
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, VMIȚI-VĂ1 '<<’ «" Sarcina fundamentală a planutut

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

lNUL XVI — Nr. 3618 ★ Simbătă 21 mai 1960 ★ 8 pagini 25 bani

UN MĂREȚ PROGRAM 
AL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

In zilele de 17 și 18 mai a.c. a avut loc plenara lărgită a Comite- 
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, care a dezbătut proiectul -■ 
de Directive ale Congresului al Ill-lea al P.M.R. cu privire la planul ;; 
de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960—1965 și programul ” 
economic de perspectivă.

Proiectul de Directive prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, " 
a fost aprobat in unanimitate de plenară, el constituind un măreț ■■ 
program de desăvîrșire a construcției socialiste a țării. "

Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei au întîmpinat cu .. 
entuziasm acest măreț program de muncă și de luptă, care deschide ” 
minunate și largi perspective de dezvoltare multilaterală, de înflorire 
continuă a Republicii noastre dragi. Sub conducerea partidului, în -■ 
perioada ce a trecut de la cel de al ll-lea Congres, oamenii muncii “ 
au obținut succese de însemnătate istorică în construirea vieții noi, .. 
socialiste. Această perioadă se caracterizează prin continua creștere “ 
a forțelor de producție, lărgirea și consolidarea relațiilor de producție 
socialistă, dezvoltarea proporțională a economiei naționale pe o linie 
mereu ascendentă, prin ridicarea continuă a nivelului de trai material “ 
și cultural al poporului muncitor. ••

Prin energia și eforturile depuse de eroica noastră clasă mun- " 
citoare, planurile anua'e de dezvoltare a economiei naționale în " 
—rioada 1956—1959 au fost îndeplinite și depășite an de an, iar în ■■ 

nul trimestru al anului I960 planul producției globale industriale a '' 
K^t depășit cu 4 la sută, ceea ce arată că există condiții pentru înde- 
plinirea și depășirea planului pe întregul an. “

Politica consecventă de industrializare socialistă a țării își găsește ” 
întruchiparea m dezvoltarea industriei și îndeosebi a industriei grele •• 
cu pivotul ei. industria constructoare de mașini, singura bază a pro- " 
greșului întregii economii naționale, a mecanizării agriculturii, a dez- .. 
voltării industriei bunurilor de consum, sporirii continue a venitului ” 
național și a ridicării nivelului de trai al poporului.

Planurile elaborate de partid privind dezvoltarea economiei națio- -• 
nale oglindesc fermitatea cu care partidul și statul nostru aplică linia 
leninistă despre industrializarea socialistă, linie ce corespunde întrutotul 
intereselor'vitale ale întregului popor.

In anul I960 producția industria'ă a țării va fi cu 65 la sută mai ”
mare decît cea a anului 1955 și de cinci ori mai mare decît cea -.
realizată în 1938, îndeplmindu-se cu succes sarcina trasată de Con- ” 
greșul al ll-lea cu privire la creșterea producției industriale cu 60—65 "
ia sută. Productivitatea muncii va înregistra în anul 1960 o creștere ■ •
de 48 la sută față de 1955. 1 ‘

Transformări de însemnătate istorică au avut loc și în agricultură. .. 
Sarcina trasată de Congresul al ll-lea al partidului ca în anul I960 -■ 
sectorul socialist din agricultură să fie preponderent ca suprafață și 
ca producție marfă a fost realizată încă de la sfîrșitul anului 1959. ■ ■ 
Sectorul socialist din agricultură cuprindea la I martie a.c. în total I 
77 la sută din suprafața arabilă a țării și peste 76 la sută din totalul * 
familiilor țărănești erau cuprinse în gospodăriile agricole colective și 
întovărășiri. Realizări de mare însemnătate au fost obținute în ridi- " 
-.area continuă a bunăstării celor ce muncesc.

Venitul național va fi în acest an de aproximativ 2,7 ori mai mare ’ 
decît în anul 1938. Măsurile luate de partid pentru ridicarea nivelului

► de trai al populației s-au concretizat în creșterea salariului real, care ”
► in anul 1959 a crescut cu 33 la sută față de anul 1955, depășindu-se -■ 
£ sarcina stabilită de Congresul al II-!ea al P.M.R.; în anul 1959 au
► sporit cu 30 la sută față de 1955 veniturile țărănimii; s-a îmbunătățit .. 
t în acești ani aprovizionarea populației, s-a dezvoltat tot mai mult ■ ■

►
►►

în anul 1959 a crescut cu 33 la sută față de anul 1955, depășindu-se -■

sporit cu 30 la sută față de 1955 veniturile țărănimii; s-a îmbunătățit

construcția de locuințe etc.
Succesele dobîndite confirmă justețea liniei politice generale a 

partidului nostru, caracterul ei profund științific, încrederea și elanul
(Continuare în pag. a 2-a)

economic pe perioada de șase ani, 1960 — 
1965, este dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, creșterea rapidC 
a forțelor de producție, în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialiste în Re-
publica Populară Romînă.

fDin proiectul Directivelor Congresului al III-lea (d 
pentru planul de dezvoltare a economiei, 

naționale pe anii 1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă).

Oamenii muncii au primit cu multă însuflețire proiectul 
Directivelor Congresului al III-lea al P. M. R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960 — 1965 

și pentru programul economic de perspectivă

Perspective minunate pentru oamenii muncii 
din patria noastră

GHEORGHE CALCAN
președinte F.R. Box și vicepreședinte 

clubului sportiv Progresul.
al

Vom fi la înălțimea 
sarcinilor!

Am citit cu multă bucurie proiectul „ 
de Directive ale Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii I960 — 
1965 și pentru programul economia 
de perspectivă.

Ca toți oamenii muncii din țara 
noastră sînt convins că obiectivele 
pe care partidul nostru ni le pune in 
față sini pe deplin realizabile si ur
măresc continua ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

tamente), adică un 
volum de trei ori 
mai mare decît 
cel realizat în pe
rioada 1954—1959. 
Iar liniile direc

toare ale programului de dezvoltare 
a economiei naționale, în perspectivă 
prevăd ca în această perioadă pro
blema locuințelor șă fie practic rezol
vată în toate orașele și centrele in- Dezvoltarea bazei materiale a cui- 
dustriale ale ță.rij. , -

Activității sportive de mase 
țara noastră i se asigură ppin,proiec
tul de Directive dezvoltarea needinte- 
nită a bazei materiale, ceea ce va 
determina un nou și important avînt 
al mișcării de cultură fizică și sport 
la orașe și sate.

însuflețit de minunatele perspec
tive pe care le desgSi.de . proiectul de 
Directive, 
este ferm 
partidului

socialismu- 
hotărîți să 
uriașă im- 
domeniilor

cinile de 
țațe de partid.

poporul nostru muncitor 
hotărît ca sub conducerea 
să dea viață acestor ma
să ducă la bun sfîrșit sar- 
mare răspundere încredin-

ă

furii fizice și sport ulii: de mase va 
djH deschide noi perspective activității 

de pe stadioane și.țof mai mulți ti- t 
fieri și tinere vor' fi chemați la în* 
trecerile sportive. Este de datoria fie
cărui sportiv să muncească cu șl mai 
mult avînt în producție, să se pre-., 
gătească cu mai multă conștiinciozi
tate pentru concursurile sportive spre 
a mulțumi astfel- partidului care ne . 
conduce spre noi și însemnate victor Ut

\AZMl BAROGA, i
ntecanic auto 

maestru al sportului 1 
campion republican la haltera I

Oamenii muncii 
din patria noastră 
au primit cu multă 
însuflețire proiec
tul Directivelor 
Congresului al III-
lea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1960 — 
1965 și pentru programul economic 
de perspectivă. Din fiecare rînd al 
acestui document de importanță isto
rică pentru poporul nostru se des
prinde ca un fir conducător politica 
înțeleaptă a partidului, grija sa ne
mărginită față de înflorirea economică 
a patriei, față de bunăstarea celor 
ce muncesc.

Cifrele impresionante prevăzute în 
proiectul de Directive au izvorît din 
însăși viața nouă ce o trăim, expri- 
mînd nemărginitele posibilități ale 
eroicei noastre clase muncitoare, ela
nul nestăvilit al poporului în opera- rețe cifre, 
măreață de construire a 
lui. Oamenii muncii sînt 
răspundă sarcinilor de o 
porlanță ce revin tuturor
de activitate, printr-o muncă rodnică, 
plină de avînt patriotic, conștienți că 
rezultatele strădaniilor depuse se vor 
răsfrînge asupra creșterii necontenite 
a nivelului lor de trai.

Proiectul de Directive prevede, de 
pildă, pe lingă o serie întreagă de 
realizări importante în legătură cu 
creșterea bunăstării oamenilor muncii, 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
locuit care constituie o problemă cen
trală- Astfel, proiectul prevede că în 
următorii 6 ani se vor construi din 
fondurile statului în orașe și centre 
muncitorești peste 9 milioane m.p. su
prafață locuibilă (circa 300.000 apar

Mii ne pe stadionul „23 August*

In sferturile de finala ale „Cupei Europei'* 
la fotbal

Reprezentativa R. P. Romine 
întîlnește echipa R. Cehoslovace

< • FORMAȚIILE CELOR DOUA SELECȚIONATE • ULTIMELE 
PREGĂTIRI
• AL 154-LEA MECI AL REPREZENTATIVEI NOASTRE

Ieri, în timpul repausului de prînz, muncitorii de la centrul de vagoane 111 „Grivița Roșie” s-au adunat în jurul 
comunistului Ion Dumitrescu și au ascultat cu însuflețire lectura articolului de fond „Pentru înflorirea patriei, pen
tru bunăstarea poporului" din ziarul „Scinteia”. " Js°" .

Foto: B, Ciobani,

APOLZAN (R. P. Romînă)
Au trecut doar trei săptămîni de la 

ultima confruntare internațională a re. 
prezentativei noastre și iată-ne in aju
nul unei noi și importante tntilniri: 
aceea cu echipa națională a R. Ceho
slovace, în cadrul unei competiții de 
amploare — „Cupa Europei" — care 
a angrenat în lupta pentru întiietate 
17 din cele mai puternice reprezenta
tive de pe continent.

