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ntensă activitate
Sportivii din regiunea Stalin se vor 

itrece în numeroase competiții orga- 
tizate în cinstea celei de a XV-a ani- 
ersări a 
onstiluit 
estațiilor 
liment a 
ctivitate, 
feeastă acțiune a sportivilor și sporti- 
elor din toate colțurile regiunii.

Cu acest prilej, sportivii din regiu- 
tea Stalin se vor întrece la handbal 
edus, natație, tir, popice și fotbal. A- 
este competiții vor avea etape raio- 
îale și o finală pe regiune. Finalele 
a handbal, tir, popice și fotbal vor 
ivea loc la Orașul Stalin, iar cea de 
ipMțje jn orașul Victoria.

npetiții cu etape raionale și oră- 
>en~ști vor mai fi organizate la atle- 
ism, volei, tir, tenis de masă și șah. 
'ntrecerile finale ale acestora se vor 
lisputa în orașele Făgăraș. Sighișoara, 
Mediaș. Sibiu. Tîrnăveni și orașul Vic
toria. Toate vor fi dotate cu „CUPA 
ELIBERĂRII".

Pînă la 23 August vor fi organizate 
.duminici sportive" în centrele de co
mune. Cu acest prilej vor fi trimise 
a sate echipe și sportivi fruntași din 
Or. Stalin, pentru a face demonstrații.

eliberării patriei. Colectivul 
în vederea organizării tnani- 
sportive legate de acest eve- 
alcătuit un vast program de 
care permite cuprinderea în

IN UNIUNEA SOVIETICĂ

A fost lansată o nouă
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(Agerpres). — 
a transmis următorul

știe, în Uniunea So-

a sportivilor din regiunea Stalin
O intensă activitate vor avea în zi

lele care urmează și amatorii de dru
meție. Agenția O.N.T. Carpați din Ora
șul Stalin organizează 15 excursii în 
diverse regiuni ale țării, iar în ziua de 
24 august se va organiza o întîlnire în 
stea în masivul Postăvarul. Acțiuni 
asemănătoare vor fi organizate și la 
Sibiu de către agenția locală O.N.T. 
Carpați.

Cu ocazia marilor serbări sportive ce 
vor avea loc în ziua de 24 august, se 
vor organiza concursuri pentru dobo- 
rîrea recordurilor regionale la atle
tism, haltere și natație. Programul ma
nifestațiilor mai cuprinde, printre al
tele, organizarea de conferințe în toate 
orașele regiunii Stalin. Se va vorbi ti
neretului despre realizările mișcării de 
cultură fizică și sport în cei 15 ani. 
Se vor amenaja vitrine cu trofee spor
tive în Orașul Stalin și Sibiu. De ase
menea, vor fi confecționate 
prin care vor fi popularizați 
buni sportivi.

Cu colaborarea comitetului 
U.T.M., a Consiliului sindical 
și a Sfatului popular regional, va fi 
organizată o întrecere avînd următoa
rele obiective : amenajarea de noi baze 
simple, curățirea și înfrumusețarea celor

existente, dezvoltarea Oazelor sportive 
și numerotarea locurilor din tribune. 
Organizatorii au hotărît ca această în
trecere să fie dotată cu premii, constînd 
în materiale sportive.

care s-a vorbit anterior în

iulie 1959, ora 6,40 (ora Mos- 
a fost lansată o nouă rachetă

panouri 
cei mai

regional 
regional

A început Festivalul Tineretului
și Spartachiada republicană a R. P. Bulgaria

0 uriașă demonstrație a tinereții 
și măiestriei sportive

SOFIA (prin telefon de la trimisul 
’ i special). — Capitala Bulgariei 

,ie trăiește zile de sărbătoare. Din 
oale colțurile țării s-au adunat la So
fia zeci de mii de tineri și tinere pen

ii a lua parte la Festivalul Tineretu- 
t și la Spartachiada republicană, u- 
ișe manifestări închinate marii săr- 
iori a poporului frate bulgar: ani- 
rsarea a 15 ani de la eliberarea pa- 

: de sub jugul fascist.
'treg orașul este pavoazat sărbă-

rcște. In adierea viatului de vară 
ițiră mii de steaguri. z)

Sîmbătă a avut loc în piața „9 Sep-® 
tembrie", in prezența membrilor Corni-zi 
tetului Central al Partidului Comunist® 
Bulgar, a membrilor guvernului, a nu-® 
meroaselor delegații sosite de peste 
tare și a unui public imens, deschiderea® 
ficială a Festivalului' Tineretului și9)

Spartachiadei republicane. După cu-V< 
uintele rostite de generalul de armată® 
Ivan Mihailov — președintele comite-® 
tului de organizare a Spartachiadei —« 
și Jelesko Kolev, președintele Uniunii® 
de Cultură Fizică și Sport, a urmat® 
defilarea celor peste 40.000 de partid-®, 
panți la Festival și la Spartachiada. In® 
fruntea coloanei s-au aflat maeștri eme-® 
riți și maeștri ai sportului, campioni®, 
mondiali și olimpici, sportivi care au® 
purtat peste mări și țări faima mișcării® 
de cultură fizică din Bulgaria populară.®

Duminică s-a desfășurat pe stadionulw 
„Vasii Levski" o grandioasă sărbătoare® 
sportivă. In tribuna oficială au luat loc® 
tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al® 
G.C. al P.C.B. și Anton Jugov, prese-® 
dintele Consiliului de Miniștri al K.P.K 
Bulgaria. La festivitate au luat parte® 
peste 40.000 de sportivi din Sofia, Tir-® 
novo, Varna, Ruse, Burgas și celelalte® 
orașe ale țării, care au întimpinat sârbă-® 
torește Festivalul și Spartachiada. Timp® 
de mai multe ore au avut loc pe co-5) 
vorul verde al stadionului splendide® 
demonstrații de gimnastică de masă« 
In tot acest răstimp tribuna a doua — 9) 
plină de sportivi — reprezenta fundalul® 
care, ca un decor viu susținea desfii-® 
șurarea exercițiilor, schimbîndu-și\ co-® 
toritul în funcție de temă sau de cnloa 
rea costumelor celor ce evoluau ne 
teren.

O FllP.re.sie deosebită a lăsat repri-

za celor peste 1400 dă sportivi ai aso
ciației Spartak, avînd ca temă „De stra
jă patriei". In final, sportivii au dese
nat ca trupurile lor harta Republicii 
Populare Bulgaria, de jur împrejurul 
unei piramide multicolore. Pe fundal a 
apărut lozinca „Strajă patriei".

Nesfîrșite aplauze au cules sportivii
V. GRADINARU

(Continuare în pag. a 4-a)
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C. GRUIA
corespondent

Știrile ți lei
• IN URMA TRAGERII LA SORȚI o 

programului primului tur al Cupei Campio
nilor Europeni edific 1959-60, campioana 
noastră Petrolul va întîlni pe campioana 
Austriei Wiener Sport r-i..u 
nunte în pag. a Vlll-a).

• SELECȚIONATA DE 
ului va întreprinde un 
jocuri în fara noastră între 8 și 17 iulie. 
Oaspeții vor disputa primul meci la Bucu
rești, al doilea urmînd să aibă loc în fără.

• MIJLOCAȘUL stingă al selecționatei de 
tineret, Tabarcea, a fost convocat pentru 
lotul echipei reprezentativei A.

• IN CEL DE AL lll-LEA TUR al meciu
lui de șah U.R.S.S.-R.P.F. Iugoslavia, 
Smîslov, cu negrele, și-a luat o strălucită 
revanșă asupra lui Gligorici, pe care l-a 
învins la muiarea 40. Korcinoi l-a întrecut 
pe Karaklaici, iar luhtman pe Matulovici. 
Partida Taimanov-Milifi a fost remiză. 
După trei ture echipa U.R.S.S. conduce cu 
14-10, 6 partide fiind întrerupta.

Christophe 
100 m
concurs

pe c_...
Club (cititi

FOTBAL a 
turneu de

ama-

• ÎNOTĂTORUL francez 
realizai 1:03,4 în proba de 
(bazin 50 m) în cadrul unui 
fășurat 1a Toureîes.
• ATLEȚII AMERICANI - _____ ..

mulfi figurează în reprezentativa _ S.U.A. 
care va întîlni echipa U.R.S.S. —_ și-au în
ceput turneul în Europa, la Helsinki, Poyt- 
ner a alergat 200 m în 21,3, Gardner a 
sărit 2,05 m ta înălțime, Conoly a aruncat 
ciocanul la 65,42 m. In cadrul aceluiași 
concurs, sudafricanul Potgieter o alergat 
400 m g. în 50,8 iar finlandezul Huttunen 
a obținut excelentul rezultat de 13:51,8 pe 
5.000 m (cea mai bună performanță mon
dială a anului — record finlandez).

• ÎNOTĂTORII DIN R. D. GERMANA se 
află într-o formă excelentă. Pe 100 m li
ber, Gregor a realizat 56,8 (record

' ‘ ' Stefin 1:06,6.

FOTBALIST 
îm următorii

ber, Gregor _ _____
100 m liber femei :

• CUNOSCUTUL 
Milutinovici va juca 
în R. F. Germană.

dintre

o
spate 
des-

care

R.D.G.),

iugolstay { 
doi ani

din Capitală un 
___ '» na- 

frumos succes. In fotografie s start

1. Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 1a Ștrandul Tineretului _ _.
reușit concurs de înot rezervat copiilor. întrecerile, organizate de comisia de 
tafie a orașului București, s-au bucurat de un 
într-una din probele fetelor.

2. Aspect din desfășurarea finalei pro bei 
publican*.

3. Sîmbătă și duminică s-au desfășurat pe 
tegoriilor. inferioare 1a caiac și canoe, 
dență buna pregătire a tinerilor s""*: 
K4b, 500 m.

4. Activitatea ta baschet a
XVda a returului campionatului ----- „----- .... .
cut la diferență apreciabilă (76-49) formația Voința Oradea, 
din meci.

de viteză din cadrul campionatelor re-

_______ _ , lacul Snagov întrecerile rezervate ca- 
____ ’ In trecerile, aprig disputate, au scos în evi- 
sportivi. In imaginea noastră : startul în proba de

continuat săpfămîna aceasta prin jocurile etapei a 
categoriei B. In Capitală, echipa Progresul a între- 

.................. . In fotografie, o fază

MOSCOVA 6
Agenția TASS 

comunicat:
După cum se

vietică sînt cercetate în mod sistema
tic de mai multi ani păturile supe
rioare ale atmosferei cu ajutorul lan
sării la diferite altitudini a rachete
lor balistice cu o singură treaptă.

In cursul lansărilor anterioare au 
fost obținute materiale științifice foar
te valoroase, care au aruncat o nouă 
lumină asupra stării păturilor supe
rioare ale atmosferei și asupra procese
lor care se petrec în aceste pături și 
despre 
presă.

La 2 
covei),
balistică geofizică cu o singură treap
tă, cu rază medie de acțiune, în con
formitate cu planul lucrărilor științi
fice în domeniul cercetării păturilor 
superioare ale atmosferei.

Racheta a fost utilată cu aparataj 
pentru studierea zonei de ultraviolete 
a spectrului solar, a structurii ionos- 
ferei, a roiului de micrometeoriți, a 
direcției și vitezei curenților de aer la 
diferite altitudini, precum și cu apara
taj pentru determinarea densității, pre
siunii, temperaturii și compoziției at
mosferei la diferite altitudini.

Pentru
ale animalelor în condițiile ridicării! 
la mare altitudine, în rachetă au fost' 
introduse animale de experiență: doi; 
cîini (Otvajnaia și Snejinka) și un ie
pure de casă. Gîinele Otvajnaia a: 
fost lansat cu racheta pentru a treia! 
oară.

Greutatea totală a aparatajului ști
ințific și a animalelor aflate în ra
chetă este de peste 2.000 kg.

Lansarea s-a desfășurat normal. Si»* 
ternul de salvare a asigurat ateriza
rea după desprinderea de rachetă a 
compartimentului și containerului cu 
apâratajul științific și animalele de ex» 
periență.

Potrivit datelor preliminare, progra
mul de cercetări a fost indeplinit și 
au fost obținute materiale valoroase 
în legătură cu toate problemele.

S-au obținut pentru prima oară it>* 
formații despre compoziția gazelor U« 
șoare din atmosferă.

Starea animalelor după aterizare est* 
bună. Ridicarea în repetate rînduri a 
acelorași animale a permis să se ob
țină date cu privire la adaptarea ani
malelor la zborurile cu rachete. Au 
fost obținute date noi cu 
comportarea animalelor în 
imponderabilității.

Materialele obținute sînt 
și studiate.

studierea funcțiilor vitală

privire la 
condițiile

prelucrat*

o * ■ - •
■

și. H. Nandi)(Fotografii de : T. Roibu, V. Bageac



POPAS LA PECHEA— * ★------------

• AZI, INTR-UN SAT, MAI MULȚI SPOR
TIVI DECIT «ERI IN TOATA REGIUNEA
• PESTE 143.000 DE MEMBRI Al U.C.F.S.

Itinerar gălațean...
4
< ălătoria noastră prin înfloritoarele grădini ale
' f patriei continuă!... REGIUNEA GALAȚI: un 

v'->z nou popas — prilej de nespuse bucurii. Stră- 
i1 bați așezările. Nu te mai întimpină, ca în trecut, sin- 

gurătatea încremenită a locurilor. Nici monotonia 
: gravă a citnpului.de lut. Nici aspectul jalnic al așe-

zărilor portuare, cu nesfîrșitele lor șiruri de cîrcîunii 
? și taverne, cu străzile murdare, cu oameni girboviți, 
' cu spinările frinte de truda muncii.
1 De sus, din locurile de unde odinioară feciorii Vrîn- 
J' cioaiei au pornit să dea ajutor Iui Ștefan cel Mare, 
n, coborind spre dealurile pline de rod ale Focșanilor și 

Panciului, și mai apoi pe cîmpiile mănoase ale Căl- 
j ' mățuiului, pînă pe malul bătrinului Danubiu, faci cu- 
1 noștință cu o regiune complet schimbată, in plină 

dezvoltare.
‘ ★

c ...Intr-una din dimineți am zărit așezată lîngă 
macaraua de 60 de tone — o fată. Picta. Ne-am 
uitat pe pînza din fața ei. Se conturase silueta unui 
vas. Dar, nu unul oarecare. Am recunoscut cargoul 
de 4.500 de tone — mîndria constructorilor de la 
șantierele din Galați. In ochii fetei citeai fericirea de 

; a fi martor Ia un asemenea succes.

Am trăit aceiași simțămînt de cîte ori am vizitat 
uzina „Cristea Nicolae", marele combinat de la Chiș- 
cani. Atelierele C.F.R., uzina „Progresul'', porturile, 
satele... Sute de blocuri, străzi noi și frumoase, în
treprinderi, teatre, spitale, cămine...

Ne-am amintit de tînăra cu ochii de culoarea aces
tui cer de vară. Ea nu picta un lucru oarecare. Car
goul acela uriaș, noile hale, uzinele, ogoarele îmbel
șugate, toate acestea înmănunchează viața nouă, în
floritoare, pe care oamenii muncii — conduși de 
partid — și-au făurit-o și în regiunea Galați.

★

Privind orașul feeric luminat în ceasul dinspre cum
păna nopții — ne-am amintit că „furați" de. atîtea 
peisaje ale Galațiului de astăzi, nici nu începusem 
măcar reportajul.

— O șă-1 începeți mîine. E vreme — ne-au... con
solat cei doi activiști sportivi care zăboviseră îm
preună cu noi. Și, tot ei ne-au sugerat primul capitol: 
„Dacă vreți să scrieți și despre sportul din trecut, 
atunci trebuie neapărat să stați de vorbă cu Alecu 
Babușcă, cu Ionescu, Panaiiescu, Petrovici... Cite nu 
v-ar povesti ei

FILE MAI VECHI...

• „AMATEUP.il"... PROFESIONIȘTI
• ECHIPA MILIONARILOR

Ce repede au trecut anii 1 „Ah, ce 
rău îmi pare că am îmbătrînit ! Ce-aș 
mai face și eu sport 1"... De cîte ori 
n-am auzit și în regiunea Galați a- 
ceste cuvinte ? E drept, cei cu părul 
cărunțit de ani sînt mereu prezenți 
fa mesele de șah, ia concursurile de 
popice sau în... tribune, dar tare s-ar 
mai avînta și ei pe gazonul verde. 
Și, ce, parcă îndemnul culoarelor pis
tei de atletism nu este tot atît de 
puternic ?

— Sîntem însă fericiți — ne spun 
„veteranii" — că tineretul are astăzi 
.toate condițiile pentru practicarea 
sportului. Pe vremea noastră...

Și, filmul povestirilor prinde să se 
depene în liniște.

...Era prin '918—'9201... In regiunea 
Dunării de jos se înființau primele 
cluburi sportive. Mai întîi, echipa de 
fotbal a elevilor de la liceul „Vasile 
Mecsandri", apoi „Dacia" (prin fuzio
nare : DVA). Mai era la Galați o 
echipă: „Amateur". Era singura e-

□nai vechi din istoria sportului gălă- 
jțean amintesc și de echipa miliona
rilor — NIKI — unde, ca și la „Ama
teur" jucau feciori de oameni avuți, 
bogătași, negustori...

Altceva ? Nimic. Unde să mai fi 
practicat oamenii sportul ? La Be
lești, în Vrancea sau la Călmățui ?

CUNOȘTINȚA CU NOUL

...Sîntem în „tribunele"... viitorului 
stadion cu 25.000 de locuri, prima 
bază sportivă din marele complex 
sportiv ce va fi construit în anii ur-

Sportul gălățean îl poți cunoaște 
ortcînd, oriunde. Poposești pe stadio
nul „Portul roșu" din Galați, iți porți

Șahul cîștigă tot mai mulți prieteni și in regiunea Galați. In fotografie, 
^!‘va partrpipgnț; la concursul organizat de asociația „Dinamo" ■

pașii spre una din numeroasele baze 
sportive din li răi la, petreci cîteva 
ceasuri in mijlocul sportivilor din 
Liești, Macin sau lanca...

De data aceasta nu ne-au mulțumit 
imaginile izolate ale. sportului gălă- 
țean. Cum arată un tablou mai com
plet al mișcării de cultură fizică și 
sport din această regiune ? lată: 
peste 143.000 de oameni ai muncii 
din regiunea Galați au devenit mem
bri ai U.C.F.S. Această cifră arată 
larga dezvoltare pe care sportul gă- 
lățeau a cunoscut-o in anii acestui lu
minos deceniu și jumătate de viață 
nouă, liberă și fericită. înainte vreme 
nu existau în regiunea Galați decît 
vreo 800 de sportivi; acum, la fieCare 
ediție a Spartachiadei se înregistrează 
peste 125.000 'de participant.

...Raionul Călmățui: 1944 — nimic’; 
1959 — 7.000 de sportivi încadrați in 
U.C.F.S., 28 de asociații sportive.. Ra
ionul Filimon Sirbu: 1944 — nimic: 1959 
— 7.650 de sportivi încadrați în U.C.F.S, 
45 de asociații sportive... Lista continuă 
cu fiecare raion, cu fiecare oraș sau 
comună. In multe comune există as
tăzi mai mulți sportivi decît erau 
înainte in toată regiunea I

Cum au fost posibile asemenea 
transformări ? Nu este vorba de ba
gheta magică a vreunui vrăjitor. Nici 
de un job al cifrelor. Uriașa dez
voltare a sportului din regiunea Ga
lați este rezultatul condițiilor minunate 
create de către partid și guvern miș
cării de cultură fizică și sport din 
patria noastră.

