi
ce și a sportului. Primul ministru al 
Irakului, Abdel Kerim Kassem, a arătat

turneu, iar primii clasați din seriiturneu, iar primii clasați din serii vor 
lua parte la un nou turneu final la 
care vor mai participa și Mofancea, 
Bodea, Anghelescu, Mariana Barasch 
și juniori din Ploești și Pitești.

Paralel cu jocurile băieților se vor 
disputa și întreceri rezervate junioa
relor — im concurs deschis și apoi un 
turneu final.

Intilnirile se anunță deosebit de in
teresante și ele se vor desfășura în- 
tr-un cadru specific vîrstei conctiren- 
ților; mult entuziasm, voioșie și dîrze- 
nie. Am dori însă, ținînd seama de 
experiența altor competiții asemănă
toare, ca întrecerile să aibă loc în mai 
multă ordine și disciplină. Și aceasta 
se cere nu numai sportivilor, ci și 
organizatorilor. Este bine ca să se re
ducă la minimum diferitele chemări 
la ordine, prea zgomotoase, ca jucă
torii să ’ x‘- --
sală și 
dine la 
această 
pot da 
în sala 

facă mai puține plimbări prin 
să fie prezenți cu promptitu- 
programări. Fără discuție, în 
privință un ajutor prețios îl 
antrenorii și părinții prezenți 
de concurs.

nu o dată rolul important al sportu
lui și educației fizice în întărirea sănă
tății poporului. In momentul de față 
se creează premizele dezvoltării activi
tății tuturor sporturilor. Au și fost 
create uniuni sportive de fotbal, bas
chet, velei, atletism și altele. Iau fiin
ță numeroase cluburi sportive. Toate 
organizațiile fac parte din Comitetul 

| meridiane! 
Uniunii Sportivilor, organizat pe baze 
democratice.

Dacă pînă la revoluție sportul pu
tea fi accesibil doar unei infime mi
norități, acum se fac eforturi conside
rabile pentru atragerea păturilor largi 
ale populației spre practicarea educa
ției fizice. Pînă nu de mult populația 
de 1.000.000 a Bagdadului dispunea 
doar de un mic stadion și de cîteva 
terenuri de tenis. Recent, guvernul a 
luat hotărîrea de a se construi în apro
pierea capitalei un mare complex spor
tiv. In centrul său se va afla un sta
dion cu tribune pentru 60.000 de locuri, 
iar în jur un bazin de înot, terenuri 
de tenis, baschet, volei și altele. Este 
în proiect construcția unei săli de

Primul record al Spartachiadei...
Se poate spune cu toată certitudine.a 

că a Il-a ediție a Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S. va fi cea mai 
mare competiție mondială a anului.

E suficient să arătăm că la întrece
rile preliminare ale Spartachiadei, 
începute încă din vara anului 1958, 
și desfășurate în toate republicile U- 
niunii Sovietice, au luat parte 
35.000.000 de sportivi. Un asemenea 
număr de participanți nu a adunat 
la start vreodată nici o competiție 
sportivă. Acesta este, deocamdată, 
primul și poate cel mai important re
cord al Spartachiadei.

Una din sarcinile de bază ale Spar- 
tachiadetor popoarelor din U.R.S.S. 
— competiții devenite tradiționale — 
este aceea de a atrage spre practica
rea culturii fizice milioane de tineri 
și tinere.

In comparație cu prima Spartachiadă, 
numărul participanților a crescut la 
cea de a doua cu 12.000.000. Este a 
minunată realizare.

Cu același succes se înfăptuiește și 
o altă sarcină, aceea a ridicării măies
triei sportive. Despre aceasta vorbesc 
grăitor următoarele fapte: numai în 
timpul disputării primei etape a celei 
de a doua Spartachiade peste 4700 
de participanți au îndeplinit norma 
de maestru al sportului iar 55.000 pe 
aceea de ' 
sportivii 
recorduri 
U.R.S.S.

categoria I. In acest timp 
sovietici au stabilit zeci de 
ale lumii, ale Europei și ale

Va fi în august...
Aproape 10.000 dintre cei mai puter

nici și mai buni sportivi ai țării se vor 
aduna la Moscova în primele zile ale 
lunii august. In capitala țării vor 
avea loc finalele celei de a doua Spar
tachiade a popoarelor din U.R.S.S.