Valoarea fotbalului cehoslooao este 
binecunoscută. Totuși, iubitorii fotba- 
{ului din (ara noastră privesc cu £31

NOVAR (R. Cehoslovacă) T 
credere partida de miine. El cunoști 
valoarea și puterea de luptă a fot ba-1 
liștilor noștri, dragostea cu care s» 
avintă in întrecere pentru a apărat, 
culorile patriei, și sini convinși că la. 
sfîrșitul celor 90 de minute de joc vot\ 
avea prilejul să le aplaude victoria* 
Duminică după-amiază, zecile de mii', 
de înflăcărați spectatori, ale căror; 
inimi vor bate la unison cu ale jucăAt 
lorilor, îi vor susține incurajîndu-i deți 
la primul și ptnă la ultimul minatei

^Continuare Jg pag, ft g-afc

desgSi.de


Să răspundem 
la chemarea

cu elan sporit f Un nou șî important
partidului!

In cinstea celui
avint mvățămîntuksi

f 'Luînd cunoștință de conținutul pro
iectului de Directive al Congresului al 
,11 Mea al P.M.R., am avut un senti
ment de profundă bucurie — bucuria 
firească ce a simțit-o orice tînăr cres
cut și educat de partidul nostru iubit 
care a înfăptuit atîtea lucruri mărețe.

Am desprins din citirea mărețului 
document de partid importanța co
vârșitoare pe care o are industria con
structoare de mașini — sectorul de 
activitate și al uzinelor noastre, — ca 
pivot al industriei grele.

Doresc din toată inima să contribui 
ți eu împreună cu brigada pe care o 
conduc Ia îndeplinirea noilor sarcini 
ce ne revin o dată cu publicarea aces
tui important document. La locul nos-

tnu de muncă, ne vom uni și mai 
mult eforturile și printr-un elan sporit 
vom căuta să depășim realizările noas
tre de pînă acum. Știm cît de nece
sare sînt economiei țării produsele 
uzinelor noastre. Betonierele, malaxoa- 
rele, mașinile de aburi, remorcile 
basculante șî toate piesele care se 
lucrează la uzina „Steaua Roșie" vor 
fi — prin munca noastră însuflețită 
—■ mai ieftine, mai bune, mai multe.

nostru

■r •

B. DUMITRU
lăcătuș, șeful brigăzii nr. 2 din 
sectorul III aii uzinelor -----
Roșie“-București, căpitanul echipei 
de volei a uzinei, fruntașă pe raion

UN MÂRET PROGRAM

„Steaua

Tineretul studios a luat cunoștinfă 
cu entuziasm de conținutul proiectului 
Directivelor Congresului al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn pen
tru planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 șl pen
tru programul economic de perspec
tivă.

Acest document oferă un vast tablou 
al dezvoltării Republicii noastre dragi 
in anii care urmează.

Crește numărul de membri U.C.F.S.
GIURGIU. — Angajamentele luate 

de către consiliile asociațiilor sportive 
din satele și comunele raionului Giur
giu de a mări numărul de membri 
U.C.F.S. încep să prindă viață. Desfășu- 
rînd o largă acțiune de popularizare a 
sportului în rîndul tineretului de la 
sate, asociațiile sportive Recolta, Vic
toria și Dunărea din comunele Găjani, 
Bănoasa și Vinacu au reușit sa înscrie 
un număr de 724 noi membri U.C.F.S.

U.C.F.S. Consiliul asociației a porni 
hotărît la treabă și a reușit ca în scui 
timp să realizeze înscrierea a 100 nc 
membri U.C.F.S. Cu prilejul aceste 
acțiuni s-au evidențiat lordache Pow 
piliu și Ștefan Danila.

M. DUMITRU-ooresf

— Ca urmare a angi 
în cinstea celui de a 

al P.MJR.. consiliu

AL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. 1)

- • cu care oamenii muncii îndeplinesc sarcinile trasate de către partid. • - 
“; La obținerea acestor succese un rol deosebit de important îl are puter- ' ■
- ■ nicul sprijin economic, tehnic și științific pe care ni-1 acordă Uniunea 7 ’ 
" Sovietică, relațiile de colaborare și într-ajutorare tovărășească statorni-.-

cite între țările lagărului socialist. ”
Realizările obținute de poporul nostru sub conducerea partidului ” 

■; în dezvoltarea economiei și culturii noastre au creat premizele pentru" 
-«• elaborarea unor noi și grandioase obiective ale căror înfăptuiri, în ’ 
"4 perioada anilor viitori, va asigura progresul continuu, într-un ritm si •- 

mai înalt al economiei naționale. ; ~
In proiectul de Directive se arată că SARCINA FUNDAMENTALĂ" 

A PLANULUI ECONOMIC PE PERIOADA DE ȘASE ANI, i960—): 
1965. ESTE DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A SO
CIALISMULUI, CREȘTEREA RAPIDĂ A FORȚELOR DE PRODUCȚIE. " 
IN VEDEREA DESĂVÎRȘIRII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE IN " 
REPUBLICA POPULARĂ ROM1NA. PRIN ÎNCHEIEREA COLECTI-" 
VIZĂRII AGRICULTURII, RELAȚIILE DE PRODUCȚIE SOCIALISTA" 
VOR CUPRINDE ÎNTREAGA ECONOMIE NAȚIONALA CARE VA - 
CĂPĂTA ASTFEL UN CARACTER UNITAR. "

Pentru îndeplinirea acestei sarcini fundamentale, pentru asigurarea 
în continuare a unei dezvoltări proporționale, armonioase a întregii " 
economii, proiectul de Directive stabilește următoarele obiective prin- j' 
cipale : concentrarea și pe viitor a principalelor eforturi în direcția 
industrializării socialiste ; dezvoltarea cu prioritate a industriei grele ;' 
cu pivotul ei, industria constructoare de mașini ; lărgirea și consolidarea '‘ 
relațiilor de producție socialistă la sate, încheindu-se în această - - 
perioadă procesul de transformare socialistă a agriculturii; introdu-" 
cerea pe scară tot mai largă a cuceririlor tehnicii și științei mondiale -- 
în toate ramurile economiei naționale; ridicarea în continuare a eco- " 
nomiei regiunilor și raioanelor mai puțin dezvoltate ; sporirea venitului .. 
național.

Industria țării noastre va cunoaște în perioada următorilor șase " 
ani o dezvoltare fără precedent. In anul 1965 producția industrială., 
globală va fi de aproximativ 2,1 ori mai mare decît în 1959, creștere " 
ce corespunde unui ritm mediu anual de circa 13 la sută; producția ' ’ 
industriei mijloacelor de producție va spori de cca. 2,2 ori, iar cea a - ■ 
bunurilor de consum de cca. 2 ori. 7;

In urma încheierii colectivizării agriculturii, dezvoltării și întăririi - ■ 
economico-organizatorice a gospodăriilor agricole de stat și gospodă- '; 
riilor colective, producția globală agricolă va crește pînă în anul ” 
1965 cu 70—80 la sută față de anul 1959, iar producția totală de -• 
cereale și leguminoase boabe — în condiții climaterice normale — să " 
ajungă la 14—16 milioane tone anual. In acest scop agricultura va fi-- 
înzestrată cu noi mijloace mecanizate moderne și va primi cantități tot " 
mai mari de îngrășăminte chimice. ”

întreaga politică a partidului și a statului nostru democrat-popular -• 
este elaborată și se înfăptuiește în scopul ridicării neîncetate a nive- ” 
lului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Proiectul de - - 
Directive este pătruns de grija pe care o are partidul nostru pentru " 
îmbunătățire^ condițiilor de muncă și de trai a celor ce muncesc. ” 
Dezvoltarea economiei naționale va avea ca rezultat creșterea veni- " 
tului național de 1,7—1,8 ori în 1965 față de 1959. Va crește continuu 
fondul de consum al populației prevăzînau-se o creștere de 1,6—1,7 ori. -• 
Salariul real al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor " 
va crește pînă în 1965 cu circa 40—45 la sută față de nivelul realizat 
în a doîia jumătate a anului 1959. Pentru dezvoltarea activității cultu-- • 
rale și artistice se vor construi noi așezăminte de artă și cultură, se " 
va dezvolta baza materială a culturii fizice și sportului de mase.

fn proiectul de Directive se precizează faptul că planul de 
ani constituie o primă etapă a programului de perspectivă al 
voltării economiei naționale pînă în anul 1975 a cărui schiță 
întocmit pe baza studiilor efectuate în ultimii doi ani. Acest 
gram de dezvoltare a economiei naționale în perspectivă va fi T 
ORIENTAT IN DIRECȚIA CREȘTERII INTENSE ȘI MULTILATE-.. 
RALE A FORȚELOR DE PRODUCȚIE 1N VEDEREA DESĂVÎRȘIRII " 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE ȘI TRECERII TREPTATE LA CON-" 
STRUIREA COMUNISMULUI.

Programul de dezvoltare a economiei naționale în perspectivă va" 
trebui să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei.. 
naționale, acordindu-se în continuare prioritate industriei 
și realizarea unui asemenea belșug de produse care să 
carea bunăstării poporului muncitor la nivelul celor mai 
din lume.

Realizarea obiectivelor stabilite va însemna o nouă 
afirmare a inepuizabilelor resurse de energie creatoare ale poporului;' 
muncitor — conștient că muncește pentru continua îmbunătățire a ni- Ț 
velului de viață — resurse care sînt puse în slujba înfloririi patriei 
noastre socialiste; va însemna o nouă și puternică demonstrare a su- 
periorității economiei socialiste asupra celei capitaliste.

Totodată, dezvoltarea impetuoasă, multilaterală, a economiei țării 
noastre, va constitui o contribuție de seamă ia creșterea puterii eco- 

7^ nomice a sistemului socialist mondial, la obținerea victoriei istorice
- a socialismului în întrecerea pașnică cu capitalismul în producția 

; materială — sfera hotărîtoare a activității omenești, la întărirea for-
i. țeior păcii în întreaga lume.
~Ț‘ Pe baza hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din 17—18 mai a.c. pro- 

: iectul de Directive va fi dezbătut de către organele și organizațiile 
T- de partid, de masele largi de oameni ai muncii și în paginile presei. 
—; Această dezbatere largă constituie încă o manifestare a profundului 
.1: democratism al regimului nostru democrat-popular, a legăturilor in- 
-r“ destructibile dintre partid și masele muncitoare.
2X Toți oamenii muncii din (ara noastră întîmpină cu elan și entu- 
4>- ziasm în muncă cel de al ill-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
•r; Romîn, dovedindu-și prin aceasta încrederea lor nestrămutată în partid 
I. în frunte cu Comitetul său Central. Sub conducerea înțeleaptă a Parti- 
ț • dului Muncitoresc Romîn, poporui nostru este hotărît să lupte pentru 

a da viață obiectivelor însufiețitoare indicate de partid, pentru con
struirea socialismului și a comunismului în patria noastră.