TOATA LUMEA PE... VIITORUL 
STADION

• IN CONSTRUCȚIE UN MARE COMPLEX 
SPORTIV a ENTUZIASM Șl VOIE BUNA 

• „MULT SUCCES I"

Mașina ne poartă pe panta la ca
pătul căreia soarele pare că ne aș
teaptă pentru a-și hia rămas bun 
la acest ceas de asfințit. Mergem 
să vedem „ceva bun pentru reportaj". 
Deocamdată nu deslușim decît o uria
șă întindere de pămînt, un furnicar 
de oameni... 

mători. E zăpușeală, dar sute de 
oameni, tineri și vîrstnici, lucrează 
de zor. Iată și o vecile cunoștință: 
tînăra studentă care picta cargoul 
lîngă macaraua aceea imensă. Unii s-au

luat la întrecere. Mai este timp însă 
și pentru o glumă. Tovarășul Tofan, 
președintele consiliului regional 
U.C.F.S. Galați, este solicitat de un 
muncitor să-i oprească citeva... bi
lete la meciul inaugural. Dar, cu o 
condiție: să fie neapărat un meci de 
fotbal.

Le-am urat mult succes entuziaști
lor constructori ai stadionului și la 
plecare am notat cîteva din numele 
întreprinderilor și instituțiilor ai că
ror muncitori contribuie la succesul 
acestei acțiuni : Șantierele Navale Ga
lați, uzinele „Cristea Nicolae", între
prinderile „Vasile Roaită", Centrul Me
canic S.M.T., Fabrica de piese de 
schimb C.F.R. Galați, fabrica „11 Iu
nie"...

UN „POST-SCRIPTUM" NECESAR

• CiTEVA AMINTIRI DE IERI « 830 DE 
BAZE SPORTIVE ® GINDURI DE VIITOR

Ce mai putem face ? In reportaj 
a,m vorbit de-acum despre baze spor
tive și iată că activiștii sportivi s-au 
apucat să discute despre zeci și sute 
de terenuri, despre ce era înainte și 
ce este acum, despre ajutorul perma
nent primit pentru întărirea bazei ma
teriale din regiune...

— Nu-i nimic, ne spun cei ce ne 
sînt tovarăși de drum în acest itine
rar gălățean. N-aveți decît să adău
gați un... „post scriptuin" și s-a re
zolvat problema.

Au dreptate, li ascultăm și... ne 
scoatem carnetele de însemnări. No
tăm : înainte de 1944 nu existau în 
toată regiunea decît 35 de baze spor
tive, sărăcăcioase, prost întreținute. 
Prin grija regimului nostru, în anii 
democrației populare s-au ridicat 
și în regiunea Galați nenumărate con
strucții sportive. Orașele și satele re
giunii se mi mirese astăzi cu peste 
830 de baze sportive de toată frumu
sețea, adevărate bijuterii, pe care 
sportivii le îngrijesc cu dragoste.

— Știți ce baze s-au construit la 
noi ?

In loc de răspuns, am început din 
nou să scriem: 12 stadioane, 229 te
renuri de fotbal, 501 de volei, 29 de 
baschet, 4 de tenis de cîrnp, 21 arene 
de popice, 21 de săli de sport...

Intr-adevăr, un „post-scriptum" cit 
se poate de bogat. Mai ales că, încă 
în acest an, mișcarea sportivă din 
Galați se va îmbogăți cu noi și fru
moase baze sportive pe care tinere
tul din orașele și satele regiunii se 
pregătește să le amenajeze în cinstea 
celei d? a fs.a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

® 3400 DE MEMBRI Al U.C.F.S. 
a CUM SPRIJINĂ COLECTIVIȘTII ACTIVI
TATEA SPORTIVA * * STADION, CLUB 

EXCURSII...

După ce faci cale de aproape două 
ceasuri ou mașina de la Galați, după 
ce lași în urmă Slobozia Conachi, ai 
ajuns la hotarul comunei Pechea... 
Așezare mare, cu două gospodării 
agricole colective, cu S.M.T... Peste 
11.000 de hectare. Cu ani în urmă toți 
țWiwto la un lec nu a- 
veau decît vreo patru 
mii, restul le stăpîneau 
cei 18 moșieri. Acum, 
toată comuna este colec
tivizată.

— Înainte făceam 
„sport" la... boieri, ne 
spune rîzînd tov-arășul 
lordache Filimon, secre
tarul organizației de par
tid a gospodăriei colec
tive .,11 Iunie". Ne aler
gau boierii de diminea
ță și pînă ce înopta, de 
nu ne mai simțeam pi
cioarele...

Lăsăm deoparte trial 
fele amintiri și vorbim 
despre sportul de astăzi 
din comuna Pechea. Sînt 
multe lucruri de spus. 
Mai întîi să consemnăm 
cîteva cifre care ilustrea
ză dragostea colectiviș-’ 
tilor pentru activitatea 
sportiva: la G.A.C. „7 
Noiembrie" 1230 de co
lectiviștii au devenit 
membri ai U.C.F.S., la 
G.A.C. „11 Iunie" numă
rul membrilor U.C.F.S. 
a ajuns la 1.800. Două 
asociații sportive puter
nice. In comună mai sînt 
încă două asociații organizate la 
S.M.T. (150 de membri) și la școala 
medie (180 de membri)...

— Tineretul din comună iubește 
mult sportul, ne spune profesorul de 
educație fizică, Marin Costică. Se 
joacă handbal și volei, șah și tenis 
de masă, oină și fotbal...

Vreți să cunoașteți și cîțiva dintre 
sportivii comunei ? Iată : Petrache Ma
nea, șef de echipă, este un voleiba
list talentat, Simion Dănăilă este tot 
șef de echipă dar... șah.ist, ca și în
grijitorul Nicolae Decebal ; brigadie
rul zootehnic Dragomir Iordache joacă 
fotbal, colectivistul Necula Paraschiv 
este... polisportiv.

Dar. ce, parcă poți să-i amintești 
pe toți ? In comună sînt aproape 3.400 
de membri ai U.C.F.S.

De întrebi cumva în ce fel este 
sprijinită activitatea sportivă de că
tre colectiviști, ți se răspunde cam 
așa :

— Păi, nu vedeți tovarăși, că toți 
am devenit membri ai U.C.F.S. ? Aflăți 
că primele carnete de membru le-au 
primit chiar tovarășii președinți ai gos
podăriilor și secretarii organizațiilor 
de partid. Nu este acesta un frumos 
exemplu ? Și, dacă vreți să vă con
vingeți mai bine, veniți la competiții, 
să vedeți cum se adună la terenul 
de sport mai toată comuna — așa 
cum a fost la ultima „duminică spor
tivă".

Unul dintre sportivi, un tînăr cu 
fața arsă de soare, ne-a explicat apoi 
că la Pechea se va construi un sta
dion, un club, că se vor amenaja 

-------- ;----- ★ ★ ★ ------------------
Trenul ne poartă din nou spre București. In aceste ceasuri Ia dibui 

din comuna Vidra se discută poate planurile viitorului stadion
ce va fi ridicat prin muncă voluntară. In comuna Pechea
sînt poate aproape de sfîrșit întrecerile de volei și handbal ale colecîiviș- I 
tilor. La Galați, entuziaștii constructori ai stadionului nou sînt în plină 
activitate... Munca continuă pretutindeni 1

Sînt nenumărate imaginile, faptei-, impresiile cu care părăsim Ga- 
lațiul. Dar, asemejiea tinerei pictorițe care poate și ea voia să cuprindă 
pe pînza ei toata imensitatea șantierelor, a întregii regiuni, păstrăm în 
carnetele de înseninări doar frînturi din bogata activitate sportivă care 
a înflorit și în această regiune a patriei noastre dragi.

O dată cu viața nouă care creș te văzînd cu ochii în regiunea Galați, 
crește cultura fizjpă și sportul. Pentru toatp cîte se înfăptuiesc în anii 
luminoși ai regimului democrat-popular, oajjienii muncii ridică imn de 
slavă partidului nostru iubit.

’D in DAN G1RLEȘTEANU

4—5 popicarii, că se vor cumpăr, 
echipament și materiale sportive. I> 
plan, la loc de cinste, sînt înscris 
excursii Ia Doftana...

Ne-am deprins, în cîteva ceasuri 
să nu ne mai mirăm. Totuși, între 
băm: „Dar, de unde veți lua atîți; 
bani pentru toate cîte vreți să fa 
ceți ?“

— Dar, nu v-am spus adineaori ci 
noi colectiviștii ajutăm activitate; 
sportivă ? Poate că ați crezut că no 
dăm ajutor numai așa, cu vorba ? Co 
lectiviștii au dat cu toată dragoste; 
contravaloarea unei zi-rnuncă pentri 

Imagine de la finalele 'de trîntă ale Spartachiadei 
tineretului. La etapa pe asociații a acestei mari 
competiții au participat zeci de mii de tineri și 

tinere.
dezvoltarea activității sportive din co
muna noastră.

încercăm să facem niște socoteli. 
Ne ajută tovarășul Serea, președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Galați: 
„Trece de 120.000 de lei“...

Da, cu asemenea' ajutor, cu aseme
nea oameni, inimoși, pasionați ai spor
tului, se pot realiza toate cele cîte 
ni le spusese tînărul brigadier. Și, 
poate chiar mai multe...

SPORT .. SPORT... SPORT..

• ACTIVITATE DE PERFORMANȚA
• DIN NOU CITEVA CIFRE
• DESPRE SPORTUL SĂTESC

Am stat de vorbă cu cîțiva activiști 
sportivi. Așa am aflat că în diferitele 
campionate ale regiunii participă pes
te 130 de echipe de fotbal, că mai 
bine de 5.300 de oameni ui muicii 
practică gimnastica de producție, că 
aproape 60.000 de tineri au devenii 
purtători ai insignei G.M.A., că la 
ultimele întreceri de cros au partici
pat peste 59.000 de tineri...

In regiunea Galați există astăzi a- 
proape 12.000 de sportivi clasificați, 
682 de arbitri (înainte de 1944 nu 
erau decît 12), 469 instructori spor
tivi (înainte de 1944 nu era nici unul) 
și 83 profesori de educație fizică 
(înainte de 1944 erau doar 6).

Notăm, de asemenea, că in școlile 
sportive din Galați, Brăila și Focșani 
se pregătesc astăzi 819 elevi, că a- 
proape 200 de tineri sînt cuprinși in 
școlile sportive U.C.F.S., că peste 270 
de sportivi iau parte la centrele de 
antrenament.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
în anii regimului democrat popular 
sportul sătesc. Asociațiile sportive din 
Nămoloasa Tirg, Cîmpuri, Ivești, Măi- 
cănești sau (lupești numără mii de 
membri cu cotizația la zi, care desfă
șoară o bogată activitate sportivă. 
Mai bine de 82.000 de oameni ai mun
cii de la sate participă activ la viața 
sportivă a regiunii Galați.

)cp
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REPORTAJ DE EA FINALE...
Șirul marilor competiții sportive ale 

anului școlar 1958—1959 s-a încheiat 
duminică, pe stadionul Tineretului, o 
dată cu finalele campionatelor repu
blicane ale școlilor profesionale, de 
meserii și agricole. Organizate după 
o formulă nouă, ca întreceri unitare 
(spre deosebire de anii trecuți, cînd se 
desfășurau pe departamente), campio
natele școlilor profesionale, de mese
rii și agricole au înregistrat chiar de 
la această primă ediție un mare și 
binemeritat succes. Ele s-au bucurat 
de un larg răsunet în rindurile elevi
lor, lucru pe care-l ilustrează cifra 
celor peste 45.090 de participant la 
concursuri'e primei etape. Cei mai 
buni 700, care absolviseră cu succes 
„examenele" fazelor pe școală, locali
tate, regiune și zonă, au sosit în Ca
pitală să lupte pentru mult rîvnitele 
titluri de campioni republicani. Fina
lele au confirmat întru totul așteptă
rile. La atletism ca și la volei, la gim
nastică, la fotbal, la trintă, întrecerile 
au fost interesante, disputate cu ardoa- 

constituind o frumoasă încununa
re a unei competiții care s-a dovedit 
a fi, in noua ci formă de organizare, 
o puternică pîrghie de dezvoltare a 
sportului în școlile profesionale, de 
meserii și agricole.

Un record — un simbol

Deasupra rezultatelor finalelor de 
-Hetisni se ridică recordul de juniori 

. a ll-a stabilit de Mihai Calnicov 
săritura in lungime : 6,64 m. „Bio

grafia" atletică a Iui Calnicov n-are 
nevoie de rezumate : ea însăși e foar
te si-ii-tă. Nou] recordman a început 

Ează din întilnirea de fotbal dintre echipele Școlii profesionale l.M.U. Med
gidia și Scolii profesionale Oradea, cîștigată de tinerii fotbaliști din 

Medgidia cu scorul de 3—0 (1—0)
(Foto T. Roibu)

atletismul abia în toamna anului 1958. 
Gum ? S-a prezentat, o dată cu alți 
colegi de-ai lui din anul I al școlii 
profesionale „Timpuri Noi" la un con
curs pentru începători organizat de 
clubul Dinamo. Și a sărit 5,91 ni la 
lungime, clasîndu-se primul. Apoi a 
început pregătirea sistematică. La con
cursul republican de sală a obținut 
6,09 m dovedindu-se cel mai bun ju
nior de vîrsta sa din țară. Ca orice 
atlet care dorește să progreseze și-a 
fixat chiar și o „cifră" pentru 1959: 
6,40 ni. Sîmbătă a depășit-o cu... 24 
cm.

De ce atribuim recordului lui Mihai 
Calnicov valoarea unui simbol ? Pen
tru că atit recordul în sine cît și po- 
ve.stea lui dovedesc ce mari talente 
se găsesc printre elevii școlilor profe
sionale. Și nici ttn efort nu trebuie 
precupețit pentru a da la iveală aces
te talente.

O altă „descoperire" : 
Mircea Cotruț

Vorbeam de talente și de strădania 
de a le descoperi, lată încă un exem
plu. Tot în toamna anului trecut, cam 
ja două săptămîni după concursul în 
care s-a afirmat Calnicov, a organi
zat și clubul Metalul întreceri atletice 
deschise elevilor școlilor profesionale 
metalurgice din Capitală. S-au prezen
tat atunci pe stadionul Republicii pes
te 500 de elevi. Cu unul din aceștia 
ne-am întâlnit la finalele de duminică. 
II cheamă Mircea Cotruț, este elev în 
anul III al școlii profesionale „Klement 
Gottwald" și s-a clasat al 3-lea la 
800 m. (record personal 2:05,0).

Mircea Cotruț ne-a spus că este în 
totul de acord cu afirmația noastră 
din ziarul de simbătă, cum că' în șco
lile profesionale metalurgice din Capi
tală există multe elemente dotate 
pentru atletism, care încă nu s-au 
afirmat. „Chiar și la noi în școală, 
declară el, mai sînt băieți cu posibili
tăți mari, dar nici profesorul, nici an

trenorii de la Metalul nu i-au... ghicit 
încă".

— Dar tu, dacă îi știi, ai făcut ceva 
pentru a-i atrage spre atletism ?...

Aici Cotruț tăcu. Nu, n-a făcut ni
mic sau aproape nimic. Vezi, Cotruț, 
asta nu e bine : dacă ție îți place atle
tismul, dacă te-ai convins ce sport 
minunat e, și dacă știi că mai sînt și 
alți băieți înzestrați, capabili de re
zultate bune, să n-ai o clipă de liniște 
pînă nu-i vei vedea și pe ei pe sta
dion.

Aceasta o spunem și pentru toți cei
lalți finaliști ai campionatelor : întorși 
în școlile lor sau pornind în uzine, pe 
ogoare, să se considere propagandiști 
activi ai sportului, să nu treacă nepă
sători pe lingă cei ce se țin de o 
parte de viața stadioanelor.

După muncă și rezultate

încă n-am calculat cîte școli din în
treaga țară și-au trimis elevi la a- 
ceste finale. In orice caz, peste 50. 
Dintre acestea, trei s-au evidențiat în 
mod deosebit : grupul școlar „Gh. Di
mitrov" din Arad, șc. prof. Tractorul 
din Orașul Stalin și șc. prof. Tehno
metal „Gh. Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești.

Arădanii se întorc acasă cu două 
cupe, răsplata victoriilor echipelor de 
gimnastică și fotbal. La „Gh. Dimi
trov" sportul se află, după cum ne 
spunea antrenorul echipei de fotbal, 
Ioan Burdan, la mare cinste. Fotba
liștii, atleții, luptătorii, gimnaștii, 

serimerii acestei școli înofesc în fiecare 
an echipele arădane. Același lucru se 
poate spune și despre sportivii școlii 
profesionale „Tractorul" din Orașul 
Stalin. Cine a vizitat o dată stadionul 
Tractorul și-a putut da seama ce con
diții minunate au asigurate elevii care 
se pregătesc să devină constructori de 
tractoare: aici școala — aici uzina — ai
ci stadionul. Rezultatele pe plan sportiv 
nu sînt cu nimic mai prejos decît cele 
obținute la învățătură și în ateliere. 
La finale, școala „Tractorul" a ocupat 
primul loc la volei băieți și locul 2 
la gimnastică băieți. Școala profesio
nală Tehnometal „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală pregătește cadre pentru 
industria noastră textilă. Bilanțul fi
nalelor o situează în fruntea celor
lalte școli din Capitală: locul I la 
vo'lei fete, locul III la gimnastică fete. 
Rezultatele bune obținute în activita

Echipa grupului școlar al uzinelor „Gheorghi Dimitrov“ 
din Arad-campioană la fotbal

Printre cele mai interesante între
ceri sportive oferite de actuala ediție 
a campionatelor școlilor profesionale 
de ucenici, de meserii și agricole s-au 
înscris și jocurile de fotbal.

In cadrul turnului au luat parte 
șase echipe, care au fost împărțite în 
două serii. In prima serie elevii șco
lii profesionale l.M.U. din Medgidia, 
deși dezavantajați de program (au 
susținut două părtide într-o zi) au 
reușit să ocupe primul loc, învingînd 
echipa Șc. prof. Oradea cu 3—0 și a 
Șc. prof. „23 August" cu 4—2. Cei
lalți finaliști, elevii Grupului școlar 
al uzinelor „Gheorghi Dimitrov" din 

tea sportivă de această școală se da- 
toresc preocupării continue față de 
sport a direcțiunii școlii, precum și 
sprijinului primit din partea clubului 
Victoria M.I.B.C.

învățătură — muncă — sport

Maria Stoica, din echipa campioană 
de volei, a absolvit acum cîteva zile 
școala Tehnometal. In curînd va în
cepe să lucreze ca filatoare la F.R.B. 
In privința proiectelor de viitor știe 
ce are de făcut: va munci, dar tot
odată se va pregăti pentru a urma 
cursurile școlii medii serale. Și, bine 
înțeles, nu va uita sportul.

Jucătorii echipei Tractorul, cam
pioană la voiei băieți, sînt toți proas
peți absolvenți : strungari, lăcătuși, 
turnători. Plecînd de pe băncile școlii 
și intrind în uzină ei nu se vor des
părți. De pe acum s-au și hofărît să 
învețe mai departe, împreună, pen
tru a intra la școala medie serală. 
Exemplu li-1 dă chiar unul dintre 
colegi: Ioan Ignat, care a încheiat 
anul școlar cu două premii l : ca 

elev-ucenic în anul Iii al școlii pro
fesionale și ca elev al clasei a VII l-a 
a școlii medii serate.

Și Paul Csordas din Oradea, care 
peste cîteva zile își va lua în pri
mire locul de strungar la Uz. „în
frățirea", este un bun elev al școlii 
medii serale. Impărțindu-și ou chib
zuință timpul el poate să facă și 
sport și încă bine. Asta o dovedește 
atit recordul personal de 3,40 m cu 
care a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina, cît și declarația sa foarte 
optimistă: „Vreau să-i ajung din 
urmă pe Savin și Astafeil".

Am mai putea da multe asemenea 
exemple. Concluzia este însă una sin
gură : In școlile noastre profesionale 
cresc tineri care îmbinînd învățătu
ra cu munca practică în ateliere și 
sport Ipărăsteso băncile școlii bine 
pregătiți pentru viață.

Mărturisire

Plecau acasă împreună. Fiul, cu două 
medalii petrecute în jurul gîtului, ta
tăl purtînd mîndru un sac de sport 
nou-nouț, primit de bună seamă drept 
premiu de către băiat la concursurile 
abia încheiate.

Erau Mircea Stctenescu, clasat ad 
3-lea la 100 m, elev al școlii de me
serii Galvanii-Tei și tatăl său, tipo
graful pensionar Țudor Stoenescu.