Prețioase învățăminte după concursul internațional

de haltere de la Moscova
La sfîrșitul săptămînii trecute hal

terofilii echipei C.C.A. au fost oas
peții minunatei capitale a Uniunii So
vietice. Cu acest prilej halterofilii mi
litari din R.P. Romînă s-au întrecut 
cu halterofilii militari din țările fră
țești, din U.R.S.S., R.P. Polonă, R. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Un
gară și R.P. Albania.

Am văzut atîtea lucruri minunate la 
Moscova îneît mi-ar fi greu să le des
criu pe toate. Firește, mă voi ocupa 
în primul rînd de concursul la care 
am participat.

In special trebuie să remarc ex
cepționala primire și ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în tot timpul șe
derii noastre în U.R.S.S. Gazdele 
noastre au acordat tuturor participan- 
ților o atenție deosebită.

întrecerile halterofililor din 
frățești au început sîmbătă, 13 iunie. 
Spre deosebire de alte locuri, la Mos
cova. ora începerii concursului nu su
feră nici un minut întîrziere, iar des
fășurarea probelor se face cu mult 
mai repede decît în alte părți. Este 
suficient să amintesc că între orele IC 
și 22 au avut loc întreceri la trei ca
tegorii! Ritmul rapid în care concurenții 

țările

sport pentru 6000 de spectatori, în 
care se vor desfășura întreceri de box, 
lupte, jocuri sportive. A fost planifi
cată de asemenea amenajarea unui 
„orășel sportiv" pe lîngă Universita
tea din Bagdad.

Se dezvoltă legăturile internaționale 
ale sportivilor irakieni. In primăvara 
acestui an ei au avut ca oaspeți pe 
fotbaliștii sovietici, membrii echipei 
„Neftianik" din Baku. Nu de mult, 
Uniunea de fotbal a Irakului a hotărît 
să trimită două echipe care vor susține 
o serie de întîlniri cu sportivii țărilor 
socialiste. La 25 iunie o echipă alcă
tuită din jucătorii diferitelor cluburi 
va întreprinde un lung turneu 
în Cehoslovacia, Ungaria, Romînia, 
Bulgaria, R.D. Germană, Polonia, Al
bania. La 1 august va pleca și echipa 
Armatei în vederea întîlnirilor priete
nești cu echipe din U.R.S.S., R.P. Chi
neză, R.D. Vietnam și R.P.D. Coreea
nă. Echipele au în program cîte 3 
meciuri în fiecare țară.

Fără îndoială că aceste turnee vor 
constitui un bun prilej de cunoaștere 
a tînărului sport irakian, de strînge- 
re a legăturilor prietenești între spor
tivii irakieni și sportivii din țările so
cialiste.

Cu prilejul primei ediții a Spariachiadei popoarelor din U.R.S.S., a uvut k>c 
o grandioasă demonstrație sportivă de masă pe stadionul din Lujniki. Acum, 
pentru cea de a doua ediție a acestei grandioase competiții, tineretul sovie

tic pregătește noi și minunate exerciții.

Pe 35 baze sportive ale Moscovei, 
printre care pe marile stadioane „V. 1. 
Lenin" și „Dinamo" se vor întrece 
timp de 10 zile 17 reprezentative ale 
ropubliciior unionale și 85 de echipe 
ale principalelor întreprinderi din țară.

Reprezentativele republicilor unionale 
vor lua parte la întreceri în următoa
rele discipline: baschet, box, lupte 
(libere și clasice), ciclism (pe șosea 
și velodrom), polo pe apă, volei, gim
nastică, canotaj (caiac și canoe), că
lărie, atletism, motociclism, înot, să- 

prin faptul cătrec la bară se explică 
înainte de concurs fiecare halterofil tre
buie să anunțe greutatea la care par
ticipă. Astfel, crainicul anunță concu
rentul pentru a ridica bara și în același 
timp îi face și o scurtă prezentare.

Vorbind despre perfomanțe, trebuie 
să amintesc în primul rînd despre va
loarea ridicată a halterofililor militari 
sovietici, care deși nu au aliniat cea 
mai bună formație au cîștigat detașat 
întrecerile. O impresie deosebită ne-a 
lăsat Fedor Bogdanovski care se gă
sește într-o formă foarte bună. M-a 
impresionat mult lupta sportivă excep
țională dintre tinerii „mijlocii" Vla
dimir Petrov și Victor Leah. După 
prima probă, Leah conducea cu 5 kg, 
avantaj 
a treia 
trov a 
față de 
cîștigînd astfel întrecerea la o diferen
ță de 2,5 kg. Dintre ceilalți concurențî 
am remarcat pe polonezii Zelinski și 
pe Sonenfeld, acesta din urmă fiind 
învins de Lazăr Baroga.