In ceea ce privește dezvoltarea 
învăț ămînt ului superior, proiectul de 
Directive prevede o creștere impre
sionantă a numărului total al stu
denților înscriși în anul I — în 1965 
cu 38 la sută mai mare față de 1959. 
Atenția principală va fi acordată în- 
vățămintului tehnic. astfel ca în 1965 
numărul total al inginerilor să ajungă 
ia aproximativ 80.000, față de 59.000 
în 1959. In vederea îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de viață și de 
pregătire ale studenților proiectul 
de Directive prevede construirea de 
noi cămine cu o capacitate de circa 
15.500 locuri. Actualul spațiu de șco
larizare al învățăminiului superior va 
fi lărgit prin construcții noi, printre 
care Institutul Poliiehnio din Bucu
rești.

îmi manifest nețărmurita încredere 
în politica partidului, făuritorul și 
călăuzitorul vieții noastre noi, care asi
gură poporului nostru muncitor un 
drum luminos pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste.

CORViN MIRCIOIU 
student anul Ill 

I.C.F.

TRAIAN BARBALATA-coresp.

RVZAU. — Consiliul asociației spor
tive Voința Buzău s-a angaiat ca in 
cinstea celui de al Ill-lea Congres al 
P.M.R. să mărească numărul de membri

concursuri,
• La bazinul acoperit C.F.R. din 

oralul Cluj a avut loc un reușit con
curs de natație organizat de consiliul 
U.C.F.S. regional Cluj. Concursul a 
reunit numeroși tineri și tinere din di
ferite asociații și cluburi sț>ortive. Pe 
locul I s-a clasat echipa C.S.M. Cluj, 
urmată de Știința Cluj, Școala sportivă 
de elevi I și Școala sportivă de elevi 
II.

De asemenea a fost organizat și un 
concurs de ciclism pentru seniori și 
juniori, pe traseul Cluj—Gilău—Cluj. 
Iată cîștigătorii: seniori : Jucan Ovi- 
diu (C.S.M, Cluj), juniori 17—18 ani: 
Ioan Szekely (Voința), juniori 15—16 
ani : Alex. Poruțiu (C.S.M. Cluj).

RADU FISCH — coresp. regional

O La Institutul Politehnic din Bucu-' 
rești sportul are mulți prieteni și pe zi 
ce trece numărul lor crește. După orele 
de curs. în timpul liber, sau în cadrul 
orelor de educație fizică, viitorii ingi
neri își dispută cu multă ardoare în
tâietatea în diferite întreceri sportive 
organizate în cadrul celor 14 secții ale 
colectivului sportiv Politehnica.
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BUCUREȘTI, 
jamentului luat 
Ill-lea Congres 
asociației sportive de Ia Combinate 
poligrafic București a mărit număru 
membrilor U.C.F.S. cu încă 232.

In această acțiune s-au evidențiat în 
deosebi tinerii din sectoarele tiefdruk 
administrativ și legătorie.

N. TOKACEK-coresp.

COMPETIȚII...
Anul acesta, „Polilehniada”, înclli 

notă celui de al Ill-lea Congres a 
P.M.R., s-a bucurat de o numerous) 
participare, iar rezultatele obținute fa< 
cinste organizatorilor. Astfel, la Iii 
s-au întrecut 142 studenți, la handbn 
90, la fotbal 70, înot și gimnastică 61 
și scrimă 30. Fetele nu s-au lăsat nici 
ele mai prejos. Im volei s-au întrecut 
un număr de 
nastică 24 etc.

A.

60 de studentet la gim-

BRÎNZAN —- coresp.

U.C.F.S. oraș Buzău a• Consiliul 
organizat „Cupa Congresului" la volei, 
tenis de masă, handbal redus, folba! 
etc. Printre întrecerile care s-au bucurat 
de mult succes se numără și cea de 
tenis de masă, care a reușit să antre
neze 21 de echipe (18 masculine și 3 
feminine) și 46 de jucători la probele 
individuale. In urma rezultatelor î---"- 
gistrate Cupa a revenit asociației 
tive Progresul. lai individual, pi„l>a 
a fost cîștigată de Lucian Teodorcscu 
de la asociația sportivă Voința.

M. DUMITRIU — coresp.

In cadrul Concursului cultural - sportiv al tineretului

ÎNTRECERILE continua...
Mii și mii de tineri dm întreaga țară participă cu entuziasm la în

trecerile organizate în cadrul primei etape a Concursului cultural-sportiv 
al tineretului, organizat în cinstea celui de al Ill-lea Congres al P.M.R. 

citeva aspecte din pregătirile ți intre- 
Mare și Moreni.

terenului de volei, o tribună cu 300 
de locuri, un vestiar și o cabină pen
tru arbitri. Azi, cu prilejul inaugurării 
acestei noi baze sportive, vor începe 
și întrecerile în cadrul Concursului 
cultural-sportiv al tineretului, la care 
vor participa numeroși sportivi din în-

In rîndurile de mai jos redăm 
cerile tinerilor din București, Baia

IN RAIONUL ,-V. I. LENIN“ 
DIN BUCUREȘTI

Prima asociație sportivă care s-a 
prezentat la startul întrecerilor în ca- 

" ’ al 
,V.‘ 1. Lenin"

drul Concursului cultural-sportiv 
tineretului din raionul

Tinerii cooperatori din cadrul asociației sportive „Unirea-sport" participă cu 
entuziasm la întrecerile din cadrul Con cursului cultural-sportiv al tineretului. 
In clișeu : tinerii M. Eleonora și V. Gonciu susțin o partidă in proba de dublu 

mixt. Foto : B. Ciobanu
din București a fost cea de pe lîngă 
întreprinderea textilă „Victoria socia
listă". Pînă în prezent s-au desfășurat 
competiții la volei și popice. " 
rînd 
U. T. 
de pe 
nume 
50 de 
popice 
pregătiri pentru desfășurarea celorlal
te întreceri sportive.

„O reușită mobilizare și o entuziastă 
participare" iată cum a calificat tova
rășul I. Zaharia, președintele consi
liului raional U.C.F.S. „V. 1. Lenin" 
întrecerile de popice, volei și tir des
fășurate zilele trecute în cadrul aso
ciației sportive „Pile".

Prin munca depusă de membrii aso
ciației sportive U. C. R. din același 
raion, a fost amenajată o frumoasă 
bază sportivă care cuprinde în afara lingă întreprinderile mai' sus amin-,

_ ... ^ ...

Colabo- 
îndeaproape cu organizația 
M„ asociația sportivă Prototip, 
lîngă întreprinderea cu același 
a reușit să mobilizeze aproape 
tineri și tinere în întrecerile de 
și fotbal. In prezent se fac

treprinderi. Pregătiri intense se fac 
și la asociația sportivă Aurora de pe 
lîngă întreprinderea textilă „Răscoala 
din 1907". Prima întrecere la care vor 
participa sportivii textiliști va fi cea 
de fotbal, unde s-au înscris pînă în 
momentul de față 4 echipe. Aceeași 
situație o întîlnim și la asociația spor
tivă Vestitorul de pe lîngă uzinele 
„Grigore Preoteasa", unde luni 
mai se va da startul în întrecerea 
fotbal la care participă 6 echipe.

Trebuie să arătăm că sînt însă 
întreprinderi care nu dau atenția cu
venită mobilizării tineretului în aceas
tă frumoasă întrecere. Exemple nega
tive ne oferă : „Tricotajul roșu", „Teh- 
nometalica", „Republica" (blănuri), 
„Presajul" și „Tînăra Gardă".

Consiliul raional U.C.F.S. „V. I. 
Lenin" va trebui să acorde o mai 
mare atenție asociațiilor sportive de pe

23 
de

și

tite, pentru a desfășura cît mai grab
nic întrecerile în cadrul primei faze 
a Concursului cultural-sportiv al tine
retului.

LA MORENI.
Întrecerile din cadrul Concursului 

cultural-sportiv al tineretului au stîr- 
nit un interes deosebit in orașul Mo
rali. Pentru a fi cit mai bine popu
larizat, la sediul consiliului orășenesc 
U. C. F. S. a avut ioc o ședință la 
care au participat membrii consiliile 
asociațiilor sportive și reprezentanți. 
organizațiilor de bază U. T. M. Scurt 
timp după aceasta, tinerii din orașul 
Moreni s-au prezentat la startul între
cerilor. O participare numeroasă s-a 
înregistrat, în această etapă, la școa
la profesională, la școala medie și la 
Uzina 
treceri 
ș. a.

mecanică. S-au desfășurat in
ia atletism, volei, fotbal, tir

RĂZVAN SÂVULESCU-coresp.

LA BAIA MARE...
Tineretul și muncitorii de la Trustul 

regional de construcții locale Baia 
Mare au primit cu deosebită bucurie 
vestea organizării Concursului cultural- 
sportiv. Intr-lina din duminicile trecute 
ei s-au întîln-it pe terenurile de sport 
pentru a-și disputa întîietatea. Numai 
la fotbal s-au înscris 9 echipe (135 
participanți). La întrecerile atletice 
numărul celor înscriși depășea cifra 
de 70

Pe terenul „Constructorul" s-au în- 
tîlnit muncitorii Șantierului Nr. 1 Lo
cuințe Baia Mare, cu cei de la Șan
tierul apeducte și Gaz Metan Baia 
Mare. Pe pista de atletism frații Hahn 
(Tiberiu, Oscar și Alexandru) au aler
gat 800 m plat, iar pe marginea pistei 
cel de al patrulea Hahn (tatăl) vop
sitor ca și cei trei fii ai săi. îi încu- 
ra ja pe sportivi.

La fotbal au cîștigat cei de la lo
cuințe cu 4—2 (3—0). Meciul „vede
tă" opunea însă echipele F.R.C.L. și 
sectorului Mecan:c-șef reparații.

Prietenii — tovarășii de muncă — 
aplaudau cînd pe unii, cînd pe alții. 
La sfîrșitul jocului tabela de marcaj 
indica 3—1 pentru mecanici.