— Azi am întinerit cu cîțiva ani 
— spune îneîntat bătrînul.

— Bineînțeles, Mircea e motivul, 
nu-i așa ?

— M-au bucurat firește, succesele 
lui și premiile frumoase pe care le-a 
primit. Dar m-ăm simțit mai tînăr 
nu numai pentru asta, ci pentru toate 
cele văzute aici. Ei, tinerii, nu-și 
pot da bine seama ce uriașă e deo
sebirea fată de trecut. Ei învață me
seria în școli mari, frumoase, e-u 
dascăli mulți și pricepuți. Noi o fu
ram, cu caznă și durere ajungeam la 
capăt. Ei fac sport, au la îndemînă 
stadioane, echipament, antrenori. Noi 
nici nu ne puteam gîndi la așa ceva.

Da, are dreptate bătrînul tipograf. 
Uriașă este deosebirea între viața u- 
cenicitor de ieri și de astăzi. în
trecerile de pe stadionul Tineretului 
au fost o nouă și elocventă mărturie.

Pentru grija părintească a partidu
lui, elevii școlilor profesionale, de me
serii și agricole vor răspunde: ob- 
ținînd rezultate și mai Im ne la învăță
tură, muncă și sport.

I. MANOLIU

Arad, au avut însă mai multe emoții, 
învingători cu 5—0 în partida cu 
Șc. prof. „Boleslaw Bierut", după ce 
aceasta pierduse cu 3—0 în fața Șc. 
prof, a Șantierelor navale Galați, ei 
au terminat nedecis jocul cu gălățenii 
(0—0), calificarea fiind decisă de 
golaveraj.

Finala — care s-a desfășurat du
minică pe Stadionul Tineretului — a 
oferit o partidă deosebit de dispu
tată. După jocurile din serii elevii din 
Medgidia păreau favoriții întîlnrrii. E- 
chipa arădană și-a impus însă de la 
început superioritatea tehnică și după 
ce a înscris un gol spectaculos în

A venit
Sala sportivă Dinamo... Aici au loc 

întrecerile de gimnastică. Atmosferă ti
nerească, plină de voioșie. In pas voios 
elevi și eleve trec de la un aparat la 
altul. In jurul lor profesori, antrenori, 
arbitri... In tribune, „galeria" urmărește 
in liniște desfășurarea concursului. Pe 
covorul mare din mijloc, eleva Corina 
Ivan de la școala prof. Tehnometal 
București și-a terminat exercițiul.

Aplauze la scena deschisă. Din toate 
părțile se aude: „Bravo Corina!"... și 
un modest... „Bine maică!"...

E fericită bunica între cei doi ne
poți, Corina și Ștefan. Iar cînd va 
ajunge în sat. multe lucruri va avea 
de povestit despre amîndoi. dar mai 
ales despre Corina...

Rezultate...
ȘCOLILE PROFESIONALE TRACTO
RUL ORAȘUL STALIN Șl TEHNOME
TAL BUCUREȘTI, CAMPIOANE LA 

VOLEI

In turneele finale de volei s-au 
înregistrat rezultatele :

BĂIEȚI: Șc. prof. Tractorul Orașul 
Stalin, cu : Șc. prof. CFR Tim. 3-2; 
Șc. prof. Petrol-Chimie Brăila 3-1; Șc. 
prof. CFR Oradea 3-1; Șc. prof. 
„Chivu Stoica" București 3-1 ; Șc. 
prof. Tehnometal F.G. „Gheorghiu-Dej" 
Buc, 3*-0;
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Șc. prof. Petrol-Chimie Brăila, cu: 
Șc. prof. C.F.R. Oradea 1-3; Șc. prof. 
„Chivu Stoica" 3-0; Șc. prof. Tehno
metal F.G. „Gheorghiu-Dej" Buc. 3-2; 
Șc. prof. G.F.R. Tim. 3-2.

Șc. prof. 6.F.R. Oradea, cu : Șc. 
prof. Tehnometal F.G. „Gheorghiu-Dej" 
Buc. 3-0; Șc. prof. G.F.R. Tim. 2-3; 
Șc. prof. „Chivu Stoica" 1-3.

Șc. prof. C.F.R. Timișoara, cu : 
Șc. prof. „Chivu Stoica" 1-3; Șc. prof. 
Tehnometal F.C. „Gheorghiu-Dej" 
Buc. 3-2.

Șc. praf. „Chivu Stoica" Buc. — 
Șc. prof. Tehnometal F.C. „Gheorghiu- 
Dej" Buc. 1-3.

Clasament: 1. Șc. prof. Tractorul 
Orașul Stalin (Heroiu Emilian, Mo- 
rărețu loan, Bugeag Gh„ Bîcu loan, 
Schenker Adolf, Șerban Gh„ Cojocă- 
reanu Gh„ Anton Dumitru, Ignat 
loan) 10 p~ 2. Șc. prof. Petrol-Chi
mie Brăila 8 p; 3. Șc. prof. CF.R. 
Oradea 7 p.

FETE: Șc. prof. Tehnometal F.C. 
,,Gheorghiu-Dej" București, cu: Șc. 
prof, sticlărie Turda 3-1 ; Șc. prof, 
alimentară Buc. 3-0; Șc. prof. „Par
tizanul Roșu" Orașul Stalin 3-1 ; Șc. 
prof, textilă Lugoj 0-3; Centrul școlar 
agricol Rădăuți 3-0.

Șc. prof, textilă Lugoj, cu: Șc. prof, 
alimentară Buc. 2-3; Șc. prof, sticlărie 
Turda 3-1; C. șc. agricol Rădăuți 
3-1; Șc. prof. „Partizanul Roșu" Or. 
Stalin 3-1.

Șc. prof, sticlărie Turda, cu: Șc. 
prof. „Partizanul Roșu" 3-0; Centrul 
șc. agricol Rădăuți 3-0; Șc. prof, ali
mentară Buc. 3-0.

Șc. prof, alimentară Buc.. cu:C.șc. 
agricol Rădăuți 3-2; Șc. prof. „Parti
zanul Roșu" 3-2.

mia. 14 (la o centrare, Jernna a plon
jat și a trimis mingea imparabil, cu 
capul, în colțul de sus al porții), a 
stăpînit în permanență terenul. Echipa 
din Medgidia și-a revenit abia spre 
sfîrșitnl primei reprize și începutul 
celei de a doua, cind a atacat mai 
insistent, dar ineficace. Cei care au 
marcat au fost însă tot arădanii: 
prin același Jcmna, terminînd învin
gători cu scorul de 2—0 (1—0).

Echipa campioană a avut următoa
rea formație: Posler—Lasca, Szigethi, 
Mihuț—Kurt, Tuss—Leac, Jernna, Ba
ciu, Roman, Macavei. (Antrenor—I. 
Burdan).

A. VASILIU 

bunica...
Mă uit la bătrinica de lingă miftgje 

După frumosul port național, pare săi 
fie ardeleancă. Intru în vorbă cu ea,. ,

— Vă este rudă ?
— Nepoată! îmi răspunde cu miii*  

drie bătrinica.
Corina s-a ridicat în picioare și să- 

Iută încă odată publicul. Bunica aplau
dă din nou, apoi către mine:

— Am venit tocmai de la capătul) 
țării s-o văd...

Concursul ia sfîrșit. Echipa de gim
nastică masculină a clubului sportiv Di
namo execută un program demonstra
tiv. Măiestria gimnaștilor dinamoviștil 
o face pe bunica Corinei să se mire și. 
mai mult.

— Cum de nu-și sucesc oasele băiet 
ții aiștia? — mă întreabă ea.

— Sînt antrenați!...
— Ai dreptate'!... Ehei pe vremea, 

noastră n-aveam timp să facem astfel, 
de treburi...

Și bunica clatină din cap plină de; 
admirație.

In sală a început festivitatea de pre*  
miere. Cele 24 de echipe participante, 
stau perfect aliniate. In clasamentul 
individual Corina Ivan a ocupat locul 
III, cu 49,30 puncte. E fericită. Bunică 
de asemenea.

...Cale lungă a făcut Maria Raita diîi 
comuna Găbud, raionul Luduș, pînă lă 
București... Dar osteneala la cei 68 de. 
ani ai ei a fost răsplătită din plin de, 
frumoasele rezultate obținute de nepoa
tă, care se numără printre fruntașele, 
sportului școlar

ELENA DOBINCA

Rezultate...
Centrul școlar agricol Rădăuți—Șes. 

prof. „Partizanul Roșu" 3-2.
Clasament: 1. Șc. prof. Tehnometal 

F.G. „Gheorghiu-Dej" Buc. (Elena- 
Arvatu, Bnaun Antonia, Maria Ștoica*,.  
Mariana Barcea, Constanța Popescu^ 
Maria Stan, Mioara Popescu) 9 ptit 
2. Șc. prof, textilă Lugoj 9 p; 3*  
Șc. prof, sticlărie Turda 8 p.

MIHAI CALNICOV (16 ANI) 6,64 M 
LA LUNGIME

Iată rezultatele tehnice ale finale- 
tor de atletism : .

BĂIEȚI : 100 tn: Valentin Po
pescu (Craiova) 11,4 sec; 200 mi 
Valentin Popescu 23,5 sec; 800 m: 
Horst Schmidt (reg. Stalin) 2:03,4; 
1.500 tn: Mircea Nichita (Or. Stalin)! 
4:18,5; 110 m g: E. Jerger (Tim.)1 
15,5; înălțime: Gh. Mărgineann 
(Tim.) 1,61 m; lungime: Mihai Gal-' 
nicov (Buc.) 6,64 in — nou record 
republican de juniori oat. 15—16 am; 
prăjină: Paul Csordas (Oradea) 3,40 
m; greutate: C. Brașoveanu (Tim^l 
12,20 m; disc: G. Brașoveanu 38,9V 
m; suliță: L. Lucaci (Buc.) 47,22m;j 
ciocan: Ludovic Carciș (Oradell 
48,42 m; ștafeta 4x100 m: Timișoara! 
47,1.

FETE: 100 m: Aneliese Drotlef 
(reg. Stalin) 13,0 sec.; 400 in: Ileana 
Gergely 61.5; 80 m g: Olga Boracp- 
gic 13,2; înălțime: Mariana Mitea1 
(Or. Stalin) 1,25 m < lungime: Ane
liese Drotlef 4,63 m; greutate: Ioana 
Huică (Pitești) 9,29 m; disc: Luise 
Wenzel (reg. Stalin) 25,19 m; șta
feta 4x100 m: R.A.M. 56,4 sec.

LA GIMNASTICA...

Echipe fete : 1. Șc. prof, textilă Ti
mișoara 321,90 p; Individual, cat. ă. 
Il-a: 1. Valeria Pașca (Șc. prof. Tex
tilă Tmș.) 52,30 p. Cat. I. jun: 1. Vio
rica Pleavă (Șc- prof. Kirov Buc.)' 
48,40 p; Cat. II jun.: 1. Ecaterina 
Caraniculi (Șc. prof. „7 Noiembrie'5 
Sibiu) 52,50 p.

Echipe băieți: 1. Grupul școlar ,.Gh’. 
Dimitrov" Arad 325,30 p. Individual 
cat. a Il-a: 1 Petre Minea (Șc, prof.- 
Tehnometal „Gh. Gheorghiu-Dej" Buc.)] 
47,00 p. Cat. I jun,: 1. Carol Nemeș. 
(Șc. de meserii Alba Iul ia) 56,50 p^ 
Cat. II jun.: 1. Etnfl Beg (Grp. șco
lar „Gh. Dimitrov" Arad) 54,40 p.

Șl LA TRINTA

întrecerile la trîntă ■au avut loc la 
baza sportivă nr- 2 M.I.C. Reprezen
tanți din 13 regiuni și-au măsurat for- 
țele la cele șase categorii desemnîn- 
du-se învingătorii: 55 kg: Andrei Ie
pure (reg. Galați); 61 kg: Cornel Ma- 
treș (reg. București); 68 kg: Iosif 
Kovacs (reg. Timișoara); 76 kg: Pa- 
taki Fodor (reg. Cluj): 84 kg: Florea 
Crisiea (reg. Pitești); peste 84 kg-. 
Ion Benko. (R.A.M.).



Despre cele cîteva satisfacții prilejuite
de „Cupa orașului București la atletism

Rezultafe din concursul de selecjie 
a lotului republican de scrima*

La două luni de la desfășurarea 
concursului „Cupa Victoriei", grosul 
jatleîil ar fruntași a fost solicitat să 
participe la o nouă competiție cu ca
racter republican — „Cupa orașului 
București". Dacă în acest răstimp u- 
nii dintre acești atleți au mai luat star
tul în diferite competiții, totuși marea 
lor majoritate — in special cei din 
.provincie — n-a mai avut prilejul 
să participe intr-o întrecere alături de 
adversari puternici. Tocmai da aceea 
atn așteptat cu mult interes să-i ve
dem evoluînd în cadrul unui concurs 
tare, să vedem cum s-au pregătit în 
aceste două luni (mai ales în urma 
concluziilor trase după „Cupa Vic
toriei") șî să aflăm la ce nivel au 
ajuns rezultatele lor. Răspunsurile la 
aceste probleme le-a dat, cum nu se 
poate mai bine, însăși desfășurarea 
întrecerilor de pe stadionul RepuMi
cii...

Victor Cincă și-a respectat 
promisiunea !

După campionatele universitare de 
1a Cluj, cînd a luat startul în șase 

, probe, antrenîndu-se în vederea pri
mului concurs de decatlon, am ară
tat că Victor Cincă (student 
IV la Institutul de Cultură 
este apt să doboare recordul țării în 
această atît de pretențioasă probă 
atletică. Cele 6.291 p cît totaliza re
cordul lui Gh. Zîmbreșteanu nu erau 
un „hop" prea greu de trecut pentru 
■«cest dîrz și inimos atlet._ Cunoșcîn- 
du-și foarte bine forțele, Victor Cincă 
a promis că la primul prilej pe oare-I 
va avea se va strădui să modifice 
tabela recordurilor republicane. Și iată 

.«*  Cincă și-a respectat promisiunea 1 
•El a reușit să întreacă cu 
recordul țării . și să obțină 
prevăzută pentrii acest an, de 
țkmare în lotul olimpic.

Iată, un tabel comparativ al 
țațelor înregistrate de fostul 
actualul

lăsat să se întrevadă pe cît de cu- 
rînd această modificare...

Cel mai bun atlet al concursului a 
fost fără discuție Zoltan Vamoș. Luînd 
startul în cursa de 1.500 m a condus 
din „cap în cap" reușind la sfîrșitul 
probei rezultatul de 3:45,4 (la 0,5 sec. 
de recordul țării care-i aparține). Ca 
să putem aprecia mai bine acest re
zultat excelent este, credem, suficientă 
compararea lui cu rezultatul înregis
trat de Sandor Iharos (fost record
man mondial al acestei probe) în ca
drul concursului internațional 
Moscova: 3:47,8! In cursa

de Ia

tru a realiza ceea ce se așteaptă de 
la ei? Noi credem că nu. Ei au făcut, 
după cum se vede, mult prea puțin 
pentru a justifica încrederea ce li 
s-a acordat 1

Și ce părere are chiar Eugen Lupșa, 
care, în atîția ani, nu a reușit să 
dice dintre tinerii timișoreni nici 
sprinter care să-i ia locul?

Juniorii se afirmă
Tinerii noștri atleți se pregătesc 

asiduitate în vederea competițiilor 
ternaționale la care sînt chemați 
participe în acest sezon. Cea mai

ri- 
un

în anul 
Fizică)

176 p 
norma, 

selec-

rezu.1- 
și de

ZIMBREȘTEANU CINCA

recordman al țării:

100 m 11,2-- 834 H,5 — 737
lungime 6,45 --627 6,75 — 710
greutate 11,97-- 579 10,87 — 489
înălțime 1,72-- 678 1,91 — 915
400 m 51,2--758 51,8 — 716

Total puncte 3.476 P- 3.567 P
■itia 1
110 mg 15,8-- 632 15,1 — 788
disc 36,71 -- 539 31,81 — 418
prăjină 3,70--596 4,00 — 745
«uliță 53,93 -- 605 53,59 — 598
1.500 ni 4:36,8 — 443 4:47,8 — 351
’Total puncte
ziua a II-a 2.815 P 2.900 P
Total g-ral 6.291 P 6.467 P
Pentru a IV-a oară în acest sezon...

In acest sezon competițional tînă- 
rul Gbeorghe Ciobanu (Dinamo Bucu
rești) a reușit să corecteze de 4 ori 
recordul republican de juniori în pro
ba de 400 m plat. El a reușit: 50,0 
sec (25 aprilie); 49,8 sec (3 mai); 
49,5 sec (24 iunie) și 48,5 sec (4 
iulie).

Gbeorghe Ciobanu este fără îndoială 
revelația acestui sezon al anului 1959. 

'El a dovedit calități remarcabile și 
® pregătire fizică și tehnică destul de 
bună. Tocmai de aceea sîntem con
vinși că muncind și în viitor cu a- 
ceeași serioizitate își vș mai putea 
îmbunătăți acest rezultat, devenind un 

■iatlet de nădejde.
Și despre alți performeri

Concursul de sîmibătă și de dumi
nică ne-a adus satisfacția a numai 
două recorduri republicane. In schimb, 
am trăit și satisfacția unor rezultate 
Valoroase, care’, chiar dacă n-au mo
dificat acum tabela recordurilor, au

Duminică a avut loc la Craiova o 
reuniune de box dotată cu „Cupa Eli
berării". Cu acest prilej s-au “disputat 

<și ultimele două meciuri pentru stabi
lirea cîștigatorilor etapei de zonă a 
campion ațelor republicane. Meciurile au 
‘avut loc pe arena Dihamo din locali
tate. La categoria semi ușoară, Mihai 
Trancă (Dinamo București) s-a cali
ficat după meciul cu Matei Godeanu 
/(Dinamo Craiova). Bucureșteanul s-a 
icomportat excelent în primele două 
reprize, reușind să-și trihiită adver
sarul la podea (în rep. a Il-a). La 
categoria mijlocie . mică, tînărul Gh. 
Buzattt (Dinanio Craiova) căruia în 
zona de la ’Cluj;în. mod greșit f. s-a 
consemnat abandonul’ de către antre
norul I. Pintea, s-a comportat și de 
fia ta accagța foarte bine-în fața lui

ARAD 
duminică

(prin telefon). Sîmbătă și 
avut loc în orașul nostru 
de verificare și selecție a

S-a dat plecarea în cursa de 5000 m
stadionul Republicii mai este de sem
nalat faptul că, pentru prima oară la 
noi, opt atleți au reușit să coboare 
sub granița celor patru minute, ceea 
ce credem că nu este un fapt lipsit 
de importanță.

Marilis Cuțui s-a dovedit, printre 
semifondiste, a fi cea mai în formă. 
Ea a cîștigat clar probele de 400 m 
(57,4 sec.) șî 800 m (2:11,1) înre- 
gistrînd cele mai bune performanțe 
romînești în acest an. Sînt de subli
niat, de asemenea, rezultatele Floricăi 
Grecescu (58,4 sec. șî 2:11,3) ca și 
revenirea în formă a Elisabetei Todordf 
(59,6 și 2:13,9).

Promițător rezultatul lui Andrei 
Barabaș pe 5.000 m (14:53,6). Avem 
însă să-i reproșăm faptul că în a- 
ceastă cursă n-a făcut apel la toate 
calitățile sale pentru a putea obține 
un rezultat cu muțit mai bun.

Săritoarea în lungime Maria Pân
dele a înregistrat un rezultat pro
mițător: 5,74 m, la numai 6 cm. de 
recordul țării.
O veche cunoștință : Eugen Lupșa !