Despre halterofilii romîni se poate 
spune că ei s-au comportat mulțumitor. 
Locul Ill cucerit de echipa militară 
romînă este onorabil ținînd seama de 
faptul că ea a întrecut echipele mili-

pe care l-a menținut pînă la 
probă. In ultima încercare Pe- 
reușit să „arunce" 167,5 kg 
cele 160 kg obținute de Leah,

Turneul de șah de la Balatonfiired 
se apropie de sfirșit

In turneul de șah de la Balaton
fured învingătorul începe să se con
tureze în persoana marelui maestru 
sovietic Ratmir Holmov. In runda a 
XI-a el a cîștigat la campionul R.P. 
Ungare, Portisch, obținînd astfel cea 
de a 8-a victorie în concurs. In mo
mentul de față Holmov are un avans 
de 2 puncte asupra următorilor cla
sați și este puțin probabil să mai fie 
ajuns. In orice caz partida decisivă 
a campionatului se va disputa în 
runda a Xll-a între Holmov și cam
pionul R.D. Germane, Uhlman. Aces
ta din urmă cîștigînd întrerupta cu 
Dely l-a egalat pe Soos pe locul se
cund. După runda a Xll-a cei doi 
concurenți continuă să se afle la e- 
galitate, deoarece ambii au întrerupt 
partidele susținute : Soos cu Florian 
și Uhlman cu For in tos.

Jucînd bine în ultimele runde, Uj- 
telki și Bilek și-au îmbunătățit situa
ția din concurs. Maestrul cehoslovac 
a întrerupt partida cu llaag, în timp 

rituri în apă, pentatlon modern, tir, 
tenis, tenis de masă, haltere, scrimă 
și șah.

Echipele întreprinderilor vor evolua 
tn cinci sporturi : ciclism, gimnastică, 
atletism, haltere și înot.

In toate sporturile care figurează 
pe programul Spartachiadei se va des
fășura simultan și campionatul U.R.S.S. 
In felul acesta fiecare cîștigător va fi 
distins cu medalia de aur și tricoul 
purpuriu de campion al Spartachiadei 
și al Uniunii Sovietice.

Cehoslovacia, Ungaria, R.D. 
și R.P. Albania. Cea mai

tare din 
Germană 
bună impresie a lăsat-o Lazăr Baroga, 
care a corectat recordul țării la îm
pins (130 kg.) și a ocupat locul II. 
Despre Baroga, antrenorul sovietic Po
liakov a _ declarat că este un foarte 
bun ridicător și că are frumoase pers
pective. Ion Panait putea să totalizeze 
un nou record al țării la „cea mai 
ușoară" dar a ratat de puțin la arun
cat 112,5 kg. Mulțumitor a concurat și 
Vasarhelyi în timp ce ceilalți halte
rofili în special Roman și Cazan de 
la care mă așteptam la mai mult ru 
fost sub valoarea lor obișnuită. Cazan 
a ocupat 
402,5 kg. 
că brațul 
restabilit.

Primul
mîni la Moscova 
noi un bun prilej 
acest lucru sînt 
noștri, care vor căuta să pună în prac
tică învățămintele acestui mare con
curs internațional.

locul I dar rezultatul de 
nu ne satisface, cu toate 
său nu este încă complet

al halterofililor ro- 
a constituit pentru 
de învățăminte. De 
convinși halterofilii

concurs

ȘTEFAN PETRESCU
secretarul Federației Romîne de

Haltere

ce Bilek a cîștigat la Kluger, emi- 
țînd serioase pretenții la locul II. Cu 
un rezultat de egalitate s-a terminat 
partida Nejkirch—Dely. Tot remiză a 
fost și întrerupta ITaag—Nejkirch. 
Celelalte partide din runda a Xll-a 
au rămas ncterminate.