întrecerile desfășurate duminica pe 
stadion au avut un puternic ecou în 
mijlocul celor care lipsiseră. Și, astfel, 
ej s-au hotărît ca la viitoarele con
cursuri să fie prezenți.

V. SASAKANjJ-coresp. regional



însuflețiți de apropierea marelui eveniment, cel de al IlI-lea Con
gres al P. M. R., oamenii muncii din patria noastră obțin sub conducerea 
organizațiilor de partid succese însemnate in toate domeniile de activitate. 
Cu anini sporit muncesc In aceste zile șt activiștii din mișcarea noastră 
sportivă care, îndrumați de organizațiile și organele de partid, înregis
trează noi victorii pe țărmul dezvoltării continue a mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

Angajamentele sportivilor și ale activiștilor sportivi luate in cinstea 
celui de al IlI-lea Congres al P. Al. R., de a face să se întărească și să 
se dezvolte necontenit activitatea sportivă din întreaga țară, prind viață.

, Chezășia succeselor în această frumoasă acțiune o constituie pretutindeni 
exemplul comuniștilor, îndrumarea plină de grijă pe care organizațiile de

1 partid din întreprinderi, instituții, G.4.S., G.A.C., școli și facultăți etc. o 
' acordă asociațiilor și cluburilor sportive. Iată cîteva exemple de acest 
, fel întîlnite în dderiie locuri pe care le-am vizitat de curind.

Cu comuniștii în frunte
„Mă bucur că am prilejul să vor

besc despre tinerii și tinerele din 
G.A.S, Popeșf-Leordeuj care, pe zi 
ce trece, îndrăgesc tot mai mult acti
vitatea sportiva.

Pînă de curind, asociația noastră 
sportivă Viața Nouă numără 220 de 
membri U.C.F.S. Astăzi numărul lor a 
crescut — potrivit angajamentului luat 
în cinstea celui de ai 111-lea Congres 
al P.M.R. — cu încă 50- A crescut și 
numărul terenurilor de sport. La în
demnul organizației de partid, tinerii 
și tinerele din gospodări^, noastră au 
amenajai prin muncă voluntară un 
teren de fotbal și unul de volei. In 
fruntea acestor acțiuni s-au situatco
munist i, ca Dumitru Barabulă, Zaha
ria Ghacha și Costache Ștefănescu. 
La secția sere, ca de altfel și 
c alte sectoare ale gospodăriei, 
i. erau fete care socoteau, după 
obiceiuri vechi, înapoiate, că a îm
brăca echipamentul de sport este o 
rușine- Așa se face că deși aveam ma-

La îndemnul 
organizației de partid

„Dragostea cu care este încurajată 
și îndrumată activitatea sportivă din 
■uzina noastră de către comitetul de 
partid și organizațiile P.M.R. se face 
simțită la tot pasul. Datorită preo
cupării comitetului și a organizații- 
ilor de partid, activitatea sportivă de 
Ia uzina „Gh. Gheonghiu-Dej" din 
.Tîngovlște cunoaște o frumoasă dez
voltare. Un exemplu : în luna februa
rie a acestui an, comitetul de partid 
a îndrumat organizațiile P.M.R. 
din secțiile uzinei să sprijine asocia
ția în acțiunea de înscriere de noi 
•membri în U.C.F.S. și în achitarea 

zi a cotizațiilor. La chemarea 
xnitetului de partid și a organiza

țiilor de bază ale P.M.R- d'n secții, 
salariații uzinei au răspuns cu mult 
entuziasm. Și astfel, numărul mem
brilor U.C.F.S. a crescut la aproape 
2.000, iar suma cotizațiilor a depășit 
8.1-00 de iei in luna martie-

Doresc să mai subliniez că toți 
membrii comitetului de partid și ai 
organizațiilor de partid din secțiile 
uzinei sprijină activitatea sportivă de 
mase și de performanță. O pildă 
este tov. Gheorghe Apachiței al că
rui aport în organizarea activității 
secției de fotbal, sub toate aspec- 
tfele, este edificator. Ca rezultat al 
■acestei munci temeinice. fotbaliștii 
echipei Metalul dau dovadă atît la 
antrenamente cît și cu prilejul întîl- 
nirilor din campionat de multă dis
ciplină, iar în producție sînt prin
tre cei mai buni".

DUMITRU TOMA 
președintele asociației sportive Meta
lul, de pe lingă uzina „Gh. Gheor- 

ghiu-Dej“ Tîrgoviște.

SPRIJIN PERMANENT
Tubitorii sportului din orașul Con- 

stanța se mîndreec cu asociația sporti
vă de pe lingă Șantierul Naval-Mari- 
tim, una din cele mai puternice din 
orașul lor. Lichidînd cu unele rămî- 
neri în urmă manifestate în anul tre
cut, sportivii de la S.N.M.C. desfășoa
ră în prezent o bogată activitate și își 
întăresc continuu baza materială a a- 
aociației.

Cum se explică aceste succese ?
Ne-am edificat complet cu ocazia 

unei recente vizite făcută în port. Am 
aflat astfel că activitatea acestei aso
ciații sportive, care numără peste 500 
membri, este analizată periodic dc bi
roul comitetului dc partid a! șantieru
lui (secretar : tov. 2V. Sandu). Numai 
în intervalul noiembrie 1959 — mai 
I960, activitatea sportivă a muncitorilor 
și tehnicienilor din marea întreprindere 

teriale sportive, fetele nu se prezen
tau pe terenurile de sport. Atunci, co
muniștii Crivac Inel, Marin Dogaru și 
Maria Neacșu au vorbit cu ele, le-au 
explicat și le-au convins că e în in
teresul sănătății l.or să facă sport. 
Totuși, mi putem spune că am atras 
un număr mare de tinere în practica
rea sportului. Acesta rămîne, în con
tinuare. unul din obiectivele noastre 
principale. Ne bucurăm însă că, în 
curînd, vom putea urmări primele an
trenamente ale echipei noastre femi
nine de volei de la secția sere.

Urmînd exemplul membrilor de 
partid, sportivi; din G.A.S- Popești- 
Leordeni muncesc cu entuziasm pentru 
traducerea în fapte a angajamentelor 
luate de gospodărie în cinstea celui 
de al IlI-lea Congres al P.M.R- Gos
podăria noastră este fruntașă pe țară 
in sectorul zootehnic, la producția de 
lapte. Este de datoria noastră ca și pe 
plan sportiv să situăm asociația spor
tivă Viața Nouă printre asociat ile 
fruntașe pe raion. Creșterea număru
lui de membri U.C.F.S. cu încă 150, 
organizarea cît mai multor concursuri 
sportive, iată obiective pe care consi
liul asociației noastre și le-a propus 
să le realizeze în viitorul cel maj a- 
propiat. Și comuniștii îi vor a iuta d u 
toată inima.

VICTOR HALJA
secretarul organizației de bază PM. 

din G.A.S. Popești-Leordeni

Comunistul Constantin Manea, 
un animator al activității sportive de la 1.0. R.

Strungarul în fier Constantin Mane;* 
lucrează la I.O.R. de 20 de ani. Adică, 
de la 15 ani. Fruntaș în producție, 
autor al mai multor inovații (una dintre 
ele aduce întreprinderii o economic 
anuală de 44.000 lei), comunistul

Constantin Manea este un neobosit a- 
nimator al activității sportive de la 
I.O.R. Mereu in mijlocul sportivilor, 

navală constănțeană a fost analizat» în 
două rînduri. In cadrul unor ședințe 
bine pregătite s-au dezbătut critic as
pectele cele mai importante, luîndu-se 
măsuri corespunzătoare.

Comitetul de partid a ajutat efectiv 
asociația prin organizațiile de bază ale 
P.M.R. și în problema dezvoltării pe bază 
de mase a activității sportive. In acest 
sens, cel mai bun exemplu ni-1 oferă 
secția de, volei, care înainte trăia... doar 
pe hîrtie. Și un alt exemplu : numărul 
de membri ai asociației a sporit în 
ultimul timp cu 200. Acțiunea este în 
plină desfășurare.

Tot cu sprijinul comitetului de partid 
S-a întărit și baza materială a asocia
ției. Astfel, asociația sportivă a fost 
îndrumată și sprijinită în acțiuni ca : 
îngrădirea terenului „23 August”, re
pararea completă a vestiarelor și «ț-

€ H IE IA
Uzinele „23 August**. Asociația spor

tivă Titanii. Una dintre cele mai mari 
din Capitală. Aproape 4000 de membri 
U.C.F.S., număr în continuă creștere. 
13 secții pe ramură de sport cu o ac
tivitate bogată... Gimnastica în produc
ție ext nsă în toate sectoarele marii în
treprinderi... Puternică bază organiza
torică... Sportivi care-și ridică neîncetat 
nivelul lor profes onal și obțin cu fie
care zi noi succese în muncă...

Realizări frumoase. O parte îmi erau 
cunoscute, altele mi le notez iute în 
timpul discuț ei cu președintele asocia
ției sportive Titanii, tov. Nicu Petre.

— Cum se explică aceste succese ?
— Ele se datoresc în primul rînd spri

jinului permanent pe care ni-1 acordă 
comitetul de partid al uzinelor și acti
vității entuziaste a atîtor comuniști care 
au îndrăgit sportul, ne răspunde inter
locutorul nostru. Ei sînt exemple atît 
în sport cît și în muncă.

— As vrea să-i cunosc. Unde mă în
drumați ?

— La Sculăria generală, de pildă, știți, 
peste drum de „Motoare”.

... Hală imensă, luminoasă. Zumzet 
caracteristic motoarelor în lucru. Am 
intrat într-un sector cu renume sportiv. 
Aci lucrează maeștrii sportului, moto- 
ctcliștii Barbu Predescu, Ștefan Ianco- 
v ci. Grigore Bereni, talentatul popicar 
Marin Drâghici din lotul republican, act 
a lucrat ca ucenic strungar cunoscutul 
nostru fotbalist Alexandru Apolzan... In 
fața unei mese lung', metalice, obișnui
tul banc pe care sînt așezate, printre 
menghine, dispozitive, șabloane, verifi
catoare. fac cunoștință cu Iul us Cipfces, 
unul dintre cei mai harnici activiști 
sportivi. Comunistul Iulius Cipkes a 
îndrăgit în prima tinerețe fotbalul, ca 
șl meseria de ajustor pe care o prac
tică de peste un sfert de veac In acea
stă întreprindere. A fost și meșter și 
antrenor. Din ultima generație de elevi 
fac parte doi cunoscuți fotbaliști Ju
niori, ajustorii Die Stanclu și Teodor 
Zaharia.