Vă mai amintiți — poate — due
lurile Moina—Lupșa solaate de atîtqa 
ori cu rezultate excelente (10,4 sec. și 
respectiv 10,5 sec. în 1946), sau de 
victoriile timișoreanului în 1948 (100 
m și 200 m) la prima edi
ție a „internaționalelor" noastre? 
Eugen Lupșa a fost unul dintre cei 
mai buni sprinteri ai noștri. Dar, con- 
siderîndu-se prea „vîrstnic", Lupșa a 
abandonat aotivitatea competițional ă 
cu mai bine de 5 ani în urmă. Totuși, 
iată-1 prezent sîmbătă la startul cursei 
de 100 m. Rezultatele: 11,3 sec. în 
serii, 11,1 sec. în semifinale și 11,0 
sec. în finală, curse pe care le-a în
cheiat învingător 1

Lupșa merită toate laudele pentru 
această frumoasă comportare. Dar ce 
părere au de aceasta tinerii noștri 
sprinteri? Ge părere au oare antre
norii acestora? Socotesc ei că este 
normal să se fi întâmplat așa, ca ci-» 
neva care practic nu s-a mai antre
nat de cinci ani, să vină și să-i în
vingă în luptă directă? Cred oare că 
au muncit cu toată seriozitatea pen-

C. Iordache. In rundul II, Buzatu și-a 
expediat adversarul la podea, obținînd 
astfel o victorie clară și totodată ca
lificarea în turneul final

Iată acum rezultatele din competi
ția „Cupa Eliberării" : cocoș : T. Ce- 
rațeanu (O. S. Jiul) b. p. Gh. Iova- 
novici (G.S.A.); pană : M. Marinescu 
(Dinamo Craiova) b. p. M. Pașaliu 
(C.S.A.)'; senii ușoară: I. Eliza 
(C.S.A.) b. p. C. Văduva (C. S. Jiul) p 
semi mijlocie: I. Olaru (Dinamo) 
b. p. P, Pîrlea (C.S.A.) ; grea: St. 
Marcoviceanu (Dțtiamo) b. _p. Gh. 
Cîrstea (O. S. Jiul). „Cupa Eliberării" 
a revenit celui mai tehnic boxer al 
reuniunii, dinamovztul M. Marinescu.

R. SCHULTZ
V. BEREZOVȘCHI 

corespondenți

cu 
in
să 
a-

(Foto Stinea) 
propiată confruntare pe care o vor 
avea este întîlnirea triunghiulară de 
la Budapesta (18—19 iulie) dintre 
echipele de juniori șj junioare ale 
R.P. Ungare, R.P. Bulgaria și R.P. 
Romine.

In vederea acestei 
petiții, juniorii noștri au participat la 
un concurs de verificare, desfășurat 
la Oradea la sfîrșitul săptămânii tre
cute. Cele mai valoroase rezultate ale 
concursului au fost înregistrate de 
Viorel Păltineanu (1,90 m la săritura 
în înălțime) și Aurel Stamatescu (11,0 
sec. pe 100 m). Iată cîțiva din cîș- 
tigătorii probelor: JUNIORI: 400 m: 
M. Petcovici 53,1; 800 m: St Beregszăszi 
2:01,1; 110 mg: M. Axente 14,8; 200 
mg: S. Todea 27,0; lungime: M. 
Axente 6,66; triplu: Ad. Ionescu 13,74; 
suliță: N. Macovei 49,55: JUNIOARE: 
100 m: Sm. Poenăreanu 12,7; 500 m: 
L. Păuleț 1:20,1; înălțime: R. Voro- 
neanu 1,50; lungime: M. Budan 5,06; 
80 mg: M. Pădurarii '2,7. Jț', /’¥'•>

ROMEO V1LARA

tradiționale com-

6
a 

un concurs 
lotului R.P.R. în vederea campiona
telor mondiale de scrimă care vor în
cepe peste cîteva zile în capitala R.P. 
Ungare. Concursul de selecție s-a des
fășurat tur-retur, cu întîlniri pe echipe 
și individual.

Iată rezultatele înregistrate: sîm
bătă, floretă băieți: lotul A—Combi
nata invitați 15—1 (Zilahi 4, Poe- 
naru 4, Drîmbă 4. Olănescu 3, respec
tiv Matei I); sabie lotul A — Com
binata 15—1 (Mustață 4, Szantay 4, 
Pelmuș 4, Rohony 3, respectiv Szabo 
1)' spadă lotul A — Combinata 14—2 
(Stelian 4,................. *
Baia 2 și 
floretă fete: 
(Orban 4, 
3, Vicol 3 
floretă fete: Orban 6, Orb—Lazăr 6 
(d.b.), Tărăngoiu 5, Vicol 4; spadă: 
Haukler 5, Stelian 5, (d.b.), Thelmei- 
ner 4, Lăudoiu 3; sabie: Mustață 6, 
Szantay 6 (d.b.), Rohony 4, Pelmuș

Haukler 4, Thelmeiner 4, 
Ciocîrlie 1, Lăudoiu 1); 
lotul A—Combinata 14—2 
Orb-Lazăr 4, Tărăngoiu 

și Kabdebo 2); individual

băieți:4; floretă
6 (d.b.), Boga 4,

Jn ziua a doua au fost alcătuite 
două echipe. în fiecare fiind repartfc 
zați componenți ai lotului republican, 
lată rezultatele înregistrate: floretă 
fete: echipa A—B 9—7 (Orban 4, Tă- 
răngoiu 2, Gribb 2, Luttman 1 și Vii 
col 3, Orb 3, Kabdebo 1, Uray 0); 
sabie: echipa A—B 8—8 (Mustanță 4, 
Rohony 2, Szantho 1, Culcea 1 și 
Szantay 3, Pelmuș 3, Szabo 1, Aruș 
0); floretă băieți: echipa A—B 9—1 
(Zilahy 3, Drîmbă 3, Paisie 2, Molony, 
1 și Poenaru 3, Olănescu 3, Boga T, 
Matei 0); individual sabie: Pelmuș 6, 
Szantay 5, Mustață 5, Rohony 4; 
spadă: Haukler 6, Theilmeiner 4, Ste
lian 4, Baia 4; floretă băieți: Zilahy 
6, Olănescu 5, Poenaru 5, Drîmbă 4; 
Floretă fete: Orban 6, Vicol 6, Tărăn
goiu 4, Orb 4.

Dintre componenții lotului R.P.R. 
cei mai bine s-au prezentat Zilahy 
și Orban (floretă), Haukler (spadă), 
Mustață și Pelmuș (sabie), iar dintre 
invitați Boga, Lăudoiu și Molony. 
ȘTEFĂN WElNBERGER-corespondent

Zilahy 6, Poenaru 
OTănescu 3.

O uriașă demonstrație a tinereții, 
și măiestriei sportiveu •

(Urmare din pag. 1)

de la Ț.D.N.A., care și-au făcut apa
riția pe teren pe fondul unor minunate 
jerbe de artificii. Tribuna a doua re
prezenta în acest timp drapelul de stat 
al R. P. Bulgaria. Repriza a cuprins 
exerciții caracteristice pregătirii milita
rilor, exerciții G.M..A., treceri peste obs
tacole și altele. Finalul reprizei a fost 
magnific: in timp ce cerul era brăz
dat de zborul săgetat al avioanelor cu 
reacție, pe teren „buchete'1 de sportivi 
fluturau drapelele țărilor socialiste, de- 
monstrînd forța de nebiruit a lagărului 
păcii și socialismului.

De un mare succes s-a bucurai re
priza sportivilor Sofiei, cu care s-a în
cheiat festivitatea. 3600 de tineri și ti
nere au prezentat un complex de un 
înalt conținut avînd ca temă „Slavă 
Partidului Comunist Bulgar". Apoi, pe 
fundal a apărut lozinca „Conduși de 
partid". In iot acest timp pe teren s-a 
desfășurat o minunâtă demonstrație. La 
un moment dat întreg stadionul părea 
o mare care se leagănă în unduiri de 
valuri. In final sportivii alcăitliesc o 
splendidă piramidă încadrată într-o i- 
mensă stea roșie în cinci colțuri.

Festivitatea se încheie în uratele en
tuziaste ale spectatorilor; care, alături 
de sportivi, manifestează cu însuflețire

pentru Partidul Comunist Bulgar, înțe
leptul și încercatul conducător al po
porului spre noi și noi victorii, pentru 
îndeplinirea Cincinalului în 3—4 ani, 
pentru gloriosul Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice, pentru partidele comu
niste și muncitorești frățești, pentru 
pace și socialism. Pe fundal apar 
acest timp lozinca: „SOCIALISM 
SEAMNĂ PACE ȘI PRIETENIE".

Demonstrația de pe stadionul „Vasil 
Levski" a fost o grăitoare dovadă a 
forței, frumuseței și măiestriei sportive 
a tineretului bulgar. Față de succesul 
uriaș obținut, la cererea generală de
monstrația va fi repetată.

După 8 runde

Bozdoghină conduce 
în campionatul de șah 

al

Finalele campionatelor republicane
de ciclism pe pistă

însemnări de la primele
pentru a 
inutilă a

• Un aspect de Ioc plăcut l-au ofe
rit unii alergători care s-au prezentat 
echipați cu tricouri de culori diferite 
față de cele ale asociațiilor și cluburi
lor lor sportive. Am întîlnit concurenți 
care purtau... „tricouri galbene" din 
„Cursa Munților" sau „Circuitul re
giunii Stalin", alții maieuri de dife
rite culori etc. Este necesară o pre
zentare uniformă a tuturor alergăto
rilor din clubul sau asociația sportivă 
respectivă.
• Programul zilei de marți cuprinde 

probele de 1.000 m cu start de pe 
loc (seniori), urmărire individuală 
(juniori) și viteză (femei), iar cel de 
miercuri urmărire individuală (seniori), 
eliminare (juniori) și semifond (cat.

și neclasificâți).
— h. n. —

Campionatele republicane de ciclism 
pe pistă au reținut — chiar din prima 
zi —■ atenția iubitorilor de sport. O 
dovadă este și faptul că, deși s-au 
desfășurat duminică după-amiază, cînd 
mai erau și alte manifestații sportive 
importante, s-au bucurat totuși de o 
asistență numeroasă.
• Performanțele realizate de seniori 

sînt îmbucurătoare. După o perioadă 
de antrenamente și după cîteva con-

, cursuri de verificare este simțitoare 
îmbunătățirea pregătirii acestora. Dar 
și mai îmbucurătoare este evoluția ti
nerilor pistarzi. In întrecerile de viteză 
am observat la juniori tendința însu
șirii și aplicării unor scheme tactice 
eficace. Pregătirea lor fizică bine pusă 
la punct este evidentă și confirmată 
de rezultatele bune realizate spre 
sfîrșitul probelor cînd, deobicei, tinerii 
alergători se prezentau obosiți. Tinerii 
M. Ionescu, Eugen Sima, Dan Penescu, 
Dan Popovici (antrenor M. Mihăi- 
lescu), V. Voloșin, D. Stan (antrenor 
l. Gociman) ș.a. sînt adevărate spe
ranțe ale sportului cu pedale. Datoria 
antrenorilor este să-i urmărească 
continuare cu deosebită atenție, 
ajute să progreseze.

• 45 km la oră 1 — Aceasta 
media orară realizată de participanții 
la proba de semifond contînd pentru 
campionatul Capitalei. Ea a fost rea
lizată datorită acțiunilor întreprinse 
de numeroși concurenți, luptei dina
mice și dorinței alergătorilor de a 
obține un rezultat bun. Victoria tînă- 
rului Vi Voloșin este deci cu atît mai 
valoroasă'l
• Programul de duminică a fost 

foarte bogat și variat. Se pare chiar 
că a fost... prea bogat, deoarece s-a 
încheiat în jurul orei 20,30 cînd se 
cam întunecase. Este necesară o pro- 
igramare mai judicioasă â probelor;

ÎNTRECERI
se evita pe viitor lungirea 
programului.

Campionatul de șah al Capitalei fur
nizează o luptă foarte interesantă. Tur
neul este dominat de tînărul C. Boz
doghină, aflat la a patra victorie con
secutivă. Pentru primul loc însă sînt 
angrenați mai mulți jucători, prinde 
care Bondoc, Israilovici, Gavrilă. 
rezultatele tehnice :

Runda a Vl-a: Nacht — Pușcașu 
0—1, Bozdoghină — Georgescu 1—0, 
Rădulescu — Samarian 1—0, Israilo
vici — Tucă 1—0, Botez — Bondoc 
*/2—'/î. Gavrilă — Stănculescu și Fi
lipescu — Ciocîltea într. Runda a
VII- a: Samarian — Nacht >/2—'/j, 
Pușcașu — Bozdoghină 0—1 
Georgescu — Botez */ 2—>/2, Stăncu
lescu — Rădulescu J/2—*/ 2, Tttcă — 
Gavrilă 0—1, Bondoc — Filipescu și Cio
cîltea — Israilovici într. Runda a
VIII- a: Nacht — Stănculescu */ 2—’/2,
Bozdoghină — Samarian 1—0, Botez 
— Pușcașii 0—1, Bondoc — Georges
cu 1—0, Rădulescu — Tucă 1—0. Ga
vrilă — Ciocîltea 0—1, Filipescu —• 
............... CLASAMENTUL: 1.

I
I Israilovici 0—1.

Bozdoghină 6 p„ 2. Rădulescu 5'/2 p., 
3—5. Bondoc, Israilovici, Gavrilă 4‘/2 
p. (1), 6—7. Stănculesca (1), Botez 
4 p., 8—10. Pușcașu (1), Nacht, Sa-, 
marian 3‘/2 p., 11. Ciocîltea 3 p. (2), 
12. Georgescu 2’/2 p., 13. Filipescu
l>/2 p. (2), 14. Tacă >/2 p. (1).

Partida întreruptă Pușcașu — Radu
lescu din runda a V-a a fost remiza.

D. MUNTEANU , 
corespondent

Prima reuniune a campionatelor de ciclism pe pistă 
s-a desfășurat pînă seara tîrziu.

,-n Cp ne facem? S-a dat startul și noi nu găsim linia de sosire...
, (Desen de D. Petrică)
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Fotbaliștii chinezi au lăsat o frumoasă impresie

Interesul pentru fotbal nu a slă
bit în aceste zile de vară, deși 
activitatea competițională — ca

re pasionează cel mai mult — s-a în
cheiat. In prezent, atenția iubitorilor 
de fotbal este îndreptată spre activita
tea internațională amicală a echipelor 
noastre de club (și n-au avut motiv 
să se plîngă de program), spre pregă
tirile loturilor reprezentative și spre 
întâlnirile internaționale din străinăta
te (continuă jocurile din cadrul „Cupei 
Europei" interțări, au început prelimi
nariile turneului olimpic și partidele 
„Cupei Europei Centrale").

★

Sfîrșitul lunii iunie și începutul 
lui iulie au fost bogate în întâl
niri internaționale. Ele au pri

lejuit cîtorva echipe de club o activi
tate utilă în perioada posteompetițio- 
nală, un contact necesar cu echipe 
străine, chiar dacă unele din acestea 
s-au situat la un nivel mai scăzut decît 
era de așteptat (cazul formației italie
ne Alessandria). Asemenea întâlniri in
ternaționale intercluburi (de dorit în 
compania unor formații cît mai bune) 
sînt absolut folositoare fotbalului nos
tru, prin schimbul de experiență pe 
care-1 prilejuiesc și prin angrenarea 
cât mai multor jucători. Ele contribuie 
la ridicarea tehnică a jucătorilor.noștri 
și Ia cîștigarea 
internaționale.

E bine că au 
mâții tinere în o____ , _ _______
Bacău și Farul Constanța. Ele nu nu
mai că au corespuns, dar au și reali
zat rezultate bune (trei victorii și un 
-”eci nul), ca

; au jucat 
■zvn de vară.

experienței partidelor

fost programate for- 
general, ca Dinamo

de altfel tohte echipele 
pînă acum în acest se-

★

Cu deosebită atenție sânt urmări
te pregătirile loturilor reprezen
tative și în special ale lotului A. 

Meciurile cu U.R.S.S. din cadrul pre
liminariilor turneului olimpic, bat la 
ușă : mai sînt 13 zile pînă la întâlnirea 
de la Moscova, a doua din cadrul gru
pei a treia (U.R.S.S., R.P. Bulgaria și 
R.P. Romină). După outn se știe, la 
27 iunie s-a disputat partida U.R.S.S. 
— R.P. Bulgaria, terminată la egalita
te (1 — 1). La jocul acesta a asistat și 
antrenorul lotului nostru, A Botescu, 
ale cărui observații privind jocul e- 
chipei sovietice constituie, desigur, un 
ghid în pregătirile actuale ale selecțio- 
nabililor romîni. Pregătirile efective 
ale lotului nostru vor fi încheiate du
minică, printr-un ultim joc de verifi
care, la care — și este de dorit acest 

u — va fi a'iniată echipa preconi
zam pentru meciul de la Moscova. In 
această privință, întâlnirea de joi cu 
reprezentativa R.P. Chineze va fi de 
un real ajutor în definitivarea forma
ției.

*■' t n „Cupa Europei" interțări, o
I altă competiție care ne intere-

■ sează de aproape, s-a mai cali
ficat o echipă: Portugalia, în dauna 
selecționatei R.D.G., iar Spania a în
vins cu 4—2 Polonia în primul meci 
susținut la Katovice.

Programul concursului Pronosport 
nr. 28 din 12 iulie cuprinde o serie 
de partide deosebit de interesante, 
care se vor disputa atît în țară cît și 
peste hotare.

Capul de afiș al programului îl con
stituie meciul dintre formația Farul 
Constanța și echipa poloneză Gwardia. 
Formația oaspe susține astfel cel de 
al meci în cadrul turneului pe
care-1 ~ întreprinde în țara noastră și 
dintre care primele două s-au soldat 
cu înfrîngeri. Vor putea oare fotba
liștii polonezi să obțină o victorie ? 
Este greu de crezut cu atît mai mult 
cu cît constănțenij au dovedit în par
tida cu Vefa că sînt în formă.

Unirea Iași primește pe teren pro- 
nrin replica formației sovietice de ca
tegoria B — S.K.V.O. Lwow. Echipa 
sovietică este una dintre fruntașele ca
tegoriei B. Victoriile pe care S.K.V.O. 
le-a obținut în ultimele partide susți
nute în ‘ ' 
chezășie 
V—VIII 
Centrale.
(R.P.U.)

cadrul campionatului sînt o 
a valorii echipei. Meciurile 
fac parte 

Meciul
și Wiener 

tria) va fi urmărit 
In prima partidă austriecii au &vins 
,fa limită*  2—1 și este de așteptat 
ca formația maghiară să facă^totul 
pentru a-și lua revanșa. Partizan-; Bel
grad și Banik Ostrava care reprezintă importante: o motocicletă M.Z. de350 
fotbalul iugoslav și respectiv cel ceho- cmc, ceasornice de mînă, aparate de 
slovac în Cupa Europei Centrali' Sînt radio, frigidere, mașini de cusut, de 
formații de' forțe apropiate și un pro- spălat rufe, aparate fotografice, bici-

echipei. Meciurile 
din Cupa Europei 

dintre Henved 
Atletic Club $Aus- 
cu deosebit iateres. 

upvins

La ora actuală, trei echipe sînt ca
lificate pentru sferturi de finală : Fran
ța, R.P. Romînă și Portugalia; alte 
două sînt virtual calificate, avînd de 
jucat acasă returul : Austria (cu Nor
vegia ia Viena) și Spania (cu Polonia 
la Madrid).

In ce privește viitorul nostru ad
versar, el va fi desemnat de partida 
R. Cehoslovacă — Danemarca, fixată 
pentru 24 septembrie la Copenhaga și 
18 octombrie la Praga. Ceea ce în
seamnă că cel puțin unul din cele două 
jocuri îl vom disputa în primăvară, 
pînă la 1 mai 1960.

★

Singura competiție interna i 
de disputare este „Cupa 
lor" la juniori. Duminică

—- ingura competiție internă în curs 
orașe- 

i s-au 
disputat optimile de finală și s-au ca
lificat, potrivit rezultatelor anunțate 
(dar încă neomologate) următoarele 
reprezentative de orașe: Hunedoara, 
Tg. Jiu, București I, Timișoara, Ba
cău, Cîmpia Turzii, Baia Mare și 
București II. De notat că în caz de 
egalitate, jocurile nu se prelungesc, ci 
se califică echipa care s-a deplasat. 
Este cazul echipelor București I și Tg. 
Jiu, care au făcut meci nul (1 — 1) la 
Ploești și respectiv Sibiu. Organizată 
cu scopul de a stimula activitatea ju
niorilor, această competiție a cores
puns pînă în prezent, asigurînd în 
primul rjnd jocuri mai multe tinerilor 
fotbaliști. Competiția va continua în 
luna august, cu sferturile de finală.