Ultimele două runde programează 
o serie de întîlniri decisive. In afară 
de partida Uhlman—Holmov,- despre 
care am vorbit notăm disputele Soos- 
Bilek și Portisch—Soos, Holmov-— 
Nejkirch și Ujtelkî— Forintos care vor 
contribui la clarificare.

lată clasamentul: 1. Holmov 8*/2
p.; 2—3. Soos, Uhlman 6'/2 (1) p; 
4—5. Ujtelki (1), Bilek 6 p. ; 6. Por
tisch 5'/2 p. ; 7—8. Honfi (1), Klu
ger 5 p.; 9—11. Haag (I), Nejkirch, 
Dely 4‘/2 p. ; 12. Florian 4 p. (1); 
13. Forintos 3>/s p. (1); 14. Beni 3 
P- (1).
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C ampionatul republican
ORAȘUL STALIN 19 (prin telefon 

Tde la trimisul nostra'). — Din cauza 
orei tîrzii. în numărul trecut al zia
rului nostru am anunțat doar că 
echipa campioană feminină a țării, 

'.Recolta București, era condusă după 
primul schimb de formația Voința Tg. 
Mureș cu diferența de 80 p.d. Și to
tuși, ’ seara tîrziu, campioanele erau 
fericite: la capătul unui meci de bună 
calitate, pasionant prin evoluția sco
ții lui, ele au reușit să învingă la o 
diferență de numai 4 p.d. (2276—2272 
p.d.) 1 Vă imaginați cîtă putere de 
luptă, cîtă voință de a învinge le-au 
-trebuit bucureșter.celo’r pentru a re
monta acest handicap în fața unei 

-echipe la fel de valoroase.. In acest 
duel al nervilor (rezultatul final a fost 

■•incert pentru ambele echipe pînă la 
•ultimele 3 bile), Recolta București 
«a învins datorită în mare parte com- 
■portării neașteptat de bună a tinerei 
jucătoare Cr’ista Rezac, care, în schim- 

i:bul patru, a întrecut pe dubla noastră 
•campioană Margareta Szemany cu 40 
•p. Crista Rezac a doborît din 100 bile 
-mixte 421 p.d. Din echipa învingă
toare s-a mai remarcat Aurelia Bal- 

• cangiu (409 p.d.) iar de la Voința, 
"Ecaterina Domo 1 (407 p.d.).

Jocurile masculine C.F.R. Timișoara 
— C.S. Oradea și I.0.R. București — 
■Constructorul Pitești s-au încheiat cu

Triplă victorie rominească in concursul internațional 
de iahting „Cupa Victoriei”

(Urmare din pag. I)

Țpregătire, „se plimbaseră" pe par
cursul celor patru regate, cîștigînd 
«detașat concursul, după cum o arată 
.și clasamentul general: STAR: 1. P. 
Ălanu — Gh. Petrescu (R.P.R.) 2335 

~p 2. E. Groza — A. Nahabedian 
(R.P.R.) 1256 p. 3. P. Sulga — T. 

"Lilov (R.P.B.) 1206 p. 4. J. Kova-
levski — II. Bedinski (R.P.P.) 604 p.

Dată fiind situația clasamentelor în 
-care romînii dețineau întîietatea la 
rsnaip și iolă, iar sportivul polonez 
'Y. Szloser la finn, ultima zi a compe- 
iiției prezenta interes mai ales prin 
•prizma luptei între concurenții noștri. 
.Astfel, la clasa snaip urma să se de
cidă care dintre echipajele romînești 
va totaliza cel mai mare punctaj. Este 
vorba de ambarcațiunile conduse de 

"V. Costescu și T. ĂAillio, în vreme ce 
la iolă ultima regată urma să rezolve 
lupta dintre M. Runcu și P. Svoboda. 

"’Talentatul echipaj T. Millio — M. 
Sa ghin a cîștigat această ultimă con
fruntare la snaip și cu ea și primul 
Toc în clasamentul general. Același 
lucru l-a făcut la iolă și Mircea

O'BRI N — 19,405 m, nou record mondial la aruncarea greutății
Sezonul atletic al acestei primăveri 

a lost dominat in S.U.A. de lupta a 
trei aruncători de greutate, experi
mentalii Parry O’Brien și B. Nieder 
și tînărul Dallas Long. Fiecare din
tre ei a reușit performanțe superioa
re recordului mondial oficial (19,25 
m), dar de fiecare dată rezultatele 
nu puteau fi omologate, neîndepli- 
mind toate cerințele regulamentare.

Dar iată că la începutul acestei

„EMI“. 
reia 
cut

Despre ciclistul 
luxemburghez Gaul, 
eîștigătorul turului 
ciclist 
ziarele 
foarte 
schimb 
în 
de

Italiei, 
scris 

In 
ridicat 

mașina 
cafea

al
au 

puțin.
au

slăvi...
rîșnit

firmă că-
Gaul i-a fă- 

reclamă în tim- 
turiil ui.

Cine culege 
rii victoriei 

(Desen de S. No
vac)

scorurile de 4733—4507 și respectiv, 
4491—4321.