Puțin mai tîrziu stau de vorbă cu tov. 
Marin Șerban, secretarul organizației de 
bază a sectorului sculărie generală. E 
mulțumit de comportarea sportivilor în 
producție, de disciplina lor în muncă. 
„La cei 85.000 lei economii peste plan, 
realizați în cinstea z lei de 1 Mai, spor
tivii noștri au contribuit din plin, ne 
declară el. Acum, în cinstea Congresu
lui partidului ne-am angajat să înde
plinim planul de producție cu trei zile 
înainte de termen și să dăm economii 
peste plan de 120.000 Ici. Sînt. sigur că 
sportivii sectorului vor fi din nou la 
înălțime**. Tov. Marin Șerban ne vor 
bește în continuare despre extinderea 
gimnasticii în producție, despre exem
plul bun pe care-1 oferă comuniștii și 
în această direcție. Evidențiază pe strun
garul Stan Gheorghe șl pe ajustorul 
D. Petre, care, deși au trecut de mult 
de prima tinerețe, participă cu însufle
țire la exercițiile zilnice de gimnastică. 
Anoi el ne istorisește cît interes a stlr- 
nit organizarea „Cupei bătrînilor** la 

el însuși sportiv (a practicat boxul) Â 
se interesează îndeaproape de fiecare 
echipă, de fiecare sportiv. lua propu 
ncrile lui, biroul organizației de bază 
P.M.R. din I.O.R., al cărui secreta' 
este, ia în discuție, cînd este cazul, sec
țiile de sport a căror activitate lasă de 
dorit. In urtnă cu cîtva timp, spre 
exemplu, popicarii și fotbaliștii bateau 
pasul pe loc. După ședința de analiză, 
la un interval relativ scurt, în urma 
măsurilor luate, cele două echipe se 
numărau printre fruntașele clasamen' 
tul ui orășenesc.

Tot la propunerea organizației de 
bază P.M.R., la Întreprinderea Optică 
Jtomînă a fost introdusă de curînd 
gimnastica în producție. In prezent, ea 
angrenează 1000 de muncitori. Unul din 
angajamentele luate este acela ca în 
cinstea celui de al II 1-lea Congres al 
P.M.R., să se extindă gimnastica în 
producție și în alte secții.

lată, pe scurt, numai cîteva exemple 
de felul cum sprijină și îndrumă se
cretarul organizației de bază P.M.R. 
din I.O.R.. Constantin Manea, activi
tatea sportivă din întreprinderea la care 
lucrează.

raenajarea în incinta întreprinderii a 
unui teren de volei. In atenția comite
tului de partid a stat îndeosebi proble
ma educației sportivilor, domeniu în 
care asociația a vădit pînă nu de mult 
o serioasă rămînere în urmă. Membrii 
comitetului de partid au meritul de 
a fi intervenit cu botărîre atunci cînd 
s-au manifestat atitudini străine de 
morala sportivului de tip nou (fotbaliștii 
Florea Nagy, Ovidiu Tatoinîr. Dumitru 
Vultur și Ion Bibu).

Asigurînd o continuă îndrumare a 
activității sportive, comuniștii au con
tribuit din plin la eliminarea lipsuri! o* 
ivite în activitatea sportivilor de Ia 
S.N.M.C. și la obținerea de noi suc
cese în viitor.

P. ENACHE 
corespondent regional
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Comunistul Iulius Cipkes îndrumînd în muncă pe tînărul ajustor Tudor 
Zaharia, un talentat jucător de fotbal.

Foto B. Ciobănit
fotbal, trofeu pe care echipa sectorului 
este pe cale să-1 cîștige. Șl, revenind 
la cei tineri, îl prezintă pe un alt 
vrednic sportiv, strungarul Matei Mlha- 
lache, membru al biroului organizației 
de bază și șeful brigăzii fruntașe „1 
Mai” din care fac parte numeroși spor
tivi.

... In ușa halei mă oprește cel mai 
tînăr membru din consiliul asociației

CADRE DE NĂDEJDE IN CONSILIUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE C. F. R. BUZĂU

— V-aș propune să mergeți la Com
plexul C.F.R. ...Consiliul asociației spor
tive, pe cît este de ... tînăr (n.n. a fost 
ales doar de cîteva sftptămîm), pe atît 
se dovedește de entuziast și de priceput.

Președintele consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Buzău, tov. Grigore Budescu, 
nu exagerase cu nimic cînd ne reco
mandase atît de călduros această aso
ciație sportivă. Actualul consiiiu al a- 
sociației sportive C.F.R. Buzău cuprin
de, într-adevăr. oameni pricepuți și 
destoinici. activiști pasionați pentru 
sport, care știu să lucreze cu tineretul 
din unitățile Complexului, să-i facă o 
temeinică educație. Nici nu-i de mirare. 
Din noul consiliu fac parte nouă co
muniști, oameni de nădejde, care se 
bucură de prețuirea și stima întregului 
colect'v de muncă. Iată cîțiva dintre ei: 
Dumitru Teodor, mecanic de locomo
tivă ; fruntaș în producție, decorat cu 
Ordinul Muncii ; Gheorghe Cornea, șef 
adjunct al stației ; ing. Vasile Galeanu, 
șef de secție, ing. Nicolae Ciucă și al
ții. In scurt t mp de la alegerea sa. 
noul consiliu s-a îngrijit — în primul 
rînd — de consolidarea organizator.că a 
asociației. Prima acțiune — sporirea 
numărului de membri U.C.F.S. : de la 
40 la sută din numărul salariaților, cît 
era la sfîrșitul lunii aprilie, la 90 la 
sută. Atît se preconizează să se reali
zeze pînă la 1 iunie. Și, bineînțeles, toți 
cu cotizația la zi ! S-a trecut la alege
rea birourilor pe ramură de sport la

In raionul Cimpulung-Muscel

NOI Șl NOI INIȚIATIVE...
In raionul Cîmpulung Muscel sportul cunoaște n deosebită amploare. Acti

viștii sportivi primesc în mod permanent un prețios sprijin din partea comu
niștilor, care întotdeauna se găsesc în fruntea acțiunilor menite să întărească 
mișcarea sportivă. Un ajutor important primește consiliul raional UCFS din 
partea comitetului raional de partid.

• Consiliul raional U.C.F.S. Cîmpu
lung Mu.scel a hotă rit să organizeze în 
acest sezon o interesantă competiție 
sportivă dotată cu „Cupa Gospodăriilor 
agricole colective”. Disciplinele cuprin
se. în regulamentul acestei întreceri — 
al cărei principal scop este acela de a 
contribui la aciivizarea membrilor 
U.C.F.S. din asociațiile sportive din 
sectorul socialist al agriculturii — sînt 
următoarele : șah. haltere, trîntă, fot
bal și volei. Nu de mult s-au încheiat 
concursurile pe asociație la șah, haltere 
și trîntă, urmînd ca în continuare să se 
desfășoare finalele Taionale. Turneele 
de fotbal și Volei se vor încheia în 
preajma zilei de 23 August, cînd va 
avea loc și festivitatea de premiere a 
celor mai buni sportivi parlicipanți la 
competiție.

• 18 echipe vor evolua anul acesta
în cadrul campionatului pe asociație —
la £<>lbal -r- U Cîmpulung. „Su

sportive Titanii, comunistul Paul Ma- 
ziiu. Răspunde de turism. îmi înt nda 
o fotograf, e. Imaginea reprezintă mo
mentul cînd o echipă de sportivi a u< 
zinelor „23 August” montează în mast-» 
vul Piatra Mare o placă în cinstea ce
lui de al IU-lea Congres al P.M.R. O- 
ehtf îi strălucesc de bucurie...

NEAGOE MARDAN

toate cele opt secții existente. în acea
stă importantă acțiune — în plină des
fășurare — consiliul asociației sportiva 
se bucură de sprijinul larg al comitetu
lui de partid și al secretarilor de or
ganizații de bază, printre care Gh. lor- 
ga de la atelierul de zonă, Traian Popa, 
de la revizia vagoane, Const. Stănuță, 
de la C T 6. In cadrul muncii de edu
cație și propagandă, consiliul asociației 
s-a îngrijit ca toți membrii să f.e în
cadrați în învățămîntul politic, și-a fi
xat un plan tematic de conferințe' p« 
teme cultural-educative, au fost popu
larizate — prin stațiile de radioamplifi
care și gazetele de perete - diferite 
acțiuni cu caracter sportiv. Pe plan 
competițional, membrii asociației au 
fost cuprinși în întrecerile organizate 
în cinstea celui de al IlI-lea Congrea 
al P.M.R. de către Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Buzău, jar în cadrul asociației 
au loc concursuri pentru cucerirea in
signelor „Cel mai bun sportiv din lă” 
și „Campion al asociației sportive”, ui 
care sînt angrenați peste 500 de tineri.

— Sînt convins, ne spunea tov. Stroe 
Nicu, secretarul comitetului de parties 
că așa cum a început să lucreze, con
siliul asociației noastre sportive va în
registra cît de curînd succese dintre 
cele mal frumoase.

Este cee» ce și dorim din toată ini
ma, atît consiliului cît și membrilor a- 
sociațiel sportive C.F.R. Buzău !

T. ST AMA

porterii” echipelor sînt frămîntați nu 
numai de problemele legate de pregăti
rea tehnică a formațiilor ci și de as-' 
pectul vestimentar al jucătorilor. De aici 
a plecat o originală întrecere în ceea 
ce privește echiparea din fonduri per
sonale a celor 18 echipe. Jucătorii și 
suporterii au contribuit laolaltă la achi
ziționarea echipamentului ușor (chilot 
și tricou) astfel că în sarcina consiliului 
asociației sportive nu a mai Tamas de- 
cît procurarea ghetelor dc fotbal. De 
altfel s-ar putea oa la viitorul cam
pionat de fotbal al asociației echipele 
să nu mai solicite decît... arbitrii și 
programare-a terenului ! Iată o iniția
tivă care contribuie din plin la reali
zarea de economii, la întărirea bazei 
materiale a asociației.
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;< Astăzi după - amiază, pe velodromul Dinamo

(l TJn interesant concurs dotat 
cu „Cupa Sportul popular"

Ieri după amiază, participanlii la proba de antrenament mecanic au făcut o 
ultimă ședință de pregătire. Iată-i in fotografie pe Julian Gociman fi Silviu 

)*.*■ Duță în plină viteză pe virajul înclinat al velodromului.