P. GAȚU

Gwardia Varșovia debutează în Capitală mîine, ia „Dinamo", în compania Tarom-ului
reștenii au cîștigat cu 2—0 (0—0) în 
fața unei selecționate a orașului, prin 
punctele marcate de Milea 
Mîine, Tarom va alinia 
Ojoc-Răduiescu, Cristescu, 
pescu, Dragomirescu-Călin, 
Leahevici, Lazăr, Milea.

★
Activitatea internațională < 

continua joi și duminică. Joi, la Ora
dea^ Lotul R.P.R.—R.P. Chineză și*  la? 
Constanța: Farul — Spartak Trnava, 
iar duminică la - CSmpina: Poiana 
Spartak Trnava.

Activitatea internațională a fotbaliș
tilor noștri continuă și săptămîna aceas
ta. Dacă echipa Vefa Istanbul și-a în
cheiat duminică turneul în țara noas
tră, în schimb și-l continuă reprezen
tativa R.P. Chineze și Gwardia Var
șovia. Totodată, începe turneul for
mația cehoslovacă Spartak Trnava, 
din prima categorie.

ASTĂZI „NOCTURNA" PE STADIO
NUL REPUBLICII

Programul săptămînal începe astă- 
seară în București. Metalul Titanii, 
valoroasa formație din seria a doua 
a categoriei B, susține a treia sa în
tâlnire internațională din acest an, în
fruntând pe Spartak Trnava. INTIL- 
NIREA ARE LOC PE STADIONUL 
REPUBLICII, IN NOCTURNA, CU 
ÎNCEPERE DE LA ORA 20.15.

Oaspeții au în formație o serie de 
jucători valoroși, printre care porta
rul Stacho, mijlocașii Gogh și Tiben- 
sky, care au fost selecționați de ne
numărate ori în echipa națională A. 
Portarul de rezervă Andrușka a ju
cat în reprezentativa B, iar stoperul 
Psenko și extrema stingă Koiș în for
mația de tineret a R. Cehoslovace. 
Antrenorul echipei oaspe este fostul 
internațional Malatinsky. Formația 
probabilă pentru astă-seară: Stacho-

^oiioșport
nostic este greu de indicat- Avînd 
avantajul terenului, echipa iugoslavă 
est? totuși de puțin favorită.

Meciurile IX—XII fac parte din com
petiția Cupa de Vară a R.P. Ungare, 
întrecere tradițională 
panții la Pronosport 
anii trecuți.

pe care partici- 
o cunosc și din

★
Azi este ultima zi 

pot depune buletine 
specială Pronoexpres.

La tragerea specială Pronoexpres din 
8 iulie fiecare buletin arc șansă du
blă, datorită faptului că au loc două 
extrageri din urnă a cîte 8 numere. 
Prima extragere de 8 numere va indi
ca pe cele cu carer-se obțin premiile 
obișnuite în bani, iar la a doua ex
tragere se vor scoătc din urnă 8 nume
re pe baza cărora vor fi atribuite pre
miile suplimentare . gratuite în obiecte. 
Premiile în obiecte sînt împărțite pe 
categorii la fel ca și premiile1' în bani 
și ele se atribuie îff'mod gratuit fără 
ca participantul să-plătească vreo taxă 
în plus. Printre obiectele care vor fi 
oferite ca premii amintim pe cele mai

în care se mai 
pentru tragerea

Puternicele aplauze care au răsplă
tit duminică pe stadionul Republicii 
numeroasele acțiuni frumoase între
prinse de către fotbaliștii echipei re
prezentative a R.P. Chineze au arătat

Un nou atac la poarta reprezentativei R.P. Chineze, o nouă intervenție pe 
cît de oportună, pe atît de spectaculoasă a portarului Si Fu-sin. Șutul lui 
Erie II (dreapta) este deviat în corner de portarul chinez. (Fază din jocul 

Selecționata de tineret a R.P.R. — R.P. Chineză 1—1).
(Foto Gh. Dumitru)

geniozitate, viteza în acțiuni, jocul 
variat au constituit și duminică 
„punctele tari" ale echipei oaspe.. Sub 
acest aspect, așadar, jocul echipei 
chineze n-a constituit o surpriză, mai 
ales pentru cei care mai văzuseră la 
lucru pe fotbaliștii chinezi. O verita
bilă surpriză însă, chiar pentru tehni
cienii care analizaseră fotbalulchinez

impresia deosebită pe care juca- 
chinezi au făcut-o (la prima lor

clar 
torii 
apariție ca echipă -reprezentativă) în 
fața publicului bucureștean. In acest 
fel, cele spuse mai de mult în ziarul 
nostru (că fotbaliștii chinezi s-au a- 
propiat sensibil de nivelul fotbalului 
european și că echipele chineze pot 
juca de la egal la egal cu orice for-

Continuă jocurile internaționale de fotbal

Kadlec, Psenko, Gogh (Slanina)-Ti- 
bensky, Slezak-Stibrani, Galbicka, 
Horvat, Adamec, Koiș.

Metalul Titanii urmează să joace cu 
echipa: Ghiță-Dumitrașcu, Garbeloti, 
Szabo-Ignat, Anton-Buzatu, Radu Tu
dor, Andreescu (Grigore), Dan, Ion G. 
Fon.
ANTRENORII - ARBITRII IN DES

CHIDERE
Meciul internațional de azi va fi 

precedat de o interesantă deschidere (ora 
18.30): echipa antrenorilor bucureșteni 
se va întîlni cu formația arbitrilor. 
Cu acest prilej vor evolua o serieȚde 
foști internaționali printre care: Stă- 
nescu, Marki, Mihăilescu, Novac, So- 
cec, Lungu, Marian, Filote, Flamaro- 
pol, lordache (antrenori) și Andrei 
Rădulescu și Brandabur (arbitri). 
Din echipa arbitrilor mai fac parte:. 
D. Schulder, Bobancu, Mihai Popa, 

Benfu, Lulu MihăilescuP. Kroner, 
etc.
GWARDIA VARȘOVIA la bucu

rești
va dispută un alt joc in-Mîine se 

ternațional în Capitală: Tarom—Gwar- 
dia Varșovia. Partida este programată 
pe stadionul Dinamo cu începere de 
la ora 18. Tarom a susținut duminică 
la Pitești un joc de pregătire. Bucu- 

clete, covoare de lină și de iută, gar
nituri de mobilă, servicii de masă, te
levizoare etc.

Pentru a da posibilitate participan- 
ților să se informeze cît mai complet 
asupra condițiilor în care se participă 
la tragerea specială din 8 iulie, I.S. 
Loto-Pronosport a editat un Prospect 
care se distribuie gratuit prin toate 
agențiile și care cuprinde toate amă
nuntele pe care trebuie să le cunoască 
participanții în legătură cu această 
iragere.

La tragerea specială Pronoexpres din 
8 iulie se poate participa pe buletine 
simple, buletine colective, precum și 
pe buletine gata completate care se 
găsesc la agențiile Loto-Pronosport.

Tragerea specială va avea loc mier
curi 8 iulie 1959 în sala din str. Doam
nei nr. 2, la ora 19 și va fi urmată 
de un spectacol la care își vor da con
cursul Horia Șerbănescu și Radu Za- 
harescu. Intrarea este liberă.

★
In urma trierii variantelor 

la concursul Pronosport nr. 27 
stabilite următoarele rezultate 
zorii :

7 variante cu 11 rezultate exacte 
123 variante cu 10 rezultate exacte 

1011 variante cu 9 rezultate exacte^
Valoarea, premiilor va fi stabilităjînț 

urma defjpîtjvării operațiunilor de omo-' 
logare.

depuse 
au fost 

provi-

Rubricii redact.d^J.otegrp- APORTUL POPULAR
nosport.

rnație a noastră de categoria A) au 
primit o confirmare deplină. Calită
țile fotbalului chinez au ieșit puternic 
în evidență : mobilitatea, însușirea unor 
procedee tehnice care cer finețe și in-

și Lazăr, 
formația^? 
Alexe-Po- 

lonescu.

de vară va

In categoria B la baschet

Lupta pentru evitarea retrogradării
devine tot mai pasionantă

Fără a- produce surprize, a XV-a 
etapă a campionatului categoriei B 
la baschet s-a remarcat prin câteva 
rezultate interesante, de mare impor
tanță pentru configurația clasamen
tului. De pildă, în seria întîi, \pin- 
ța Rm. Vîlcea a dispus de G.S.A. 
Bacău, astfel că lupta pentru evita
rea retrogradării este mai pasionantă 
ca oricînd, la ea participînd nu mai 
puțin de șase echipe, eșalonate pe 
spațiul a patru puncte. In seria a 
doua, duelul dintre Constructorul 
Cluj și Progresul București continuă; 
deocamdată el este tranșat — în fa
voarea clujenilor — de coșaveraj. 
Iată acum rezultatele etapei și clasa
mentele la zi:

SERIA I.

C.S.M. Rădăuți—Știința
(37-52), Sănătatea Roșiorii 
cina lași 57-45 (2
Șteagul roșu Orașul 
Voința 
(23-18), 
Stalin

Croiovo 69-88 
de Vede-Medi-

(27-24), Petrolul Ploești- 
ișul Stalin 66-69 (25-32),

“ ~ ‘ “ 54-49Rm. Vîlceo-C.S.A. Bacău ____
Farul Constanța—Politehnica Orașul 

58-45 (25-19).

1. Sl. roșu Or.

Meciul Stiinfa
Stalin (restanfa din etapa a IH-a 
pută la 14 iulie, La Craiova).

Stalin 15 14 0 1 1216: 721 43
2. Știința Craiova 14 11 0 3 1119: 708 36
3. Petrolul Ploești 15 9 0 6 859: 867 33
4. Farul Constanța 15 9 0 6 904: 822 33
5. C.S.M. Rădăuți 15 6 0 9 905:1077 27
6. Sănătatea R. de

Vede 15 6 0 9 833:1080 27
7. Medicina lași 15 5 0 10 711: 746 25
8. C.S.A. Bacău 15 5 0 10 838: 978 25
9. Politehnica Or.

Stalin 14 5 0 9 759: 804 24
10. Voința Rm. Vîtcea 15 4 0 11 771:1112 23

SERIA A ll-a

Craiova—Politehnica Orașul 
se dis-

Progresul, Bucutești-Voinja Oradea
i

____„____ „,... _____ ______ 76-49 
(43;24), Constructorul;».,Clui-Rapid Cluj 75-36 
(25-13), Strungul J/jfracP Voința Tg. Mure? 
58-58 (26-26), Voința -'Sate Mare-Medicina
Timișoara®58-37 ,(24-21), Mureșul Deva-Lu- 
ceafăfuU>Sib7dl:73t51 (36-28).

1. Constructorul Cluj 15,14,0 1 1069:701.43 
“ " ' ' - 15>14f0 1 975:692 43 

cu ocazia turneului C.C.A., a consti- 
tuit-b eliminarea rapidă a unor lip
suri lUistatate atunci. Să ne expli
căm. Se știa că ceea ce lipsește în 
principal fotbaliștilor chinezi este re
zistența, că ei au de obicei „căderi" 
la sfîrșitul meciului. Se vorbea, de 
asemenea, despre o anumită insufi
ciență a lor în ceea ce privește șutul 
la poartă (tăria și precizia sa), ca și 
despre o oarecare lipsă de maturitate 
tactică, justificată — de altfel — de 
„tinerețea" fotbalului chinez.

Ei bine, echipa care a evoluat du
minică pe stadionul Republicii a infir
mat în bună măsură toate aceste aș
teptări. Chinezii .au avut, e adevărat, 
o scădere a ritmului de joc pe la ju
mătatea reprizei a doua, dar în finalul 
meciului au jucat foarte susținut și au 
făcut treceri din apărare în atac, cu 
toată energia și într-o viteză remar
cabilă. Cit despre finalizarea acțiu
nilor, numeroasele intervenții 
mul moment, la care a fost 
portarul nostru Uțu, vorbesc 
sine. Și într-adevăr, duminică, 
ții chinezi auțștiut să-și 
spre poartă, au tras destul de mult 
și bine, la gol. Iată argumente 
ne-au 
balul 
mari, 
că a 
cu fotbalul sovietic și cel din țările 
de democrație populară.

Cît despre 
tineret, ea 
lui Fronea 
echipă) și 
lui Ene II 
cătorilor noștri unii s-au 
mult sub aștentări (Dridea, 
Mateianu, Ciripoi, Varga).

, ioare,'< la mijloc și o oarecare
de ăutoîncredere?... In orice 
după jocul bun de la Falun, diferența 
de comportare din meciul de duminică 
apare surprinzătoare. Selecționata 
noastră de tineret înmănunchează o 
serie de jucători de reală valoare si 
talent; completarea lotului poate a- 
duce și o întărire a lui. Tinerii, jucă
tori trebuie însă să privească selec
ționarea lor în lotul de tineret ca o 
recunoaștere a calităților lor, 
ca pe o obligație pe care și-o 
iar pregătirea și comportarea 
fie la înălțimea încrederii și 
ce- li se acordă.

de ulti- 
obligat 
de la 
atacan-

„facă drum"

care 
convins o dată în plus că fot- 
chinez face progrese cu pași 
că merge pe un drum sănătos, 
știut să învețe din contactele

selecționata noastră de 
decepționat. Cu excepția 
Uțu (cei mai buni din 

unor momente bune ale 
restiul ju- 
comportat 
Tabarcea, 
Să

a
Și
a
și Greavu, din

fie, 
doză 
caz.

dar și 
asumă, 
lor să 
cinstei

4. Voința Oradea
5. Voința S-atu Mare
6. Strungul Arad
7. Mureșul Deva
8. Rapid Cluj
9. Medicina Timișoara

10. Luceafărul Sibiu

REPUBLICAN

15 7 1 7 809:837 30
15 7 0 8 771:818 29
15 6 1 8 807:818 28
15 5 0 10 791:926 25
15 5 0 10 721:881 25
15 3 2 10 725:902 23

15 3 1 n 775:908 22

CAMPIONATUL
DE JUNIORI

De curînd s-au încheiat întrecerile 
fazei regionale a campionatului re
publican pentru juniori și junioare» 
desemnîndu-se formațiile care vor 
participa la faza de zonă a campio
natului. Iată echipele calificate și zo
nele la care vor participa, între 24— 
26 iulie. BĂIEȚI, Timișoara: Pandu
rul Tg. Jiu, Sănătatea Roșiorii de 
Vede, Dinamo Oradea, Clubul sportiv 
școlar Banatul Timișoara; Cîmpulung 
Muscel: Știința Cîmpina, Luceafărul 
Orașul Stalin, Olimpia Cîmpulung; e- 
chipa calificată din regiunea Con
stanța; Deva : Știința Ciuj, Harghita 
Tg. Mureș, echipa calificată din re
giunea Baia Mare, Școala sportivă 
de elevi Deva ; Piatra Neamț: C.S.M. 
Rădăuți, echipa calificată din regiu
nea Iași, Speranța Galați, Școala 
Medie Petru Rareș Piatra Neamț; 
FETE, Craiova : Școala sportivă de 
elevi Craiova, Școala medie Victoria 
Oltenița, echipa calificată din regiu
nea Timișoara, C.S. Oradea; Ploești: 
Școala Medie Ploești, Școala sportivă 
de elevi Rm. Vîlcea,' echipa calificată 
din regiunea Constanța. LuceafăAl 
Orașul Stalin.; Cluj: Știința Cluj, 
Școala sportivă de elevi Deva, Voin
ța Gheorghfeni, echipa calificată din 
■regiunea Bșja Mare; Galați: Școala 
sportivă dej elevi Bacău, Voința Cîm
pulung Moldovenesc, Școală sportivă 
U.ClF.S. Focșani, echipa calificată 
din' regiunea- Iași.



Ieri și azi... Activitatea competițională la handbal este pe sfîrșife
Antrenorul Gheorghe Negoescu 

povestește din viața sa
„Nea Dede“ — cum îi spun sporti

vii mai tineri fo'stului ciclist Gh. Ne
goescu —■ este sfătos ca un bătrîn. 
Iți povestește cu drag lucruri din care 
întotdeauna ai de învățat ceva, scoa
te oricînd din „tolba" sa fără fund 
fapte și întîmplări menite să-ți dea
— indirect — un sfat, o povață... A- 
deseori îți vorbește despre vremurile 
de demult cînd, ca 
lit, iar ca sportiv 
sau nedreptățit.

..Triste vremuri ! 
trebuia să ai mult 
permanent pericolului de a fi zvîrlit 
pe drumuri de patroni, cărora nu le 
convenea ca muncitorii să pătrundă 
în „zona" rezervată lor. Trebuia să-ți 
rupi din pîinea amară, să înjumătă
țești leafa mizeră pentru a-ți 
tisface o dorință firească: aceea 
a te întrece pe terenul de sport, 
amintesc că în anul 1936, după ce 
participat la „Turul Romîniei" 
tronul (lucram pe atunci în construc
ții) tn-a dat afară. A trebuit să caut 
milt timp, amenințat de spectrul 
fo’tnei, un loc unde să muncesc.

Cei care reușeau totuși — supor- 
tînd toate privațiunile — să facă 
sport, cădeau în „plasa" altor mașina- 
țiuni meschine, conduse cu multă 
„ năiestrie" de o bandă de exploata
tori care își rotunjeau punga pe sea
ma sportului. In ciclism, de pildă, a- 
ceștia își permiteau să facă într-o 
cursă tot ce voiau, să-i tragă sau 
chiar să-i urce în mașini pe acei a- 
lergători care TREBUIAU să cîștige, 
să falsifice rezultatele, să te scoată
— oricînd le încurcai socotelile — din 
întreceri. Triste vremuri !“

Cînd însă îl întrebi pc 
Dede" despre activitatea sa de mun
citor și sportiv de după 23 August, 
f.ița i se luminează, glasul îi devine 
cald...

„In 1945 am intrat ca muncitor la 
„Telefoane". Puțin după aceea am în
ființat aici o secție de ciclism. Am 
luptat în fiecare competiție pentru 
victoria culorilor asociației cu o for
ță pe care nu mi-o cunoșteam. In 1948 
am făcut parte din echipa reprezenta
tivă a țării, care a cucerit primul loc 
în „Turul Poloniei". Cu cîtă bucurie 
ffl-att întîmpinat la sosirea în țară to
varășii mei

Apoi, în 
al țării la 
obtinut cea 
rieră mea de sportiv: 
cea de 
Scînteii".

Succesele în sport obținute de Gh. 
Negoescu s-au îmbinat armonios cu 
cele în producție. In anii luminoși ai 
democrației populare el a cunoscut, 
alături de tovarășii săi de muncă,

muncitor, era umi- 
neluat în seamă

Ga să faci sport 
curaj, să te supui

sa
de 

îmi 
am 
pa-

„nea

de muncă 1...
1949 am devenit campion 
ciclocros, iar în 1950 am 
mai mare victorie din ca- 

primul loc în
a Ill-a ediție a „Cursei

cele mai plăcute clipe. Strădaniile 
depuse în realizarea angajamentelor 
au fost încununate de succes.

Comunistul Gh. Negoescu a contri
buit și contribuie la îmbunătățirea de
servirii abonaților, la remedierea în 
cele mai bune condițiuni a defecțiu
nilor. Evidențierile de care s-au bu
curat atît el cît și ceilalți mecanici 
au răsplătit din plin efortul lor. In 
cinstea zilei de 23 August, Gh. Ne
goescu își încordează forțele pentru 
a realiza succese și mai importante 
pe care să le dăruiască marii sărbă
tori. Faptul că este mereu fruntaș în 
mumei’ constituie o garanție că își 
va îndeplini întocmai angajamentele.