Joi am asistat din nou la meciuri 
aprig disputate. Pe arena C.F.R., care 
are patru piste, s-au întîlnit C.S. Ora
dea cu Constructorul Pitești și I.O.R. 
București cu Unirea F.Z. Roman. Deși 
campionii țării (C.S. Oradea) au con
dus tot timpul în confruntările indi
viduale, ei au fost nevoiți să încline 
steagul în fața formației din Pitești, 
datorită neprezentării în timpul regu
lamentar (? I ?) a jucătorului orădean 
Paul Possar. Scor finali: 4397—3842 
p. d. pentru Constructorul. Popicarii 
bucureșteni de la I.O.R. au opus o 
rezistență meritorie în fața fostei cam
pioane a țării Unirea F.Z. Roman, 
care a avut în recordmanul țării Va- 
sile Leancă (809 p.d. — penultimul 
schimb) un pilon hotărîtor în obți
nerea victoriei. Scor : 4652—4526 p.d. 
pentru Unirea.

Pe arena Metrom care găzduiește 
întîlnirile feminine s-au disputat joi 
următoarele meciuri: Voința Tg. Mu
reș a depășit cu ușurință tînăra echi
pă Hîrtia Piatra Neamț cu 2160—1799 
p.d.! în schimb întîlnirea dintre Vo
ința Timișoara și Rapid București ne-a 
oferit o dispută de un ridicat nivel 
tehnic în care feroviarele, conduse cu 
11 p. după schimbul doi, au evoluat 
în continuare foarte crispat (în special

Runcu, tranșînd în favoarea sa dispu
ta cu colegul de echipă P. Svoboda. 
La finn, redutabilul Y Szloser, benefi
ciind de un start excelent, s-a impus 
și în această ultimă regată obținînd 
astfel primul loc în concurs.

lată acum configurația clasamente
lor finale : IOLA: 1. Mircea Runcu 
(R.P. Romînă) 3000 p. 2. P. Svo
boda (R.P. Romînă) 2222 p. 3. G. 
Encev (R.P.B.) 1796 p. 4. P. Rokicki 
(R.P.P.) 1541 p. 5. S. Boianov
(R.P.B.) 1046 p. FIN: 1. Y. Szloser 
(R.P.P.) 3398 p. 2. E. Enopian (R.P. 
Romînă) 1644 p. 3. F. Danailov 
(R.P.B.) 1422 p. 4. P. Purcea (R.P. 
Romînă). 1422 p. 5. Al. Horoveanu . 
(R.P. Romînă) 1329 p. SNAIP : 1. 
Tașcu Millio—Mihai Saghin (R. P- 
Romînă)' 2921 p. 2. V. Costoscu — I. 
Naum (R.P. Romînă) 2745 p. 3.1.Taz- 
bir—W. Sotczinski (R.P.P.) 2046 p.
4. Z. Mihalski—J. Romanovski (R.P.P.) 
1291 p. 5. V. Nicolov—I. Gheorghiev 
(R.P.B.) 602 p.

A patra ediție a „Cupei Victoriei" 
la iahting la care au participat veliști 
polonezi ,bulgari și romîni, s-a încheiat 
cu o frumoasă festivitate de pre
miere.

săptămîni în cadrul concursului de 
la Pomona, desfășurat în fața oficia
lilor Uniunii Amatoare de Atletism 
din S.U.A. și a... 65 de spectatori, 
O’Brien a aruncat greutatea La 19,405 
m întrecînd cu 15,5 cm propriul său 
record mondial. După curn transmit 
agențiile de presă, performanța iui 
O’Brien îndeplinește toate condițiile 
pentru a fi omologată ca nou record 
al lumii.

de popice
jucătoarele Coman și Anzulatu). Voin
ța Timișoara a obținut o grea, dar me
ritată victorie cu 2285—2245 p.d.

Vineri s-au înregistrat rezultate nor
male. Echipa feminină Rapid București 
a întrecut mai ușor decît ne așteptam 
pe Voința Tg. Mureș cu scorul de 
2221—2164 p.d. Margareta Semani 
(Voința Tg. Mureș) a realizat în a- 
cest meci cel mai mare punctaj al fi
nalelor : 422 p.d. La ora cînd telefo
nez, jucătoarele de la Recolta Bucu
rești conduc după patru schimburi în 
partida cu Hîrtia P. Neamț cu 1452— 
1225 p.d., iar la jocurile masculine 
dintre C.F.R. Timișoara—Constructorul 
Pitești și O. S. Oradea—Unirea F. Z. 
Roman, situația după cinci schimburi 
este următoarea : C.F.R. Timișoara — 
Constructorul 3979—3772 ; C.S.O. — 
Unirea 3769—3765.