SELECȚIONA TA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
INTILNEȘTE ECHIPA FRANCEZĂ P. tî. C.

i. Membrii lotului olimpic de ciclism pe 
(pistă (Ion fon iță și Petre Tache) ca 

ceilalți .alergători fruntași din Capi- 
iâlii au făcut în cursul acestei săptă- 
mîni antrenamepte intense. Astăzi după 
■miază ei vor evolua în cadrul concur
sului organizat de ziarul „Sportul 
popular" pe velodromul Dinamo. între
cerile de ciclism pe pistă se desfășoară 
tn cinstea celui de al Hl-lea Congres 
■1 P.M.R. și cicliștii noștri sînt hotă- 
rîți să realizeze performanțe de seamă 
pe care să le închine acestui important 
«venunent.
. Programul întrecerilor este următo

rul : la ora 16,30 — viteză, serii ; 
16,45 r-«,proba de eliininare,;. 17,Qp — 
viteză, tufneu final ; 17,45 — antrena
ment mecanic, serii ; 17,55 semifond'; 
18,30 — finala probei de antrenament 
mecanic. '

La proba de viteză componența seri
ilor (în urma tragerii la sorți) este 
următoarea: Tache Petre ■— Silviu 
Duță ; Ion Ioniță — Tănase Adrian ; 
Constantin Voicu — Virgil lordache; 
Duihitru . Stan — Șt Lemîndroiu. în
vingătorii acestor 4 serii vor participa

T---------------------- 1 ’ ------ -------------

Noul record

•..O mare promisiune pentru J.

I

Așadar, în două reun uni consecu
tive (prima la Sofia, 7 mai, iar a 
doua, 9 zile maj tîrziu, la București) 
Alex. Popescu a adus îmbunătățiri 
substanțiale propriului său record pe 
■distanța de 200 m fluture: de la 
2:29,9 la 2:28,1 și apoi la 2:24,3. 
Este, fără îndo ala, un salt calitativ 
remarcabil (5,6 sec.) care dovedește 
seriozitatea cu care se pregătește 
campionul și recordmanul țării, noa
stre în acest an olimpic, dar și... re
sursele de care dispune- Unde se va 
opri Al. Popescu ? La ce rezultate 
poate aspira în perioada J.O. de la 
Roma ? Iată întrebări, cu largă cir- 

-leulație printre specialiștii natației

DENNERLEIN (2:18,0)

50 m: 31,2 — 31,2 
100 m: 1:05.2 — 34,0 

'150 m: 1:42,0 — 3fi,8 
200 m: 2:18.0 — 36 0

După cum reiese și din grafic, vi
teza inițială a lui Alexandru Popescu 
(31,2 — la fel ca și în graficul 
cursei parcurse de italianul Denner
lein) lasă să se întrevadă o perfor
manță superioa.ră, în cazul unei îm-

i —------------------------------- —------------------- —
I

EXCURSIE CICLOTURISTICĂ
’ Secția de cicloturism a Școlii spor- 
Htive de elevi, în colaborare cu comisia 
.orășenească de ciclism București, or
ganizează mîine o excursie cicloturistică 
•Ia Mpgoșoaia. Pârtiei panții la excursie 
Ivor vizita Muzeul de Istorie, precum 

iți împrejurimile lacului și ale pădurii 
Mogoșoaia. Adunarea concurenților se 
Va face la ora 8 pe strada Ion Vidu. 

, Distanța pînă la Mogoșoaia și înapoi 
«ste de 40 km.
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Ia turneul final. Cursele cu antrena
ment mecanic se vor desfășura ca și 
probele de urmărire individuală.

Concurenții vor lua startul din puncte 
opuse ale velodromului și se vor între, 
ce de-a; lungul a 10 ture. învingătorii 
din serii (celor trei cupluri anunțate 
li se mai adaugă încă unul: Mircea 
Mihăilescu — Mihai Voinescu) vor 
participa în finală. După cum se știe 
cursele cu antrenament mecanic se 
desfășoară astfel: cuplul este format 
dintr-un motociclist și un ciclist; mo
tocicleta este prevăzută în partea din 
spate cu un rulou pentru ca roata din 
față a bicicletei să nu atingă aripa 
motocicletei; . motocicleta dezvoltă o 
viteză mare, iar pilotul infringe rezis
tența aerului “creînd* ciclistului posibi
litatea de a rula.mai ușor. Semiîondul 
se va. disputa dc-a lungul a 51 ture cu 
sprint din’trei în‘trei ture. „Cupa Spor; 
tul popular" va fi oferită pistardului 
care va ocupa locul I în proba de vi
teză. întrecerile de astăzi după-amiază 
vor oferi dispute deosebit de intere
sante între cei mai valoroși cicliști din 
țara noastră.

noastre, pentru care, faptul că înotă
torii noștri din lotul olimpic n-au 
parcurs deeît o anumită etapă de pre
gătire — nu constituie de loc un se
cret. Prin urmare, logic analzînd lu
crurile, Al. Popescu este capabil să 
aducă modificări esențiale și recor
dului republican, în momentul în care 
va atinge FORMA sa MAXIMA. Chiar 
și studiul timpilor intermediari ai a- 
cestui 2:24,3 (comparat cu graficul de 
concurs al recordului european: 
2:18,0 — Dennerlein, 25 aprilie 1960) 
ni-1 arată pe Al. Popescu în stare să 
realizeze performanțe apropiate de re
cordul european.

AL. POPESCU (2:24,3)

50 m: 31.2 — 31,2
100 m: 1:08,0 — 36.8 
150 m: 1:45,7 — 37.7 
200 in: 2:43.3 — 38.6

bunătăți» a rezistenței în regim de 
viteză. „Smulgînd" doar 3 secunde 
pe a doua și a treia lungime de ba
zin, plus încă 2 secunde pentru ulti
mii 50 de metri (mulțumită unui finiș 
bine pus la punct), Al. Popescu poate 
coborî sub 2:20,0, pentru a candida cu 
succes la un loc în finală sau (de ce 
nu?) chiar la o medalie. Mai ales că, 
în timp, pot interveni și șlefuiri în 
tehnica stilului (Al. Popescu a adop
tat, de curînd, respirația laterală), 
care se vor reflecta și ele în cifra fi
nală. Iată și cele maj bune perfor
manțe mondiale pe 200 m fluture, la 
15 mai I960: 1. Hayes (Australia)
2:17,9; 2. Dennerlein (Italia) 2:18,0; 
— record european; 3. Black (Anglia) 
2:18,7; 4. Berry (Australia) 2:20,7; 
5. Kuzmin (U.R.SS.) 2:21,0; 6. Ma- 
sunaga (Japonia) 2:21,9; 8. Joshimu- 
ra (Japonia) 2:22,3; 9. Hrakida (Ja- 
Dcujia) 2;23& W. Kișțliov (U&S-ȘJ

Astă-seară va sosi în Capitală, pe 
cailea aerului, formația de rugbi Paris 
Universite Club (P.U.C.), demnă re
prezentantă a sportului cu balonul 
oval din capitala Franței. Rugbiștii 
francezi vor susține în țara noastră 
două partide. Un prim joc va avea 
loc mîine, pe stadionul „23 August" 
(în deschidere la partida internațio
nală de fotbal Romînia—Cehoslovacia), 
cînd rugbiștii francezi vor întîlni se
lecționata orașului București. Apoi, în 
.cursul săptămînii viitoare, sportivii 
francezi vor juca la Clui, în compa
nia echipei locale, Știința.

Meciul de mîine constituie, desigur, 
pentru rugbiștii noștri fruntași un bun 
prilej de a-și verifica posibilitățile 
înaintea dificilei partide de la 5 iunie, 
cînd la București ei vor întîlni repre
zentativa Franței,

Sportivii francezi din echipa P.U.C., 
excelenți reprezentanți ai rugbiului 
galic practică un joc deschis și tehnic.

- •' = : I k'. 1:1 7 ...... ..........=----

Reprezentativele R. P. Polone învingătoare in intîlnirea pe echipe
Joi a început în sala Dinamo din 

Capitală întîlnirea internațională de 
scrimă R. P. Romînă—R. P- Polonă. 
In prima zi au evoluat echipele de 
spadă și floretă femei, întreceri îh 
care victoria a revenit oaspeților cu 
același scor : 9—7. Dacă la spadă un 
succes de partea echipei poloneze era 
așteptat (dată fiind valoarea ridicată 
a spadasinilor polonezi și experiența 
lor mai mare de concurs), în schimb 
la floretă femei nimeni — nici chiar 
oaspeții — nu puneau la îndoială o 
victorie a R. P. Romîne.

Victorie «contată a oaspețiilor 
la spadă

Trăgătorii noștri de spadă au câști
gat 7 asalturi și au pierdut 9, și pu
țin a lipsit ca scorul să fie egal: 
8-8. Dacă Haukler dovedea un plus 
de tărie morală, putea cîștiga la Gon- 
sior (a pierdut la 5) și astfel se ob
ținea un rezultat valoros. Deși a rea
lizat 2 victorii, Adalbert Gurath nu 
a evoluat la nivelul pe care îl aș
teptam. Lipsa de antrenament și-a

pe 200 m. fluture (2:24,3)

O. de la Roma
2:23,2; 11- Svmonds (Anglia) 2:23,8;
12. AL. POPESCU (ROMÎNIA)
2:24,3; 13. Turner (Australia) 2:25,6.

G. NICOLAESCU

Reprezentativa R. P. Romine 
participă la turneul internat onal 

de polo de la Milano 
Astă-seară: R. P. Romină — Olanda

feri dimineață a părăsit țara cu des
tinația Italia reprezentativa de polo a 
R. P. Romîne. Echipa țării noastre 
participă la turneul internațional care 
se desfășoară la Milano și care reu
nește selecționatele Italiei, Angliei, O- 
landei și R. P. Romîne. A făcut depla
sarea următorul lot: M. Ștefănescu, 
A. Mureșanu (portari), Al. Bădiță, A. 
Zahan, G. Blajec, AI. Szabo, A. Grin- 
țescu, Șt. Kroner, I. Culiniac și N. Fi- 
roiu. Astă-seară echipa R. P. Romîne 
întîlnește Olanda, mîine Italia, iar luni 
selecționata Angliei.