Credincios vechii sale pasiuni, ci
clismul , „nea Dede“ este astăzi un 
permanent sfătuitor al tinerilor ru
tieri. Pe ei îi învață antrenorul 
Gh. Negoescu cu deosebită grijă, ca 
un părinte. După antrenamente nu 
uită niciodată să le spună : „Ei copii, 
voi aveți de toate acum, trebuie nu
mai să fiți sîrguincioși. Și mai este 
un lucru : să îngrijiți de material 
fiindcă este un bun ai nostru, al tu
turor. Grija pe care v-o poartă Par
tidul trebuie răsplătită prin con
știinciozitate, sîrgtirnță și dragoste 
pentru activitatea pe care o desfă- 
șurați".

Acesta este comunistul Gh. Ne
goescu, mecanic telefonist și antrenor 
de ciclism, pe . care-1 cunosc și cei 
tineri și cei bătrîni și pe care, lao
laltă. îl prețuiesc pentru multele sale 
calități.

H. NAUM

• La Ploești, în zilele de 12, 14 și 15 iulie va avea loc turneul de baraj al echipelor masculine » Un 
singur joc restant în campionatul categoriei B • Cine retrogradează direct și cine participă la turneu! 
de baraj • Clasamentele după ultima etapă

O dată cu disputarea partidelor de 
duminica s-au terminat și cele două 
campionate republicane masculine de 
handbal. Cu aceasta activitatea la 
handbal este aproape încheiată. Ceea ce 
mai rămîne să se dispute sînt cele două 
turnee de baraj: cel feminin, care este 
în prezent în plină desfășurare la 
Ploești, și cel masculin care urmează 
să înceapă în ziua de 12 iulie. Inițial 
fusese stabilit ca turneul de baraj al 
formațiilor fnasculine să aibă loc la 
București dar, deoarece prin desfășu
rarea campionatului echipa Rapid Bu
curești a intrat și ea în acest turneu, 
federația a hotărît, pe buna dreptate, 
să mute locul de disputare al compe
tiției pentru ca nici una din echipe să 
nu benefiiceze de avantajul terenului. 
In afara acestor două competiții, mai 
este de disputat un singur joc restant 
în campionatul categoriei B.: Știința 
Galați — Stăruința Odoihei, al cărui 
rezultat ntt mai poate, insă influența 
clasamentul.

In ce privește campionatul categoriei 
A, care esie definitiv încheiat, se pot 
face două apiecieri generale. In pri
mul rînd aceea că ediția 1958—59 a 
fost cea mai disputată dintre toate de 
pînă acum. Etapă de etapă, meciurile 
dintre cele 12 formații participante la 
campionatul categoriei A s-au soldat 
cu rezultate strînse, ca o consecință 
directă a echilibrului de valoare exis
tent între echipe. Lupta pentru titlu 
nu a putut fi lămurită decît în ultima 
etapă. Subliniem acest lucru, deoarece 
considerăm că valoarea apropiată a 
celor 12 echipe se datorește, în gene
ral, progresului înregistrat în handba
lul nostru masculin, progres care și-a 
găsit, de altfel, expresia în locul al

Tovarășul Petre Capră, președintele Federației Romîne de Handbal, îtimî- 
campioni.
9 4 8
9 3 10
8 2 12

S 2 11
6 5 11
8 1 13
2 1 19

Concursul republican de caiac-canoe 
de pe Iacul Snagov

Sîinbătă și duminică s-au desfășu
rat pe lacul Snagov întrecerile de ca
iac și canoe rezervate categoriilor in
ferioare de clasificare. Menit să facili
teze recrutarea elementelor talentate 
pentru loturile reprezentative, con

cursul s-a bucurat de un succes mai 
mare decît în anii trecuți, datorită 
unei participări mult mai numeroase, 
bunei organizări și — mai ales — ni
velului de pregătire demonstrat de 
participanți. Dintre cluburile și aso
ciațiile sp.o’rtive prezente la startul 
întrecerilor, o mențiune specială meri, 
tă C.C.A. și Banatul Timișoara, ai că
ror reprezentanți au cucerit cele mai 
multe locuri fruntașe.

Timpul frumos (în special în ziua a 
doua) a contribuit și el la reușita 
acestui concurs, la care au asistat 
numeroși oameni ai muncii veniți să 
se recreeze la sfîrșit de săptămînă.

Iată cîștigătorii probelor:
FOND (numai echipajele masculi

ne), K 4 10.000 m: C.C.A. (Stratu- 
lat. Nicoară, Ră-șcanu, Munleantt) 
41’03“; au hiat startul 5 echipaje;

K 2 10.000 m : Dinamo București (Gh. 
Voroviev — Andrei lehim) 44’08“8 
(11 echipaje); C 2 10.000 m: C.C.A. 
(Cozlov — Cuzmin) 52’46“ (6 echipa-

Igorov
concu- 
Stavăr

je) ; C 1 lO.OOGJ 
(Dunărea 
renți) ; K 
(C.C.A.) 49’39“2 (8 concurenți).

VITEZA. K 1 f. 500 m: Maria Sze- 
kely (Voința Tîrgu-Mtireș) 2’47“4 (8 
concurențe); K 2 f. 500 m: C.C.A. 
(Emilia Ferenczi — Sanda Platon) 
2’32“6 (8 echipaje); K 1 b. 500 m: 
Ioan Kleist (Banatul Tim.) 2’17“8 (8 
concurenți); K 2 b. 500 m: ‘
(I. Popescu 
echipaje); C 1 1.000 m: Radu Radu
lescu (Recolta Ruc.) 6’43“ (9 concu
renți); C 2 1.000 m: C.C.A. (E. Iurco

Toader Tarara) 5’25“ (9 echipaje); 
K 4 b. 1,000 m: C.C.A. "
Buhoci, Ștefănescu, Carastas) 3’45’ 
(8 echipaje); K 1 f. 4x500 ni: Victoria 
Arad (Ioana Albu, Em. Gheorghileanu, 
Em. Oroianu, Ana Pascariu) 10’45“7 
(6 echipe).

m : Andrei 
Brăila) 57’37“ (6 
1 10.000 m : Em.

C.C.A.
C. Andrei) 2’03“8 (8

m: (Dimoftc,

Toată atenția pregătirii din timp a boxerilor juniori pentru 
întîlnirile internaționale

La 13 septembrie, cu prilejul triplei 
întilniri pugilistice dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne și R. P. Ungare, 
cei mai tineri boxeri ai țării noastre 
— juniorii — vor întîlni, la Bucu
rești, reprezentativa tinerilor pugiliști 
maghiari. Deși mai avem timp sufi
cient pentru a pregăti în mod cores
punzător tinerele speranțe ale boxu
lui nostru, totuși se impune încă de 
pe acum să se acorde atenția cuve
nită acestei confruntări. Știm cu toții 
că boxul maghiar, a „scos" de-a lun
gul anilor cîteva talente care, firește, 
au fost cultivate încă din anii de ju
niorat. Tinerii boxeri din țara vecină 
și prietenă (cu care ne-am întîlnit 
anul trecut la Budapesta și pe care 
i-am învins cu 14—8), sînt cunoscuți 
ca buni tehnicieni și cu o mare pu
tere de luptă, lată de ce avem tot 
temeiul să privim cu seriozitate par
tida de la 13 septembrie.

In ceea ce ne privește, fără discu
ție că în prezent dispunem de un lot 
numeros și valoros de juniori, care 
ne pot reprezenta cu cinste. Campio
natele republicane individuale de ju
niori și în special finalele care au 
avut loc, nu de mult, la Constanța, 
ne-au dovedit că dispunem de mulți 
juniori, care știu să boxeze în linie, 
folosind lovituri corecte, așa cum de 
multe ori nu reușesc să le aplice 
chiar boxeri cu experiențe S-au văzut 
la acești juniori tendințe .spre un box 
modern, ofensiv, și în același timp

înclinații spre subtilități, spre un box 
cu adevărat tehnic. Aceasta demon
strează că acțiunile luate de federația 
de specialitate, pentru ridicarea nive
lului calitativ al boxului din țara 
noastră au găsit ecou în rîndurile an
trenorilor. Revenind la finalele cam
pionatelor de juniori — care pot 
servi drept criteriu de selecționare a 
echipei reprezentative — trebuie să 
adăugăm că nivelul calitativ în care 
s-au desfășurat, tehnica remarcabilă 
a multor boxeri, ne dau speranța că 
juniorii noștri vor progresa tot mai 
mult și vor obține rezultate corespun
zătoare pregătirii lor. fată de ce ti
nerii care se află încă de pe acum 
în vederile selecționerilor trebuie să

înceapă cu seriozitate pregătirile la 
cluburile și asociațiile respective pen
tru întilnirea cu echipa R. P. Un
gare. Pentru aceasta este desigur 
nevoie, ca acești boxeri să-și verifice 
posibilitățile în cît mai multe meciuri 
amicale. După cucerirea titlurilor de 
campioni, mulți dintre boxeri au luat 
însă o „vacanță" prelungită, nereco
mandabilă, lucru care ar putea avea ur
mări dacă nu vor fi luate măsuri 
din timp pentru aducerea pugiliștilor 
la forma lor cea mai bună. Pregătiri 
temeinice, din timp, și nu în preajma 
meciurilor, 
care poate 
noastre de

iată un factor important 
asigura succesul echipelor 
box.

R. CÂLARÂȘANU
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nează echipei Dinamo București 
doilea ocupat de formația reprezenta
tivă a țării noastre la campionatul 
mondial.

Tot ca o urmare a acestui progres 
este de consemnat și faptul că jocurile 
de handbal s-au disputat la un nivel 
ridicat, fără să mai abunde în faulturi 
și în obstrucții.

Și acum, înainte de a reda clasa
mentele, cîteva precizări. Echipele Ști
ința Timișoara și Petrolul Ploești au 
retrogradat în campionatul categoriei 
R, iar formațiile Rapid București și 
Victoria fimbolia vor participa la un 
turneu de bara j alături de primele două 
clasate din campionatul categoriei B : 
Textila Cisnădie și Dinamo Tg. Mu
reș- Acest turneu de. baraj va avea 
loc în zilele de 12, 14 și 15 iulie.

Iată clasamentele :
MASCULIN CATEGORIA A

1. D1NAMO BUC. 22 15 3 4 263:199 33
2. C.S.M, Reșița 22 14 4 4 252:205 32

3. C.C.A. București zz 11 3 & 239:211 26
4. Chimia Făgăraș 22 10 4 8 235:225
5. Voința Sibiu 22 11 1 10 236:229 23
6. Tehnometai Timiș. 22 11 0 11 276:264 22
7. Dinamo Or. St. 22 10 2 10 259:254 22
8. C.S.M.S, Iași 22 8 5 9 243:231 21
9. Rapid București 22 10 0 12 244:251 20

10. Victoria Jimbolia 22 8 3 11 208:233 19
11. Știința Timișoara 22 7 3 12 191:224 17
12. Petrolul Ploești 22 3 0 19 164:284 6

MASCULIN, CATEG 0 RIA B
1. Textila Cisnădie 22 16 1 5 275:206 33

2. Ddnamo Tg. Mureș 22 15 2 5 260:221 32
3. C.S.U. București 22 14 1 7 301:232 29
4. Voința Sighișoara 22 11 4 7 247:209 26
5. Recolta Hălchiu 22 11 2 9 218:210 24

tricourile și cupa de
6. Știința Galați
7. C.S.A. Marina C-ța 22
8. I.C. Arad
9. Stăruința Od orii ei

10. Dinamo Bacău
11. Balanța Sibiu
12. Știința Cluj

21
2

21
22
22
22

22
41
18
18 
17 
17

______ , 5
Echipele Balanța Sibiu și Știința Cluj 

retrogradează în campionatul de califi
care.

225:234 
260:251» 
193:207 
228:>58 
219:212 
252:288 

82:197

Miercuri după-amiază la ora 17 
va începe în aula Institutului de Pe
trol și Gaze întilnirea internațională 
de șah dintre echipele feminine ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. Șa- 
histele poloneze sînt așteptate să so
sească în cursul zi> de astazi în 
Capitală. Meciul se va disputa la opt 
mese, sistem turneu. Echipa repre
zentativă a R. P. Romîne va 
cătuită în cursul dimineții de 
din următorul lot de jucătoare: Maria 
Desmireanu, Sanda Filipescu, Eleonora 
Gogîlea, Natalia Iliescu, Rodica Ma- 
nolescu, Alexandra Nicolau, Perevos- 
nic Margareta, Maria Pogorevici, Po- 
lihroniade Elisabeta, Rodica Reicher. 
Elena Sigalas, Margareta Teodorescu 
și Elena Ududec.

fi al- 
astăzi

0 reușită competiție de tenis pentru copi* *
„Cupa Dr. Petru Groza”

ORADEA (prin telefon). Intre 1 și 
iulie a avut loc în orașul nostru 
interesantă competiție deschisă co- 

„Cupa Dr. Petru

5 
o 
piilor, dotată cu
Groza”. La întreceri au luat parte 
76 de concurenți (băieți și fete) din 
orașele București, Arad, Timișoara, 
Cluj, C. Turzii, Tg. Mureș, Baia 
Mare, Orașul Stalin și Oradea. In- 
tîlnirile—bine organizate de consiliul 
regional U.C.F.S. Oradea prin comisia 
de specialitate — au fost disputate 
cu multă dîrzcnie și au scos în evi
dență o serie de elemente talenta
te ca: Andrei Balogh, Toma Ovici (Tg. 
Mureș), Letiția Man, Vasile Feleoan 
(C. Turzii), Vera Rado, Ludovic 
Beke (Cluj), Savin Verone, Dan Di- 
mache. Constantin fonescu 
rești), Maximilian Klein 
și Zoltan Nagv (Oradea), 
participanților li s-a dat cîte un pa
chet de... ciocolată, iar primii trei 
clasați au primit echipament și ma
teriale sportive.

Iată cîștigătorii. probelor; SIMPLU 
FETE, cat. 11 —14 ani: Judith Dibar 
(Oradea), cat. 1S«-16: Erika Banvai 
(Oradea); SIMPLU BĂIEȚI. cat. 
11 — 14: Dan Dimache (București); 
cat. 15—16: Tiberiu Spătaru (Timi

șoara); DUBLU BĂIETE Ionescu-Ve
rone (București); DUBLU FETE: Ra- 
nyai-Dibar (Oradea); DUBLU MIXT: 
Banyai-Albert (Oradea-Arad). La • pro. 
bele de
Rozalia 
ximi'lian

consolare au ieșit învingători 
Csorba (Baia Mare) și Ma- 
Klein (O. Stalin).

ZOLTAN SINGER-coresD.

(Bucu- 
(O. Stalin) 

Tuturor CATEGORIA B LA POLO

In cadrul etapei a IV-a a turului 
campionatului categoriei B la polo pe 
apă au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice — seria I: Marina
Constanța — Cetatea Bucur o—1'9; seria 
a Il-a: Voința București — C.S.A. Ora
șul Stalin 5—3, Recolta București — 
Școala sportivă de elevi București 3—35 
seria a IlI-a: Voința Timișoara — C.S.S». 
Lugoj 12—2; CFK Arad — Jiul Craiova 
38--01; Dinamo Sibiu — CFR Timișoara 
1—13; seria a IV a: Metalul_Cluj — Vo
ința *..........................
Cluj

Oradea 1—1; Voința Cluj — CFH 
2—2.

Agenda vinâtorului și pescarului sportiv
In această perioadă, vinăioriî tre

buie să acorde o atenție deosebită mă
surilor pentru ocrotirea vinatului, mai 
ales că in luna iulie majoritatea vina
tului are pui. Printre aceste măsuri 
sint și cele privind asigurarea liniș- 
tei în terenuri, pentru combaterea cti 
toată hotărîreâ a braconajului și a 
celor care se mai îndeletnicesc cu 
prinderea puilor de vinat. De asemenea 
este necesară intensificarea acțiunilor 
pentru stir pitea ciulilor șl pisicilor hoi
nare și distrugerea răpitoarelor ca păr 
șl pene. Totodată acum este timpul 
cel mal prielnic pentru «țțwwjțifgft BP*

tecilor de vlnătoare pe fondurile cu 
cerbi, in așa fel ca pentru luna sep
tembrie să fie asigurată o liniște de
plină în teren.

Ca o măsură de prevedere, .se va 
continua recoltarea și conservarea în 
condițiuni corespunzătoare a finului 
pentru hrănirea vinatului pe timpul 
iernii.

In această lună se poate vina că
priori (numai cu autorizație specială) 
Za pîndă, prin dibuire sari cu ajuto
rul chemătoarei. De asemdpea se mai 
poate vina (prin dibuire șt ‘la pîndă) 
și ursul, dar numai cu autorizație spe 
(țiglă.

In ceea ce privește activitatea pes
carilor sportivi, ei vor continua supra
vegherea fondurilor apelor de munte 
și șes. In același timp, pescarii vor 
putea observa modul cum se dezvoltă 
puieții în zonele de deversare.

Coniitytă pescuitul păstrăvului și 
lipanului în apele de munte, iar în 
cele de șes se pot obține rezultate 
foarte bune la prinderea speciilor de 
baltă : babușcă, lin, roșioară, biban, 
caras, caracudă, crap, somn, plătică 
și văduvită. In ■schimb, sînt îndoiel
nice rezultatele care se pot obține la 
pescuitul în Dtm'ire datorită tulburării 
apelor produse de viituri.

„CUPA 2 IULIE” LA CICLISM

Duminică dimineață s-au desfășurat pa 
șuseaua Bueurești-Găești întrecerile ci
cliste de fond orga*nizate de consiliul 
raional U.C.F.S. Stalin și dotate cu „Cu
pa 2 Iulie’’ Cursa seniorilor (130 km) 
a fost ctștigată de tînărul ciclist C. Mo1- 
ceanu (Dinan.o) cu timpul de 3 h 21:57.0. 
Pe locurile următoare s-au clasat G. 
Molceanu (Dinamo) — timp 3 h 21:59.0, 
I Constantineseu (C P B ), D. Munteauu 
(Victoria), M. Voinea (Duvamo) și alții,

„CUPA ELIBERAtir LA BASCHET

j Clubul sportiv Cetatea Bucur organizează 
■ un interesant turneu dotat cu „Cupa Eli
berării". întrecerile se vor disputa pe te
renul Cetatea Bucur din str. Ion Vidu, în
tre echipele masculine Metalul M.I.G.. Di
namo, lotul de tineret și Cetatea Bucur. 
Prima etapâ a turneului are loc joi dupd 
următorul program -. ora 17,45 Dinamo- 
lotui de tineret, ora 19 Cetatea Bucur— 
Metalul M.I.G.



Să folosim din plin perioada^ 
vacantei, pentru îmbunătățirea! 

jocului rugbiștilor noștri \

Scrisoare din Budapesta

Acum, în perioada de vacanță, pu
tem trage cîteva concluzii interesan
te pe marginea sezonului competițio- 
nal al echipelor noastre de rugbi, cu 
atît mai muft cu cît el a fost anul 
acesta mai bogat ca de obicei.

Sezonul de rugbi a început cu în- 
tîlnirile Cupei „Grigore Preoteasa”, 
continuînd apoi cu meciurile din 
campionatul și „Cupa R.P.R.”, cu 
partidele internaționale din „Cupa 
Victoriei" și terminîndu-se cu jocu
rile dotate cu „Cupa Festivalului”.

Campionatul de rugbi a început 
în luna martie, atunci cînd terenu
rile mai erau acoperite de zăpadă și 
cînd unii dintre jucătorii noștri nu 
erau încă la zi cu antrenamentul. în
ceputul a fost, în consecință, destul 
de timid, fără a lăsa să se întreva
dă vreo perspectivă deosebită pentru 
viitoarele meciuri, bineînțeles în 
ceea ce privește calitatea lor. Astfel, 
deschiderea balonului s-a făcut foarte 
rar, jucătorii din liniile de treisfer
turi putînd'u-și continua în voie va
canța... pe teren. Rare au fost oca
ziile cînd treisferturile au reușit șar
je clare. Atunci cînd asemenea oca-

ușurință balonul lâ margine, 
după aceea, în loc să deschidă 
linia de treisferturi, creează de 
ori (fără ca să fie nevoie) o grăma
dă deschisă, în orice situație s-ar 
găsi

O altă problemă pozitivă o consti
tuie atacul fundașului, care adesea 
se intercalează, în situații de atac, în 
linia de treisferturi. Intercalarea fun
dașului nu este însă întotdeauna re
comandabilă, ea fiind condiționată de 
înlocuirea sa cu un alt jucător. Ase
menea atacuri spectaculoase le creea
ză, în special, Alexandru Penciu. Dar 
el face uneori greșeala de a alerga 
singur cu balonul, nepasîndu-1 decît 
atunci cînd este blocat de adversar, 
iar partenerul său imediat este ata
cat de asemenea.