Azi și mîine continuă ultimele în
treceri ale turneului final.

TR. 1OANIȚESCU
-----------------------------------------------------------------------------------

Concursul republican de călărie de la Craiova
CRAIOVA, 19 (prin telefon). — 

Călăreți din 10 asociații și cluburi 
sportive (Recolta București, G.G.A., 
Dinamo București, Echipa Hipică 
Ploești, Petrolul Ploești, Independența 
Sibiu, C.S.U. București, G.S.A. Cluj, 
O.S.A. Craiova și Jiul Craiova) au 
luat startul joi după-amiză în cel de-al 
IV-lea concurs republican al anului, 
care se desfășoară pe baza hipică din 
Parcul Poporului.

întrecerile au început cu probele de 
dresaj pentru juniori -și fete și catego
ria mijlocie. învingător în proba ju
niorilor a fost declarat T. Podeanu 
(Petrolul Ploești) pe Mona Lisa cu 
531,30 p, urmat, în ordine, de : Ri
chard Bart (Ind. Sibiu) pe Mîndra cu 
520,80 p. și de Gh. Păvălucă (Din. 
Buc.) pe Făget cu 513,45 p. Primul 
loc în proba de dresaj, categoria mij-

Ștefan Petrescu (Brăila) învingător in etapa a Il a 
a concursului ciclist al școlilor sportive U.C.F.S.

SINAIA, 19 (prin telefon). Joi s-a 
desfășurat pe distanța Ploești-Sinaia 
(64 km) cea de a Il-a etapă a con
cursului ciclist rezervat școlilor spor
tive U.C.F.S.

In prima jumătate a cursei, cei 
36 de cicliști au mers în bloc. In con
tinuare, Constantin Burtea evadează 
din pluton și trece primul la Posada 
și Breaza. Eforturile depuse la cele 
două puncte de cățărare, au fost 

însă prea mari pentru tînărul Burtea 
și, cu puțin înainte de intrarea în Si
naia, el a fost prins din urmă de un 
grup de șase alergători. La sprin
tul final, cel măi rapid se dovedește 
a fi Ștefan Petrescu, care — în aplau
zele spectatorilor — trece primul linia 
de sosire. Iată clasamentul etapei: 
1. Ștefan Petrescu (Brăila) 1 h. 57:40 
(cu bonificație 1 h. 57:10); 2. Con
stantin Burtea (Ploești) 1 h. 57:40
(cu bonificație 1 h. 57:20); ,3. Petre
Ghiță (Brăila) 1 h. 57:40 (cu boni
ficație 1 h. 57:30). In același timp 
au sosit: Ștefan Padiu (Ploești), Va-

PE SCURT
Pe stadionul din Alexandria s-a des

fășurat joi în nocturnă un concurs in 
ternaționat de atletism la care au par
ticipat sportivi din R. P. Romînă, 
R. F. Germană, Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și Republica Arabă Unită. At
letul rornîn Zoltan Vamoș s-a clasat 
pe primul loc în proba de 1500 m plat 
cu timpul de 3:56,4. Locul doi a fost 
ocupat de Blatt (R. F. Germană) cu 
3:57,2.

Alte rezultate: 100 m plat —
Nuscke (R. F. Germană) 10,8 sec.; 
400 m plat — Sillis (Grecia) 48,9 
sec.; 110 m garduri — Nuscke (R. F. 
Germană) 14,6 sec. ; prăjină — Les- 
sek (Iugoslavia) 4,42 m (nou record 
iugoslav) ; 5000 m — Papavasiliu
(Grecia) 14:38,2 ; lungjime — Spiropu- 
los (Grecia) 6,98 m.

• LA 18 IUNIE a sosit la Moscova 
echipa de lupte libere a S.U.A. care 
va susține 4 întîlniri amicale cu echi
pele U.R.S.S., R.S.F.S. Ruse, R.S.S. 
Ucrainene și R.S.S. Gruzine. Prima 
întîlnire va avea lo<j Ia 20 iunie la 
Moscovă între echipele S.U.Aj și 
U.R.S.S. Luptătorii americani întorc 
cu acest prilej vizită luptătorilor so
vietici care au susținut ranul trecut 
4 meciuri în S.U.A’.