Metalul București— Petrolul Constanța,
un meci hotărîtor în campionatul feminin

Și în campionatul masculin și în 
cel feminin mîine se dispută o etapă 
incompletă. La băieți au loc doar trei 
meciuri, dintre care două în Capitală: 
Constructorul—Jiul Petroșani și Vic
toria—Tractorul Or. Stalin. Al treilea 
are loc la Orașul Stalin : Politehni
ca—Știința Cluj.

In campionatul feminin se dispută 
trți meciuri din ultima «tapă; pro

De aceea este de așteptat că ei vor 
solicita formația noastră, astfel ca 
aceasta să facă uz de toate cunoș
tințele sale și să desfășoare o partidă 
valoroasă, pe măsura posibilităților și 
talentului jucătorilor care o compun. 
In rîndurile selecționatei bucureștene 
vor evolua sportivi cunoscuți. cum sînt 
fundașul chipei C.C.A. — Alexandru 
Penciu, coordonatorul jocului echipei 
noastre campioane C.F.R. Grivița 
Roșie — Viorel Moraru, precum și co
echipierii săi Costel Stănesc-u, Vasile 
Mladin, Mifceâ Rusu, Lică Cotter, 
Mihai Wusek, care au purtat spre vic
torie culorile fefeyiarc în atîtea nartide 
internaționale și tînărul debutant 
Valeriu Irimescu. De asemenea. în se
lecționată vor evolua jucători din 
echipele Dinamo (Aurel Barbu), Con
structorul (Alexandru Teofilovici și Ion 
Sava), Progresul (Rene Chiriac și A- 
nastase Marinache). Lor li se vor 
adăuga și doi dintre cei mai repre
zentativi jucători ai echipei clujene 

spus cuvîntul. Thelmetner și Dobres- 
cu și-au făcut datoria față de echipă. 
Ei au realizaț pite două victorii. în
vingătorii au prezentat o formație de 
renume. Nielaba a fost de 15 ori în 
reprezentativa R. P. Polone, iar 
Sauka de 10 ori. Cel mai bun a fost 
însă un alt tînăr — Kureab —, care 
și-a întrecut toți adversarii. Insufi
cient de hotărît ne-a părut Gonsior. 
Victoriile au fost realizate de: Kureab 
4 ; Sauka 2 ; Gonsior 2 ; Nielaba 1' 
(R.P. Polonă); Gurath 2; Thelmeinr

Reprezentanta noastră Maria l'icol (dreapta) a fost cea mai bună trăgătoare 
a întrecerii pe echipe, lat o in asaltul cu Migas

2 ; Dobrescu 2 ; Haukler I (R. P. Ro
mînă)
Am pierdut surprinzător la floretă 

femei
Echipa noastră feminină a fost în

trecută în mod surprinzător de flore- 
tistele poloneze. După părerea noas
tră nu există nici un fel de scuză 
pentru această înfrîngere. Chiar fără 
Olga Szabo, echipa noastră trebuia 
să cîștige această întrecere, in care, 
deși a întîlnit un adversar în progres, 
totuși ea păstra superioritatea. „Ar
ma" cea mai eficace a trăgătoarelor 
poloneze a fost combativitatea, adică 
tocmai ceea ce a lipsit reprezentante
lor noastre. In afară de Maria Vicol, 
care a realizat patru victorii și care 
a corespuns pe deplin, și a Ecate- 
rinei Lazăr, a cărei constanță trebuie 
subliniată, celelalte componente au 
concurat foarte slab. Ne referim în
deosebi la Elena Ferencz, care nu 
și-a justificat nici cu acest prilej lo- 

gresul București—Someșul Cluj, Me
talul București—Petrolul Constanța 
(meci hotărîtor pentru retrogradare) 
și Voința Sibiu—Voința Or Stalin. 
Derbiul Dinamo—Rapid a fost amînat 
pentru vineri 27 mai, iar jocul C. P. 
București—Știința Timișoara nu va 
avea loc fiindcă Știința a anunțat 
că nu se prezintă. In consecință, me- 
.ciul a fost cîștigat de C.P.B. cu 3-Q. 

Știința (revelația actualei ediții a cam 
pionatului) Alexandru Paloșanu ș 
Radu Demian.

Subliniem că sportivii francezi d‘ 
la echipa P.U.C. au mai fost la no 
în țară în toamna anului 1953, cîn< 
au fost întrecuți cu 11—-3 și 18—t 
de C.F.R. Grivița Roșie și au cîștiga 
cu 8—6 în fața Constructorului FOR 
MÂȚII: SELECȚIONATA ORAȘULU 
BUCUREȘTI; Penciu (15) — Bărbi 
(14), Wusek (11), Irimescu (12) 
Sava (13) — Chiriac (10), Stănesci 
(9) — Morarii (6), Paloșanu (7)
Rusu (8) —- Mladin (5), Marinarii 
(4) — Teofilovici (3), Căpușan (2) 
Cotter (1). Rezerve: Buda, Rotam 
Dernian, Doruțiii, Vicol. P.U.C, : Goa
— Lheriteau, Sine, Debru, Choquari
— Hornandarena (Haget), Duizabeai
— Cantet, Dufau, Duranton — Allaire 
Rozan — Panciroli, Courault, Bongu 
yon. Rezerve: Legrand, Horn. Gion 
Joland.

cui in echipa țării. după cum nu c 
făcut-o nici la Smolensk, unde a avui 
aceeași comportare slabă. Eugenia 
Mateianu a avut unele „sclipiri", dat 
— în general — a fost depășită de 
concurs-

Concurentele R.P. Polone s-au pre
zentat în progres: Ele au cîșfigat, 
mai cu seamă pentru că nu s-au lăsa, 
impresionate de renumele adver 
lor. Cea mai bună a fost Kaczi ,r- 
ezik. Victoriile au fost obținute tie: 
Kaczmarczik 3; Ju'iito, Pawlas și Mi- 
gas cite 2; Vicol 4; Lazăr 2; Mate
ianu 1; Ferencz 0.

Scrimerii polonezi învingători ’• 
și în a doua zi

Ieri au continuat în sala Dinamr 
întrecerile pe echipe la floretă bărbat 
și sabie. Ca și în prima zi. sportivi 
polonezi au terminat victorioși cu a 
celași scor: 9—7. Ei au fost supe 
riori reprezentanților noștri din toati 
punctele de vedere. Trăgătorii noștr 
pot fi împârțiți (ca și cei de Ia spa 
dă și floretă femei) în mai multe ca 
tegorii: unii ca D. Mustață, care ai 
concurat bine, alții satisfăcătoi 
(Pelmuș, Poenaru, Zilahi și întrucît- 
va, Mureșanu) iar alții sub așteptări 
Rohony, Csipler. Este inadmisibil c; 
un trăgător de valoarea lui Rohony 
care cîștiga cu numai o lună în urmi 
un concurs internațional, să se pre 
zinte acum în meciul pe echipe atî 
de slab, să nu realizeze nici o victo 
rie. De asemenea, deși s-a lupta 
mult, Csipler nu a obținut deeît < 
victorie, pentru că i-a lipsit finalita 
tea în acțiuni.

De la învingători am reținut evo 
luția remarcabilă a sabrerilor Piat 
kowski și Zub, ca și a floretiștilor Ru 
jitki, Franke și Voida. lată cari 
sînt realizatorii victoriilor : sabie
Piatkoaiski 3 ; Zub 2; Wuitki 2 ; Voi- 
da 2 ; Mustață 4 ; Pelmuș 2 ; Szanthi 
1 ; Rohony 0; floretă bărbați: Ru 
jitki 3; Franke 3; Voida 2: Kunzi 
1 ; Poenaru 2; Zilahi 2: Mureșam 
2; Csipler 1.

★
Intîlnirea continuă azi și mîine ci 

turneele individuale după următoru 
program: azi ora 8 semifinale spa 
dă ; ora 9,30 semifinale floretă femei 
ora 16 finală la ambele probe. Miint 
de la aceleași ore au loc întrecerile 
de sabie și floretă bărbați.

ELENA MAItESCU
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ultimul antrenament

două por{i ab selec- 
înaintea meciului cu

Ultimul joc la 
ționatei noastre, 
R. Cehoslovacă...

Pe stadionul „23 August", mulți 
spectatori au luat loc în sectoarele 
centrale și urmăresc cu tot intere
sul meciul dintre selecționată și 
echipa „Abatorul" din campionatul 
orășenesc. Firește, cei 11 selecționa- 
bili — conduși de pe margine de an
trenorii Botescu și Oană — nu fac 
eforturi deosebite pentru a marca. 
Ceea ee interesează în acest joc este 
aplicarea unor scheme tactice, ur
mărirea jocului de ansamblu. Golu
rile însă nu lipsesc, ba dimpotrivă, 
întreaga, echipă a dat satisfacție, sub
linieri deosebite 
Tătaru. Eftimie,
Cele 90 de minute 
cu rezultatul de... 
încercările lui Utu 
a doua a apărat poarta echipei Aba
torul) de a-1 limita.

Selecționata a jucat 
formație: UțUr-Popa. 
re—Jenei, Wiinweiler
Raksi, Mateianu,
Autorii punctelor. .Mateianu (6), Tă
taru (3), Hașoti (3), Raksi (2), Efti
mie (2).

înaintea • acestui joc, într-o forma
ție alcătuită;,din jucătorii de rezervă 
ai selecționatei, și cîțiva jucători de 
Ia Dinamo Obor, a evoluat o repriză 

Constantin. El n-a puțut face față 
„jcului, resimțindu-se de. pe urma

A

•y;

■:

:i Iată ce ne spunea 
dașul Cornel Popa 
pre partida de mîine:

„Dorim din toată inima 
să ctșligăm. Știm că e 
un meci greu, că intilnim 
un adversar de certă 
loare. Sint convins 
echipa pe care o vom 
nia va fi duminică
înălțimea sarcum de cins
te pe care o are. Perso
nal, mă voi strădui să 
joc cit mai bine, să co
respund integral sarcini
lor postului meu".

După antrenament, spec
tatorii i-au
fotbaliștii noștri la ves
tiar, i-au 
carea de 
cînd autobuzul s-a pus în
mișcare, în jur au izbuc
nit aplauze și s-au auzit 
voci : „Vă dorim, am
suflet, succes in meciul de 
duminică. Vom fi alături 
de voi..."