Un eveniment deosebit al sezonu
lui rugbistic de primăvară l-au con
stituit și jocurile din cadrul „Cupei 
Victoriei”. Această competiție orga
nizată de federația noastră a însem
nat un succes deplin, nu 
tru faptul că echipa țării 
dovedit în continuare de 
mai puternică în această

dar/ Prima ediție a întrecerilor 
direct ( juniorilor din Europa la tenis 
multe

deschise 
de masă 

a avut loc în 1955. De atunci cei mai 
bum juniori ai paletei de pe continent 
s-au întrecut de trei ori. In preajma 
celei de a V-a ediții a acestei impor
tante competiții juniorii care vor re
prezenta R. P. Ungară la întrecerile de 
la Constanța se antrenează intens.

Intr-una din zilele trecute am intrat 
în sala sporturilor („Sportcsarnok”) din 
Budapesta. Aci i-am găsit pregătindti- 
se cu asiduitate pe cei mai buni juni
ori maghiari, care ascultau sfaturile și 
observațiile antrenorului lor, Ujlaki 
Jeno. Printre partenerii de joc ai juni
orilor se aflau cîțiva „ași” ai tenisului 
de masă din țara noastră, în frunte 
cu binecunoscutul Berczik. Și misiunea 
fruntașilor nu era ușoară... Ei trebu
iau să joace pe rînd cu fiecare tînăr.

Echipa reprezentativă a R. P. Un
gare va fi alcătuită probabil din 3 ju
cători și 2 jucătoare, dar în momentul

lotul este mai mare. Iată de 
scurtă prezentare a celor mai

de față 
altfel o 
buni jucători susceptibili de a face 
parte din echipa R.P. Ungare, care se 
va deplasa la Constanta.

Julia Friesenhahn a participat pînă 
acum la 2 
In 1957 la

ediții ale acestor întreceri. 
Opatija iar un an mai tîr-

numai pen- 
noastre 
departe 
parte a

s'a£
cea <
Eu-^

înaintea campionatelor 
mondiale de scrimă Rozsăs Peter, unul din cei mai ta- 

lentați jucători de tenis de masă ju
niori din R.P. Ungară, care va lua 
startul la întrecerile de la Constanța 
ziu la Falkenbcrg (unde a ocupat locul 
III în proba de simplu și același ioc 
în proba de dublu fete cu Halmos). Iu- 
lia Friesenhahn a fost componentă de 
bază a reprezentativei R.P.U. Ea are 
acum 16 ani, este o jucătoare'talentată 
și participă în jocurile primei catego
rii a campionatului maghiar în echipa 
Foldgep.

Iudith Halmos este de asemenea o

jucătoare foarte talentată. De altfel,- 
Halmos a cîștigat nu mai puțin de 3 
titluri la ultima ediție a campionatelor 
de juniori ale R. P. Ungare. Ea po
sedă un „forhend”. foarte puternic, este 
sîfguincioasă și își datorează primele 
succese antrenorului ei, Balatoni Tibor.

Cea mai tînără jucătoare este Gri- 
gassy (în vîrsfă de 14 ani). Cu prile
jul întîlnirilor de la Constanța ea va 
debuta în echipa reprezentativă de ju
niori.

Jucătorul nr. I este talentatul Peter 
Rozsas. Are 16 ani și este clasificat 
pe locul 14 pe lista celor mai buni ju
cători maghiari. Jocul său nu este spec
taculos, dar este deosebit de dificil 
pentru adversari. Rozsas este coleg de 
club, la VAȘUTAS, cu Berczik și 
Bubonyi. Nu de mult, în cadrul cam
pionatului pe echipe Rozsas l-a învins 
pe Pignitzky.

Printre jucătorii care se vor deplasa 
la Constanța se află și talentatul 
Jancso. El participă pentru a patra oa
ră la întrecerile juniorilor. Un alt ju
cător din echipa maghiară este Fahaz;, 
cîștigătorul campionatului de juniori 
din acest an. El este însă inconstant, 
nervos și de aceea nu prea se poate 
conta pe el. Biro, în vîrstă de 16 ani, 
are o mare putere de luptă, dar păcat 
că nu este un jucător ofensiv.

In puținele zile care ne mai despart 
de începerea „Criteriului european” de 

. la Constanța juniorii maghiari se pre
gătesc intens. Un pronostic asupra 
comportării jucătorilor noștri este greu 
de făcut. Un lucru este însă sigur: 
componenții formațiilor noastre vor lup
ta cu multă dîrzenie pentru obținerea 
unor succese cît mai frumoase.

HAMORI T1BOR 
redactor la zi„rul „Nepspori” 

din Budapesta

Dincolo de 18 m ■ ■a

’ ■ LA 14 IULIE vor începe la Buda
pesta campionatele mondiale de scri- 

tniă. întrecerile vor avea Ioc în Sala 
(Sporturilor, care a fost în mod special 
amenajată în vederea bunei desfășurări 
ia întrecerilor.

b CAMPIONATELE vor reuni repre
zentanți din 24 țări. Zilele trecute a 
fost primită cererea de înscriere a Aus- 

1 Faliei, care va participa cu echipe 
complete masculine și feminine.

a PARTICIPAREA campionului fran
cez D’Oriola la probele individuale 
(floretă și sabie) este incertă. Federa
ția franceză dorește să-l înscrie în 

1 probele individuale împotriva voinței 
sale I După cum a declarat D’Oriola, 
el nu este suficient de pregătit pentru 
a concura la primele locuri.

■ REPREZENTATIVELE R.P. BUL
GARIA și-au încheiat pregătirile. Re
cent o echipă combinată a cluburilor 

, Vasas și Elektromos a susținut la So-
Cit de spectaculos este un atac al liniei de treisferturi! Ne-o dovedește șt [fia mai multe întîlniri cu echipele se- 
Ilie Ion (Dinamo) care s-a strecurat cu abilitate în dispozitivul de apărare lecționate ale R.P. Bulgaria. La flo- 
al rugbișiilor feroviari. (Fază din meciul C.F.R. Grivița Roșie — Dinamo trelâ bărbați victoria a revenit sporti- 

3—3). Avilor bulgari cu 10—6. Cele mai multe
(Fo'to Gh. Dumitru) L victorii ie-a obținut Jakovskî (4) ur- 

. . , .. , » mat de maghiarul Felkay (3). Flore-rope(, c. șt pentru motivul ca acea- tisfele nlatJ,^re a„ cîstigat cu 10-6: 
sta competiție a msemnat pentru ța-, Kertesin6 ’ (3), Hegedus (3), Dlugo- 
nle participante (Cehoslovaca ,Po-<Jinsk} (2) e\c' La s£adă s3^bi kor. 
loma și R.D. Germana) un prilej dei(jvii n^|liari ai, Jcî tigat ambe!e‘în. 
msemnate învățăminte, care vor da j tî|nîr]. cuKaceiasi scorț §_7
— iara îndoiala — roadă in viitorul < 
apropiat. , —

Jocurile internaționale din acesta 
an, ca și partidele de campionat au) 
scos la iveală un număr însemnat de t 
tineri jucători de talent, printre ei / 
multe speranțe. Colegiul de antrenori 4 
și-a și îndreptat atenția asupra ce- / 
lor mai talentați (Sava, Tibuleac,! • 
Ionescu, Wusek, Vasile Rusu, Ma-?^1 
teescu, Melinte, Drobotă ș. a.), care\ 
vor fi pregătiți în vederea viitoarelor I 
meciuri internaționale. De buna lor\ 
pregătire vor depinde și rezultatele C 
viitoare al echipei noastre reprezenta-S AACHEN 6 (prin 
tive pe care o așteaptă, începînd din J. zile de întreceri din 
1 [................... ... " ’
București o importantă competiție in
ternațională, dotată cu „Cupa ora
șelor”), meciuri di.n ce în ce mai gre
le. Avem nădejdea că antrenorii noș
tri vor ști să folosească perioada va
canței, pentru ca la toamnă rugbiul 
nostru să crească în valoare și 
obțină noi succese de prestigiu în 
rena internațională.

MIHAI NICULESCU
Vicepreședinte al Federației Romîne 

de Rugbi

zii s-au ivit, atacanții — 
favorabile — în loc să-și 
partenerii, au preferat să 
mingea cu piciorul.

in situații 
deschidă 
lovească

In jocurile de campionat au abun
dat grămezile ordonate sau fazele 
confuze, iar jocul în margine a fost 

msformat într-un prilej de a or- 
îiza, în toate situațiile, grămezi 

deschise pentru eventualitatea obține
rii unor lovituri de pedeapsă. Tactica 
preferată a echipelor a fost apărarea. 
Acest lucru a dus la jocuri necores- 
punzătoare. Așa s-au petrecut lucru
rile în mai toate meciurile de cam
pionat și, din păcate, excepțiile au 
fost atît de puține, îneît 
le putem aminti.

Ce putem reține însă 
In primul rînd felul cum 
tarile cluburilor noastre 
cial tinerii promovați în 
chipe. Ei sînt combativi, 
lerge, dar riu au învățat 
balonul, lată-1 de pildă 
dru Ionescu (C.C.A.) care este foarte 
„bătăios”, arc un bun plasament în 
teren, da>r fiind prea personal nu dă 
drumul la minge. Dinamo 1-p pro
movat pe Griin, un pilier de valoare, 
care „sparge” înaintarea adversă, dar 
avînd balonul nu știe ce sa mai facă 
cu el. Un alt caz este cel al jucăto
rului Graur (Dinamo), care datorită 
înălțimii și detentei sale culege cu

Un nume nou in atletismul mondial: 
Nagy Zsigmond.

Nu de mult, tînărul student al Insti
tutului de Cultură Fizică din Buda
pesta în oirstă de 21 ani, a obținut o 
performanță excepțională la aruncarea 
greutății: 18,16 m — nou record ma
ghiar și una dintre cele mai bune per
formanțe mondiale. Pe lista perfor
merilor europeni din acest an. Nagy 
Zsigmond ocupă locul III, după ita
lianul Meconi {18,48 m) și englezul 
Rowe (18,43 m).

Primul succes l-a obținut în 1956 la 
campionatele școlare, unde a ocupat 
locul I cu o aruncare de 13,68 m. In

toamna 
dent al
Preocupat de examene el neglijează 
antrenamentele și astfel progresul său 
este neînsemnat, Începînd din decem
brie 1957, sub îndrumarea antrenorului 
Koltai Jeno, tînărul student se pregă
tește intens, obținind anul trecut peste 
50 m la disc și 15,75 m la greutate. 
Cu toate că performanța realizată la 
disc era cu mult mai bună, antrenorul 

întrevăzut în elevul său calități ex-a

cu greu ni

ca pozitiv ? 
luptă înain- 
și în spe- 
primele e- 
știu să a- 

să deschidă 
pe Alexan-

aceluiași an Nagy devine stu- 
Institutului de Cultură Fizică, 

el neglijează

R. P. Romîne pe
Concursul hipic internațianal de fa Aachen

Eckipa
V.BărLuceanu pe locul 111 la individual

telefon). Ultimele 
cadrul concursului 
la care au luat 

parte călăreți din 19 țări, au prilejuit 
dispute deosebit de interesante. Deși 
în majoritatea timpului a plouat, în
trecerile au fost urmărite cu un viu. 
interes de spectatori, care în ultima 
zi de concurs au atins cifra de 80.000.

Călăreții romîni au luptat în majo
ritatea probelor de la egal cu așii că
lărie! mondiale, care și-au dat întîlnire 
și în acest an la Aachen. Cea mai 
frumoasă comportare ei au avut-o în 
proba principală a concursului, dotată 
cu „Cupa Națiunilor”, în care echipa 
țării noastre a ocupat locul IV cu 32 
puncte, după echipele Italiei, S.U.A. 
și RF. Germană și înaintea puternice
lor formații ale Suediei, Franței, Bel
giei, Ungariei, Poloniei, Danemarcei 
și Olandei. Echipa R.P. Romînă a fost 
alcătuită din V. Pinciu pe Mindîr, Gh. 
Langa pe Rubin, V. Bărbuceanu pe 
Robot și O. Recer pe Prundiș. Dintre

UVC pv vcuc o ddteapui, 4 ---
luna septembrie (cînd va avea loc la hipic internațional.

MOTOCICLIS

sa
a-

loroasă și mai numeroasă ca oricîud, 
reprezentanții noștri au realizat în 
probele din ultimele zile rezultate mul
țumitoare : proba „Premiul Philips" 
(138 călăreți): 1. Padde (RFG) 30 p. 
...13. V. Pinciu pe Mindir 27 p.; 14. 
Gh. Langa pe Rubin; proba pe 2 cai 
(52 perechi): I. R. D’Inzeo (Italia) 
..•12. V. Pinciu pe Sucitu și Prundiș; 
proba dresaj intermediar (48 concu- 
renți): 1. Tulte (RFG) ...7 N. Mihal- 
cea pe Corvin... 12. Mihalcea pe Bole
ro; dresaj categoria mijlocie (36 con- 
curenți): 1. J. Selon (Franța) ...7. Afi- 
halcea pe Corvin .-.9. Gh. Teodoresdt 
pe Cincinal; obstacole „consolare" (67 
concurenți): ...10. V. Pinciu pe Sucitu 
cu 0 p. ...14. Gh- Langa pe Rapsod.

cepționale la aruncarea cu greutatea. 
Astfel, Nagy s^aedică exclusiv antre
namentelor pentru această probă și ob
ține intr-un timp relativ scurt progrese 
uimitoare. La primul concurs din acest 
an el aruncă aproape de 17 m iar apoi 
se apropie cu regularitate de granița 
celor 18 m, stabilind in ultimul con
curs noul record maghiar la 18,16 m. 
Adversarul lui principal este compa
triotul său Varju, care are de aseme
nea performanțe apropiate de 18 m. 
Firește, întrecerea celor doi sportivi 
maghiari va contribui la îmbunătățirea 
actualului record al P.P. Ungare

Campionatul republican de viteză pe circuit
Întrecerile motocicliste de viteză pe 

circuit pentru desemnarea campionilor 
republicani pe acest an se vor încheia 
duminică, o dată cu desfășurarea fazei 
a III-a. Disputele din primele două 
faze au rezolvat parțial lupta pentru 
primele locuri, urmind ca ultima în
trecere să-i decidă pe campioni. Moto- 
cicliștii din cluburile sportive C.C.A., 
"Dinamo, Metalul M.I.G., Voința șt 
C.S.O., care se află în luptă pentru 
primele locuri, precum și cei din cele
lalte cluburi și asociații sportive, par
ticipante la campionat, se pregătesc 
intens pentru a obține în cadrul, celei 
de a III-a faze performanțe 
bune, care să le asigure un 
taș în clasamentele finale.

cit1 mai 
loot-.frun-

Ultima fază a campionatului repu- ... . „ •
blican de viteză pe circuit se va des-ț aceștia, Virgil Bărbuceanu a * realizat 
fășura la Cîmpina. Cunoscîndu-se ca- ’ ’ " ' ' .
pacitatea de organizare a 1—■ - . .
sportive „Poiana" Cîmpina, se așieap-F lizare, fapt care i-a adus un valoros 
tă ca și la acest concurs să se reali-{ loc 3 în clasamentul general individual 
zeze un progres, să- se ofere pârtiei-/al „Cupei Națiunilor”. Performanța lui 
panților cele mai bune condiții de\ V. Bărbuceanu este cu atît mai valo- 
concurs. Antrenamentele oficiale se f roasă cu cît el a reușit să întreacă 
vor desfășura vinerii și sîmbătă dupăX cu acest prilej călăreți de talie mon- 
amiază începînd dej la ora 15,30. Star-1 dială ca Winkler, R. D’Inzeo. Thie- 
tul în prima probă, a concursului se Werrtann.. d’Oriola etc. Un rezultat re- 
va da duminică dimineața la ora 8,30.(marcabil a obținut și V. Pinciu, clasat

Probele la care șe vor disputa in-]— tot la individual — pe locul 5. 
treceri pentru campionat sînt: In celelalte probe, de dresaj și ob-
cmc, 175 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 500/stacole, călăreții romîni au avut com- 
cmc, 750 cmc ataș și 175 cmc — îe~\Portari meritorii, intrînd aproape de 
mei (categoria spoit) și 350 cmc, 5(70/fiecare d,ală în clasamentul premiați- 
cmc (categoria curse), \lor. Țințiiiț.. seama de participarea va-
. * Moi * b ■'

cel mai bun rezultat, terminînd cele 
asociației! două manșe cu numai 4 puncte pena-

Concursul internațional de iahting 
de la Warnemiinde

WARNEMUNDE 5 (prin telefon).— 
Sîmbătă și duminică de dimineață s-au 
desfășurat ultimele regate din cadrul 
competiției internaționale desfășurată 
în cadrul „Săptămînii Mării Baltice”.

In cea de-a doua regată la clasa 
finn concurenții noștri Purcea și Mânu 
au ocupat locurile 22 și 26; în ultima 
regată (clasamentul s-a alcătuit după 
numai trei regate) Puiu Mânu a o- 
cupat tin merituos loc 9 (din 38 de 
echipaje), iar Purcea s-a clasat pe 
locul 24. In clasamentul general Vo
gler» (R.D.G.) a ocupat locul I, Puiu 
Mânu și Purcea clasîndu-se pe locu
rile 18 și 25.
W clasa F.D. (Olandezul zburător) 

U ■
A ăft F'

în ultimele două regate reprezentanții 
noștri au ocupat locuri de mjiloc. 
In clasamentul final s-a clasat primul 
Kadelbach (R.F.G.), echipajele noastre 
ocupînd locurile 14 (Costescu, Petre
scu) și 22 (Milio, Saghin) dinlr-un io- 
tal de 31 echipaje. ,

La star concurentul sovietic Pene- 
ghin și-a menținut și în urma celei 
de-a treia. 'Agate locui I. Veliștii noș
tri Naum—-Romoșan, claslați pe locul 7i 
în ultima' Regată, au terminat pe lo
cul 6 în cfysamentul general.
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Libertate Ini Manolis Glezos!
Azi ultima zi a turneului international de volei

4,

%

*

*
*
*
*

*i

* 
»

Numele lui Manolis Glezos este 
acum pe buzele și în inimile tu
turor celor ce iubesc libertatea și 
pacea. El a devenit un simbol al 
luptei neînfricate împotriva forțelor 
negre ale reacțiunii, împotriva fas
cismului și imperialismului. Acțiu
nile lui eroice din perioada ocu
pației naziste în Grecia, curajul 
iui asemănător legendarilor eroi ai 
Greciei antice au stîrnit o nețăr
murită admirație. Reacțiunea din 
Grecia nu i-a iertat însă lui Ma
nolis Glezos acest curaj și l-a tri
mis în fața tribunalului.

Procesul care ise înscenează lui

act 
de

Manolis Glezos constituie un 
odios pe care opinia publică 
pretutindeni îl condamnă cu toa
tă tăria.

De aceea și noi ne unim glasul 
cu acela al milioanelor de oame
ni de pe întreg pămîntul, care cer 
să înceteze urmărirea judiciară ne
dreaptă pornită împotriva lui Gle
zos și a celorlalți luptători pen
tru democrație și pace arestați îm
preună cu el.

Membrii echipelor reprezentative 
de volei ale R.P. Romîne

Cuvîntul sportivilor sovietici

— Astă-seară jocul masculin R. P. Romînă^R. Cehoslovacă
Iubitorii voleiului din Capitală își gară, terminat de asemenea cu victo- 

vor lua azi rămas bun de la echipele 
participante la turneul internațional de 
volei. Ultima zi programează întîlniri tativa orașului Moscova s-a arătat a

ria primei formații la scorul de 3-0. 
Dintre echipele feminine, reprezen-

REZULTATE TEHNICE ȘI CLASA
MENTE

1
*
*

î
I<
!