Turneul internațional de volei

Sportivii din R. P. Chineză 
vor fi primii oaspeți

Zilele acestea la Federația romînă 
de volei se desfășoară o activitate in
tensă. Se pregătește pînă în cele mai 
mici amănunte de organizare și des
fășurare, competiția internațională de 
volei care va avea loc în Capitală 
între 1—7 iulie. După cum am anun
țat la timpul potrivit, la aceste între
ceri organizate în cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist și-au anunțat participa
rea cele mai puternice echipe masculine 
și feminine din Europa, în frunte cu re
prezentativa masculină a R. Ceho
slovace, campioană mondială și euro
peană și reprezentativele orașului Mos- 

locie a revenit lui Ion Oprea (Lot 
R.P.R.) pe Sulina cu 710 p, urmat de
1. Molnar (C.C.A.) pe Pelinaș cu 664 
p. Vineri, concursul a continuat cu 
probele de obstacole începători și ca
tegoria semi-ușoară. Iată rezultatele 
înregistrate: începători: 1. I. Pîrjol 
(Jiul Cr.) pe Sunet 0 p. timp 38,6 
sec.; 2. M. Jovmir (Jiul Cr.) pe So- 
rica cu 0 p. 40,2 sec.; 3. Gh. Ștefan 
(Jiul Cr.) pe Turda 0 p. 47,i sec. 
Categoria semi-ușoară: 1. H. Frohlich 
(Ind. Sibiu) pe Ser 0 p. timp 44,3;
2. R. Schuster (Ind. Sibiu) pe Flori
nei 0 p. 50,8 sec.; 3. Ion Gheorghe 
(E. H. Ploești) pe Horn 4 p. 43,2 sec.

Concursul continuă sîmbătă și du
minică dimineață și după amiază cu 
probe de dresaj, obstacole și atelaje.

ROMICĂ SCHULTZ 
coresp. regional.

leriu Coslovschi (Timișoara), H. Che- 
laidite (Victoria București), Willi 
Gross (individ. Or. Stalin).

Pe echipe, etapa a fost cîștigată de 
echipa școlii sportive U.C.F.S. Brăila 
cu timpul de 5 h. 53:46, urmată de 
școala sportivă U.C.F.S. Ploești cu
5 h. 55:10 și școala sportivă U.C.F.S. 
Orașul Stalin cu 5 h. 55:18.

In clasamentul celor mai buni că
țărători conduce Constantin Burtea 
cu 10 puncte, urmat de Willi Gross cu
6 puncte.

După două etape, clasamentele 
generale au următoarea formă: IN
DIVIDUAL: 1. ȘTEFAN PETRESCU 
(Brăila) 3 h. 27:14; 2. Constantin 
Burtea (Ploești) 3 h. 27:16; 3. Petre 
Ghiță (Brăila) 3 h. 27:26 ; 4. Stefan 
Padiu (Ploești) 3 h. 27:36, ECHIPE: 
1. SC. SP. U.C.F.S. BRAILA 10 h. 
23:42; 2. Șc. sp. U.C.F.S. Ploești 
10 h. 24:58; 3. Șc. sp. U.C.F.S. Ora
șul Stailin 10 h. 25:06.

Astăzi are loc etapa a III-a pe ruta 
Sinaia—Ploești (64 km) iar duminică 
se va alerga etapa a IV-a pe ruta 
Ploești—Urlați—Ploești. Această eta
pă va avea o semietapă (Ploești— 
Urlați) contra cronometru, iar în cea 
de a doua parte a ei (Urlați—Mîzil— 
Ploești) plecarea se va da în bloc.

L. DUMITRESCU 
arbitru

Concursul hipic internațional 
de la Leipzig

LEIPZIG 19 (prin telefon). Joi dimi
neață s-a deschis într-un cadru festiv 
concursul internațional de călărie la 
care iau parte călăreți din Cehoslova
cia, U.R.S.S. (numai în probele de 
dresaj). Bulgaria, Ungaria, Romînia, 
Polonia, R. F. Germană și R. D. 
Germană. Sportivii romîni s-au bucurat 
de o primire călduroasă din partea 
gazdelor și a publicului spectator care 
cunoștea evoluțiile anterioare ale călă
reților romîni.

Concursul a început cu proba de dre
saj categoria mijlocie cîștigată de Fi
latov (U.R.S.S.) pe calul Absinth. Re
prezentantul nostru N. Milialcea cu ca
lul Corvin s-a clasat pe locul 7. O fru
moasă comportare au avut călăreții ro
mîni Gh. Teodorescu 63 calul Cincinal 
și N. Mihalcea cu calul Bolero în pro
ba dei dresaj „Sf. Gheorghe", unde s-au 
clasat pe locurile 2 și 3. Teodorescu 
a fost întrecut de cehoslovacul Sem- 

cova. De asemenea, vor mai lua parte 
echipele R.P. Chineze.

Pentru a doua oară vor evolua a- 
nul acesta în fața spectatorilor bucu
reșteni voleibaliști din R. P. Chineză. 
Prima lor apariție în țara noastră a 
avut loc cu ocazia turneului interna
țional „Cupa Dinamo" disputată în 
luna mai și la care a participat for
mația masculină chineză M.S.P. Re
prezentativele voleibaliștilor și voleiba: 
listelor din China populară vor sosi 
în ziua de 25 iunie cu un lot masiv 
de 30 persoane. Celelalte echipe par
ticipante sînt așteptate în ziua de 30 
iunie.

Meciurile se vor disputa pe două 
terenuri la patinoarul artificial „23 Au
gust" : un teren central, acoperit cu 
podium, pe locul fostului teren de 
hochei pe gheață și un alt teren aco
perit cu zgură în imediata apropiere 
a patinoarului. Jocurile vor începe zil- 
nic la ora 17 și vor continua în noc
turnă.

Evoluția tuturor echipelor, atît cele 
masculine cît și cele feminine, este 
așteptată cu mare interes, întrucît 
acest turneu reprezintă ultima verifi
care a acestora înaintea campionate
lor mondiale studențești ce vor avea 
Ioc în Italia și a „Cupei continente
lor" al cărei teatru de desfășurare va 
fi sala Pierre de Coubertin din Paris.'

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE CANOTAJ ACADEMIC 

DE LA MILANO
Ieri au plecat în Italia schifișfii 

romîni care vor participa la con
cursul internațional de canotaj acade 
mic de la Milano. In vederea acesta: 
mari întreceri, care se vor desfășura 
mîine, au făcut deplasarea: Radu Ni- 
colaie, St. Kureșca, Pongratz, Iosif 
Varga, Petre Milincovici, Ion Bulu- 
gioiu, Ferenczi și Ștefan Lupu. Lotul 
este condus de tov. Vasile Grigore, 
secretar general al federației romîne 
de sporturi nautice. Sportivii noștri 
sînt, de asemenea, însoțiți de antreno
rul Sergiu Zelinschi.

La concurs și-au anunțat participa
rea o serie de echipaje deosebit de 
valoroase cum sînt cele din U.R.S.S., 
Elveția, R.F.G. etc. Sportivii noștri 
vor concura la simplu, 4 f.c., 4-f-l
și 2. f.c.

„Harlem Globe Trotters” 
va evolua ia Moscova

După cum anunță ziarul „Sovetsk! 
sport" echipa americană profesionistă 
de baschet „Harlem Globe Trotters", 
care întreprinde acum un turneu în 
Europa, va vizita și Uniunea Sovieti
că. Timp de o săptămînă „magicienii 
negri" — cum sînt denumiți virtuoșii 
jucători din Harlem — vor susține 9 
întîlniri demonstrative în Palatul Spor
turilor de 1a Lujniki. Sosirea baschet- 
baliștilor profesioniști americani in 
capitala U.R.S.S. este așteptată în 
primele zile ale lunii iulie.

Adversarii echipei Harlem în aceste 
originale spectacole sportive vor fi 
baschetbaliștii profesioniști din San 
Francisco, care îi însoțesc în turneu, 

brero la o diferență de mai puțin de un 
punct (178,56 față de 177,66). De su
bliniat faptul că Gh. Teodorescu n-a 
intrat încă în concurs cu calul Palatin, 
acesta neavînd dreptul să participe de
cît la probele olimpice înscrise în pro
gram abia pentru ziua de duminică.

In probele de obstacole reprezentanții 
noștri au ocupat locuri mulțumitoare, 
dintre care cele mai bune sînt cele ob
ținute de tînărul C. Vlad cu calul Nor în 
proba de viteză (locul 8 cu 82,8 sec.) și 
Gh. Langa pe calul Rapsod (locul 5 cu 
82,9 sec.). In celelalte probe de obs
tacole desfășurate joi și vineri, Vasile 
Pinciu a avut cea mai bună comportare! 
dintre călăreții romîni, el ocupînd locu
rile 6 și 7 în proba de deschidere! 
(manșa I și respectiv manșa a II-a)’ 
și locul 6 în proba de forță cu caii 
Sucitu și Prundiș.

Concursul continuă sîmbătă și du
minică.
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