MOSCOVA /Agerpres). — x.
Cunoscutii sportivi sovietici Larisa Latînina, campioană olimpică de 

gimnastică, Evghenii Bulfancik și Iakov Kuțenko au cerut eliberarea ime
diată a neînfricatului luptător pentru pace, Manolis Glezos.

„In țara unde §-au născut marile idei olimpice, care au făcut ca ini
mile tuturor sportivilor să bată la fel, un pericol de moarte planează 

asupra omului al cărui nume a devenit sinonim ca acela de patrie, — 
scriu aceștia într-o scrisoare publicată de ziarul „Sovietskii Sport . 
Numele lui Glezos este pronunțat ctf admirație nu nutnpf de patrioții 
greci dar și de cei care sînt gata să se jertfească în lupEaf pentru liber
tate.

In momentul de față provocatorii 'intenționează să omoare un om de 
nevinovăția căruia sînt convinși toți oamenii cinstiți de pe glob. Lumea 
întreagă protestează împotriva acestei samavolnicii și cere eliberarea lui 
Glezos !“.

t-MMWtUrtW». JR»—
Matalikoua a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale reprezentativei 

R. Cehoslovace, lat-o aici în plin efort, 
jucătoarelor maghiare și va poposi în.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA FOTBAL
'ROMA. 6 (Agerpres). —
La cea de-a 5-a ediție & competiției 

Internaționale de fotbal „Cupa campio
nilor europeni" s-au înscris 27 
echipe. La primul tur vor participa nu
mai 22 echipe dintre care 11 se vor ca
lifica în turul doi (optimiile de finală). Se 
califică direct în turul doi echipa Real 
Madrid cîșiigâtoarea edi'țiel 1958—1959 și 
prin tragere la sorti fotmațlile Sparta 
Rotterdam (Olanda). Boltlklub 1909 Oden
se (Danemarca), steaua Roșie (Belgrad) 
(Iugoslavia) șl Young Boys Zurich (El
veția). La 6 iulie comisia de organizare 
întrunită în orașul Como, a procedat la 
tragerea la sorți a meciurilor cootînd 
pentru primul tur al cupei. Cele 22 de 
echipe au fost împărțite în două grupe, 
după care ă avut loc tragerea la sorți. 
Campioana R. P. Romîne. Petrolul PK>- 
ești, face parte din grupa B și va în
tîlni în primul meci, în deplasare, echi
pa Wiener Sport Klub, campioana Aus
triei.

lată cum se vor desfășura meciurile 
din’primul tur:

Grupa A: Eintracht (R. F. Germană)- 
Kuopion (Finlanda); Vorwărts Berlin 
(R. D. Germană)-Wolverhampton (Anglia); 
Rangers Glasgow (Scoția)-Anderlecht 
(Belgia): Linfield (Irlanda de Nood)- 
Ifk Goteborg (Suedia); O.G.C. Nice (Fran- 
ța)-Shamrok Rovers (Irlanda); Esch Sur 
Alzette (Luxemburg)-Polonla Bytom (R.P. 
Polonă).

Grupa B: Olympiakos Pireu (Grecia)- 
A. C. Milano (Italia)ț. Fenerbahce (Tur- 
cla)-Csepe1 Vasas (R. P. Ungară); Ruda 
Hvezda Bratislava (R. Cehoslovacă)-F. C. 
Porto (Portugalia); Ț.D.N.A. Sofia (R.P. 
Bulgaria)-F. C. Barcelona (Spania); Wie
ner S. K. (Austria)-Petrolul Ploești. (R.P. 
Romînă). Intîlnirile din primul tur se vor 
disputa pînă la 30 septembrie 1959. Pri
mul meci va avea loc pe terenul echipei 
care este citată prima în urma tragerii 
la sorți.

care se anunță la fel de disputate ca 
și pînă acum, una dintre ele avînd un 
caracter decisiv : meciul masculin din
tre echipele R.P. Romîne și R. Ceho
slovace.

Dar să vedem ce a fost ieri. In 
primul rînd trebuie să vorbim despre 
calitatea excepțională a jocului mas
culin R. Cehoslovacă' — Moscova, 
cel mai frumos din tot turneul. Aplau
ze îndelungate au răsplătit pe jucăto
rii ambelor formații.

Dacă ați citit rezultatele tehnice ați 
văzut probabil că o serie de meciuri 
s-au încheiat cu scorul de 3-0. Și to
tuși, ele au fost foarte disputate. De 
pildă meciul masculin R.P. Polonă — 
R.P. Chineză în care învingătorii (ju
cătorii polonezi) au depus eforturi deo
sebite pentru a cîștiga partida. Spor
tivii din China Populară au realizat 
în primul set un volei de mar» va
loare.

Foarte disputat a fost și jocul fe
minin R. Cehoslovacă — R. P. Un-

orizont în fotbal

„Bomba" ei va trece peste blocajul 
terenul acestora.

(Foto: Boris Ciobanii) 
fi cea mai bună. In meciul susținut ieri 
cu jucătoarele poloneze, moscovitele au 
făcut o adevărată demonstrație de 
volei. Sportivele poloneze au cîștigat 
al doilea set ca urmare a serviciilor 
de calitate executate de Danuta Zoclio- 
roska și Kristina Czajowska. Ludmila 
Buldakova, Lila Konovalova, Antonina 
lașina și Melitia Eremeieva au fost 
cele mai bune jucătoare din echipa o- 
rașului Moscova.

Echipa masculină a R.P. Romîne a 
avut ieri zi liberă, în schimb formația 
de tineret și cea feminină au susți
nut jocuri dificile, pe care le-au și 
pierdut. Voleibalistele noastre au întîi- 
nit un adversar hotărît să obțină vic
toria : jucătoarele din R.P. Chineză. Și 
totuși scorul de 3-1 cu care s-a în
cheiat partida nu reflectă în mod real 
situația de pe teren. Echipa noastră, 
a jucat ceva mai bine ca în ziua pre
cedentă. Formația 
ca și pînă acum 
a pierdut în fața 
Ungare cu 3-0.
două seturi cu 15-13 și 16-14, ea s-a 
arătat egală ca pregătire echipei în
vingătoare

de tineret, arătînd 
lipsă de maturitate, 
reprezentativei R.P. 
Cedînd în ultimele

Dinamo Moscova, virtuală cîștigă- 
toare a turului campionatului

După o întrerupere de trei săpță- 
mlni, dictată de meciurile internațio
nale, campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
a fost reluat săptămîna trecută. Au 
avut loc 4 meciuri, în urma cărora Di
namo (Moscova și-a consolidat și mai 
mult poziția în iruntea clasamentului. 
Miercuri dinamoviștii au repurtat o 
nouă victorie, întrecînd cu 2—1 (0—0) 
pe Moldova. A fost un meci foarte di
ficil pentru fruntași, care au întîmpi- 
nat o rezistență deosebită. Golul victo
riei a fost înscris în ultimele minute 
ale jocului.

; Campionii țării aflăți în_zona Retro
gradării și-au încordat forțele șî^au 
reușit să treacă de Sfk.'&O., în depla
sare, la Rostov (?•—-1). Cele două 
puncte obținute- de Spartak sînt extrem 
de prețioase dar deocamdată echipa 
continuă să se. afle pe.locul 10. Loko
motiv a învins cu 3—0 pe Dinamo 
Kiev. Și totuși .codașii clasamentufui 
în ciuda scorului categoric au fost e- 
gali ca joc de cîmp învingătorilor. In 
sfțr.sit, meciul ■ Zenit-Torpedo a dat 
cîștig de cauză celor dinții (2—0) la 
capătul unei lupte foarte aprige.

Iată clasamentul:

In schimb lupta pentru evitarea re
trogradării s-a desfășurat tot timpul 
sub semnul incertitudinii. Interesant 
este faptul că formația Zilina, deși 
a ocupat locul 12 la egalitate de punc
te, dar cu un golaveraj mai bun decît 
Pardubice, a părăsit prima categorie. 
Aceasta deoareoe în asemenea cazuri 
regulamentul prevede să se ia în con
siderare înlîlnirile directe dintre echi
pele interesate. Pardubice învinsese pe 
Zilina în tur și a terminat la egalitate 
în retur.

Iată clasamentul:
1. Cervena Hvezda
2. Dukla Praga
3. Dynamo Praga
4. .Presov
5. H. Bmo
6. Ostrava
7. Tmaiva 25, 8. Slovan

36 16 8 2 56:27 40
26 12 7 7 40:30 31
26 112 7 7 39:34 31
26 12 5 9 35:37 29
26 13 1 1'2 44:43 27
26 10 6 10 44:40 26

9. Stalingrad
23, 10. SpaTtak Sokolovo 23, 11. Kosice 
23, 12. Zilina 21, 13. Pardubice 21’, 14. 
Ustl 20. In prima categorie au promovat 
Hradec Kralove și Slovan Nitra.

A luat sfîrșit și campionatul 
Iugoslaviei

FEMININ. R. Cehoslovacă-R. P. Ungară 
3—0 (1, 12, 11), R. p. Chrneză-R. P. Ro- 

Mos- 
7—Uk

mînă 3—1 (15-5, IC 15, 
cova-R. P. Polonă 
15—4, 15—2)

1. Moscova
Cehoslovacă 

Polonă 
Chineză 

Ungară 
Romînă

, 15-9, 15-6),
3—1 (15—10,

4
4
4
4
4
4

4 0
3 1
3
1
1
0

1'
3
3
4

1'2: 1
1.1: 7
10: 7
6:10

4
3
3
1

4:9 1
3:12 o

MASCULIN: R. P.
I.eză 3—0 (11. 8. 14), R. P. 
Romînă (tineret) 3—0 (5, 

3—1cova-R. 
1’5—7,

1. R.
2. R.
3. Moscova

R.

Cehoslovacă
15—6)

Chl-
Ungară-R P.
13, 14), "
(15—12,

Polonă-R.P.

Mos-
9—15,

P. Romînă
P. Polonă

Cehoslovacă
R. P. Ungară 

P. ChinezăR.
R.P. Romînă (tineret)

programul de

Patinoarul artificial „23 
ren I,
Roiriiaă (f). R.
R. P.

5 5
G 5
5
5
5
5
5

1
1

o
1
2
2
4
4

0 5

AZI

August", te- 
de la ora lîi R. P. polonă-R.P.

Cehoslovacă-Moscova (I), 
Romînă R. Cehoslovacă (m). Te

ren II, de la ora 16.39: Moscova-R. P 
Romînă tineret (m), R. 
Chineză (m). Teren III, ora 
Chineză-R. P. Ungară (f).

P. Ungară-R.P.
18 : R.P.

Schifiștii noștri participă 
la „Regata Lucerna14

La 11 și 12 iulie va avea loc în F 
veția o mare competiție de canoL 
academic: „Regata Lucerna". Și-au a- 
nunțat participarea numeroși canotori 
de valoare din Olanda, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Belgia, An
glia, Australia, (reprezentată prin 
Stuart Mc. Kenzie), Italia, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă și Elveția. In ve
derea participării la „Regata Lucerna", 
azi părăsesc Capitala schifiștii: Sfe- 
lian și Ionel Petrov, Șt. ' Kureșca, 
Radu Nicolae, I. Bulugioiu, P. Milin- 
covtci, Șt. Bcroș, I. Voican, N. Corbuly, 
I. Todor, St. Lupu. Sportivii romîni 
vor participa la probele 2 f.c., 2-ț-l, 
4 f.c. și 44-1. Delegația noastră este 
condusă de tov. Vasile Grigore, secre
tarul general al Federației Romîne 
de Sporturi Nautice. Lotul este înso
țit de antrenorul Sergiu Zelinschi.

1. Dinamo Moscova
2. Lokomotiv
3. S.K.V.O.
4. Zenit
5. T.S.K.M.O.
6. Dinamo Tbilisi
7. Ar. Sovietelor
8. Torpedo
9. Moldova

IC. Spartak
11. Sahtior
12. Dinamo Kiev

17
12
11

primul loc în campionatul lu
au candidat Cervena Zvezda, 
Belgrad și Vojvodina Novi-

Pentru 
goslaviei 
Partizan 
sad. Cervena Zvezda s-a clasat pc pri
mul iloc avînd un

Clasament:

Cervena Hvezda, 
o campioană autoritară

golaveraj mai bun.

•V
lc Cervena Zvezda 22 14 3 5 50:19 31
2. Partizan. 22 14 3 5 39:29 3»1
3. Vojvodina 22 13 4 5 47:22 30
4. Rudnicki 22 9 4 9 35 37 22
5. Dinamo 22 9 4 9 35:28 22
6. Velej Mostar 22 10 2 10 35:38 22
7. Haiduk 21, 8. Rijeka 20; 9. Buducnost
19, 10. Sarajevo 18, 11. zeleznioiar 17, 12.
Vardar 11.

WISMUT KARL MARX STADT PE
PRIMUL LOC IN CAMPIONATUL 

R. D GERMANEfostCampionatul R. Cehoslovace a 
cîștigat în țcgst.an de echipa Cervena 
Hvezda. Cu mult înaintea încheierii 
întrecerii s-a putut întrevedea victoria 
formației din- Bratislava care, neîn
vinsă, avea la un moment dat un avans 
'de 10 puncte. Formația campioană a 
totalizat la sfîrșit 40 de puncte, cu 9 
mai mult decît următoarele două cla
sate.

au . avut loc ultimeleDuminică
jocuri din prima parte a campiona
tului R.D. Germane. Pe primul loc. 
se află ..campioana de anul trecut, 
Wismut Kail Marx Stadt, tare în.- 
decursul celor 13 etape nu a pierdut 
decît 5 puncte. Astfel, Wismut a to
talizat 21 p. fiind urmată de Vor-

v^ârts Berlin cu 17 p., Empor Rostock 
15 p„ Dynamo Berlin 14 p., Fort- 
Schritt Weisenfels 14 p. etc. In ulti
ma etapă Wismut a dispus de Loko
motive Leipzig cu 3-0, Aktivist 
Brieske a întrecut cu 2-0 pe Loko
motive Stendal, Rotation Leipzig a 
pierdut pe teren propriu cu 3-0 în 
fața dinamoviștilor berlinezi în timp 
ce Vorwărts Berlin a cîștigat cu 3-2 
în fața formației Turbine din Erfurt.

★
La Rostock s-a desfășurat un tur

neu internațional dotat cu „Cupa 
Mării Baltice". In finala competiției 
de fotbal echipa Rezervele de 
di-n Leningrad a învins pe 
Rostock cu 2-1.

★
In finala campionatului de

Muncă 
Empor

In finala campionatului de fotbal 
al R.F. Germane formația Eintracht 
Frakfurt a învins cu 5-3, după pre
lungiri, echipa Kickers Offenbach.

„Criteriul european“
de tenis de masă al juniorilor

• PROGRAMUL COMP1ET Șl TRAGERILE LA SORȚI IN PROBELE PE 
ECHIPE

După cum se știe, întrecerile 
belor pe echipe din cadrul „Criteriului 
european" de tenis de masă pentru 
juniori se dispută după formula clasică 
a campionatelor mondiale: „Cupa Swa- 
ythling" la băieți și „Cupa Corbillon" 
la fete. Adică, fiecare formație mas
culină va fi alcătuită din trei jucători, 
învingătoare devenind echipa care cîș- 
tigă cinci partide din totalul de nouă: 
la junioare, reprezentativele vor fi 
formale din 2—4 jucătoare și se vor 
desfășura cu totul cinci meciuri (4 de

PE SCURT
• La Zinowitz 

neul internațional 
probei de simplu 
Korda a învins 
Pol.) cu 4-6, 7-5, 6-2, 6-3. Victoria, 
la simplu femei a revenit lui Bar- 
doczi (R.P.U.) oare a dispus de com
patrioata ei Grossmann cu 6-2, 6-3.

a luat sfîrșit tur- 
de tenis. In finala 

bărbați cehoslovacul 
pe Gaziorek (R.P.

ordinea categoriilor: 
kg., Miske (R.D.G.) 
logh (U.) 342,5 kg., 
kg., Toth 122,5 kg.,

Foirii (U.)
307,50 kg., 
Veres (U.) 
adversarul

• Echipa de box Traktor Schwerin 
(R.D.G.) a terminat 
10-10 cu reprezentativa

• Cicliștii din R.D. 
obținut cîteva. frumoase 
temaționale. G. Schur a cîștigat cir
cuitul M-agdeburgului (186 km). în 
5 h 13:55,0. Dintre cicliștii străini 
cel mai bun loc (7) l-a ocupat bel
gianul De Brower. Circuitul orașului 
Helsinki (100 km) a revenit ciclis
tului din R.D;G., Oldenburg. Pe ur
mătoarele trei locuri s-au clasat de 
asemenea cicliști din R.D.G.

la egalitate, 
Finlandei.

Germană au 
succese in-

• Da Budapesta echipa de haltere 
a R.P Ungare a dispus cu 5-2 de cea 
a R.D. Germane. Iată cîștigătorii în

290 
B«a- 
400 

----- său 
s-a accidentat, Pal (U.) 397,5 kg. si 
Arnold (R.D.G.) 415 kg.

• La Munchen, în cadrul unui con
curs atletic Frost (R.D.G.) a aruncat 
sulița ,1a 79,00 m iar campatriotul 

cu pră-său Klcinert a sărit 4,50 ni 
jina.

pro- simplu și unul de dublu), cîștigătoare 
fiind echipa care cucerește trei victorii 
din cinci posibile. In aceste două pro
be, meciurile individuale în cadrul
unei întîlniri interechipe se dispută 
după sistemul „cel mai bun din trei 
seturi".

Spre deosebire de campionatele mon
diale, unde partidele în probele pe e- 
chipe au loc după formula turneu (fie
care cu fiecare), la „Criteriul euro
pean" al juniorilor, întîlnfrile forma
țiilor masculine și feminine se desfă
șoară sistem eliminatoriu.

Pentru competiția de la Constanța 
din 16—19 iulie, tragerea la sorți a 
întrecerilor pe echipe a dat următoa
rea ordine a meciurilor:

1UNIORI: Intîlnirea preliminară: 
Grecia — Turcia; turul I: R.P. Ro
mînă — învingătoarea întîlnirii Grecia 
— Turcia, R.F. Germană — R.P. Po
lonă, R.P. Ungară — R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria — Austria ;

JUNIOARE ~ ' -
R.P.

Turul I: reprezentativa 
Romîne nu are adversar în acest 

tur, R.P. Bulgaria — R.F. Germană, 
R.P. Ungară — Austria, Turcia —• 

Germană. Indicarea meciurilor 
jos

® La Belgrad, în cadrul
Europei Centrale", la fotbal, ____
Partizan din localitate a terminat la 
egalitate (1—1) partida cu Banyk 
Ostrava.

„Cupei 
formația

e Atletul francez Seye a egalat 
recordul european .pe 100 m, alergînd 
10,2.

• Reprezentativa de atletism — ju
niori — a R.D. Germane a întrecut 
echipa de juniori a R.P. Ungare cp 
129—72. Intîlnirea feminină a fost 
cîștigată de atletele maghiare cu 
61—45.

R.D. 
s-a făcut în ordinea de sus în 
a tablourilor cu tragerea la sorți.

Programul celor patru zile de tenis 
de masă de la Constanța este următo
rul:/of 16, dimineața: echipe băieți și 
fete (turul I); după-amiază: semifi
nalele : seara: finalele. Vineri 17, di
mineața: dublu băieți, dublu fete și 
dublu mixt (tarul I și II) ; după-a
miază: simplu juniori și junioare (tu
rul I și II). Sîmbătă 18, dimineața: 
simpluri și dubluri pînă la semifinale, 
cu excepția probei de simplu mascu
lin unde se va juca pînă în sferturi»’’ 
după-amiază: semifinalele probelor de 
simplu femei, dublu băieți, dublu fete 
și dublu mixt, sferturile de finală la 
simplu băieți. Duminică seara: semi
finalele la simplu juniori și apoi toatei 
cele cinci finale.