■ ;i;v- '.

fun- 
des-

oa- 
că 

ah- 
la

ANTRENORUL VYTLACIL Va fi o luptă dîrzâ”

meriiînd 
Hașoti 
de joc 
16—0, 
(care

Mateianu, 
și Raksi. 

se încheie 
cu toate 

în repriza

așteptat pe

condus la ple- 
la stadion. Iar

în următoarea 
Apolzan, Soa-

III—Hașoti, 
Eîtimie. Tătaru.

La antrenamentul de joi : Mateianu intervine la o 
minge înaltă.

(Fe-lo■ ■ . ‘ T#:U li
accidentului suferit, așa încît e sigur 
că nu va juca duminică.

In generați, meciul de antrenament 
de joi a corespuns. Jucătorii s-au 
mișcat bine, au arătat bună dispoziție 
și poftă de joc. Ei privesc cu încre
dere întîlnirea cu fotbaliștii ceho
slovaci. . lî .

B. Ciobanii)

— Cu jucătorii cehoslo vaci prin București
— Formidabili — a exclamat 

Vytlacil Rudolf, antrenorul selecțio
natei R. Cehoslovace, privind pano
rama ce i se desfășura în fața ochi
lor : imensa construcție de beton a sta
dionului „23 August".

Vytlacil Rudolf fost jucător al e- 
chipei Slavia Praga, care a colindat 
lumea in lung și în. lat, a rămas en
tuziasmat de frumusețea acestei baze 
sportive. Și mai mare a fost impre
sia pe care a lăsăt-o capitala noas
tră, pe care ultima oară a vizitat-o 
acum 20 de ani:

— Nu mai recunosc decît oamenii, 
care au rămas la fel de ospitalieri; 
alît de mult s-a schimbat, aspeitul 
capitalei dumneavoastră — ne-a 
mărturisit Vytlacil Rudolf.

Păreiea antrenorului este împărtă
șită, de altfel, de întreg lotul ceho
slovac, care de joi este oaspetele 
Capitalei.

Desigur prima dorință a oaspeți
lor a lost să viziteze stadionul ..23 
August" (unde s-au antrenat ieri 
după-amiază), apoi orașul Și în pri
mele ore petrecute în București ei au 
fost cei care au pus întrebări. S-au 
interesat oe noile construcții, despre 
viața culturală a Capitalei etc. etc. 
Fotbalul a fost punctul 2 pe...... ordi
nea de zi". Dar cînd am început să 
vorbim despre jocul cu balonul ro
tund discuția a devenit interm nabilă.

Vorbind despre jucătorii cehoslovaci.

Hermansky Vladimir — conducătorul 
lotului, secretar general al fede tiei 
de specialitate — ne-a sous că ei 
sînt int -o formă mulțumitoare și în 
meciul cu Austria (4—0) puțeau cîș- 
tiga la un scor și mai mare, dar 
aceasta datorită mai mult faptului că 
austriecii au jucat slab.

Antrenorul Vytlacil Rudolf ne-a 
vorbit despre întîlnirea de duminică:

— Va fi o luptă dirză pentru vic
torie. Personal nu i-am văzut de 
mult /ucînd pe fotbaliștii romîni, dar 
sînt informat că au progresat tn ultimul 
timp. Cum noi nu am jucat de 
7 ani cu reprezentativa R. P. Romîne, 

: nu pot risca nici un pronostic...
Am stat de vorbă și cu jucătorii 

reprezentativei cehoslovace. Majorita
tea lor au o bogată experiență interna
țională. Cel mai tînăr din lot e fun
dașul bomba (21 de ani), iar cel mai 
„bătrîn" înaintașul Pavlovici (31 de 
ani) Sini bine dispuși, mulțumiți de 
ospitalitatea cu care au fost primiți și 
de vremea plăcută din capitala ță
rii noastre. $i desigur, așțeaptă cu 
înfrigurare confruntarea de duminică.

IN JURUL BALONULUI

Ce este si cum se d'spută „Cupa Europei**?
• „Cupa Europei" este o compc- organizează această cupă, va fi Rilsky 

tiție rezervată echipelor reprezentative (din federația poloneză de fotbal), 
de țări.

Reprezentativa R. P. Romîne 
întâlnește echipa R. Cehoslovace

(Urmare din

• Jocul de mîine este al 154-lea al
• La prima sa ediție, actuala, reprezentativei țarii noastre, 

s-au înscris și au participat 17 fede
rații europene. Reprezentativele R. Ce
hoslovace și Irlandei au disputat un 
meci preliminar.

NOUIAțl DIN CATEGORIA B

• Partidele Metalul București — Fla
căra Moreni și C.F.B. Arad — C.F.R. 
Cluj se dispută astăzi, sâmbătă. Jocul 
din Capitală are loc pe terenul Metalul 
(Dudești) de la ora 17.15.

• Trei întîlniri de niiwwr avea 
loc dimineața la ora 10J0-; Prahova 
— Rulmentul Bârlad, Rapid Got — 
Corvinul Hunedoara și C.FJL Timi
șoara — Poiana Cîmpina. Partida 
C.S.M. Reșița — Dinamo Pitești va 
începe la ora 16.30.

• Jocul Traetorul Orașul Stalin — 
Ind. Sîrmei va avea loc la Zărnești, 
terenul echipei Tractorul fiind suspen
dat.

La
dionul „23 August" se va 
un program editat de ziarul 
tul popular".

Programul se va găsi de vînzare 
Ia intrările Parcului și la difuzorii 
de pe stadion.

meciul de miine de pe sta- 
difuza 
„Spor-

ÎNTÎLNIRI AMICALE• Șist.niul de disputare: jocuri 
tur-retur eliminatorii. Echipele joacă 
o dată acasă și o dată în deplasare. 
Se califică formația care 
cele mai multe goluri.

A-adversar redutabil, experimentat.
' ceasta insă, constituie un stimulent 

jucătorii noștri? plus pentru ei, în dorința de a ieși

pt'S- 1)
Ce așteptăm de la
Să joace la valoarea lor reală, , să

practice un fotbal de bună calitate și învmgători ui acest meci. Spectato-t-------- - . I

marchează

MifiNE, PE STADIONUL j»23 AUGUST"
Ora 15.30 :
Ora 17.15 :
Arbitri : Andor Corogi — la centru —, Gyorgi Pasxtor și Istvan 

Majer — la tușă —, toți din R. P. Ungară.
R. P. ROMINA : Uțu — Popa, Arclzan, Soare — Jenei, Nunweiller 

III — Hașoti, Raksi, Mateianu, Eftimie, Tătaru.
Rezerve: Mîndru, Zavoda II, Băcuț II, Alexandru, Seredai, Oaidă, 

Ene II.
R. CEHOSLOVACA: Stacho — Tichy, Pcpluhar, Novak — Bu- 

bernik, Masopust — Pavlovict, Moravcik, Kvasnak, Bubnik. Dolinsky.
Rezerve; Schroiff, Bomba, Vojta, Vacenowsky, Molnar.

Selecționata orașului București — P.U.C. (rugbi) 
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă (fotbal)

• Competiția a ajuns 
sferturilor de finală. Pînă 
prezentativa noastră a eliminat Turcia: 
cu 3—2 (3—0-j-0—2), iar R. Ceho
slovacă pe Irlanda cu 4—2 (0—2-ț- 
4—0) și pe 
(2-2+5—1).

Danemarca

• Echipele 
de finală (4 
intr-un turneu 
niza într-o singură

în etapa 
acum re-

cu 7—3

sferturile
vor juca

i
t
să nu precupețească nici un efort în 
lupta pentru victoria culorilor noastre 
dragi.

Reprezentanții noștri nu au o sar
cină ușoară, e adevărat; inlilnesc un

rii, dornici să asiste la o întrecere di
namică spectaculoasă, corectă, vor fi 
fot timpul alaiuri de „11“-le nostru pe 
care-l vor încuraja din toată inima 
HAI R. P. R.l

calificate din 
la număr) 

final, care se va orga- 
țară (s-au oferit

să organizeze Franța și Spania). Pînă 
acum o singură țară s-a calificat pen
tru turneul final: Franța (învingă
toare în 
5—2 și

ambele întîlniri cu Austria cu 
4—2).

meciul de mîine de la Bucu-
care

• La
rești, delegat al U.E.F.Ă., forul

Un meci mai interesant ca altul...
Continuă

concursului Prono-Iată programul 
spori de mîine :

I. R.P.R.-R. Cehoslovacă (Cupa 
ropei) - pronostic la pauză.

II. R.P.R.-R. Cehoslovacă (Cupa 
ropei) - pronost c final.'

UI. “ •• ■" ' ----------
(cat.

IV. 
(cat.

V. 
(cat.

VI.
C. Turzii (cat. B).

VIL ’ ~ ‘ 
(cat. B).

VIII. Recolta Cărei - C.
(cat. B).

IX. Udinese - Intemazionale (camp, 
italian).

X. Bari-Juventus (camp, italian).
XI. Atalanta—Spăl (camp, italian).
XII. Genoa—Lazio (camp, italian). 
Făcînd un apel la evidenta concurau.

rilor Pronosport din anul trecut, con
statăm că exact în aceeași perioadă și 
în seria in care ne aflăm (concursurile 
nr. 20—21—22) s-au înregistrat mari pre
mii : o singură var antă cu 12 rezultate 
— premiu 130.785 lei la concursul nr 
20 : 4 variante cu 12 rezultate a cit» 
28.722 lei )a concursul nr. 21 ; o varian
tă cu 12 rezultate a 131.125 lei la con
cursul nr. 22.

Mihai Smărăndescu L căpitanul echi
pei Progresul, pe care l-am întîlnit stu
diind cu atenție concursul, ne-a decla
rat : „Am mare încredere în comporta
rea echipei noastre reprezentative in 
meciul cu valoroșii fotbaliști ceho
slovaci „Văd” un rezultat de mare va
loare. Extrem de interesantă este și 
etapa campionatului de categoria B 
, Soliștii" mei sint: Dinamo Obor. 
C.S.M.S, Iași, A.S.A. Slb-u. complet,

Eu-

seria marilor premii la
primele oj>t 
- 1 ; in - 
l. x : VII -

Eu-

Carpați-Slnaia - Dinamo Obor 
B»

C.S. Craiova - știința Timișoara 
B).
Gloria Bistrița — C.S.M.S. Iasi 

B).
Tractorul Or. Stalin—Ind. Sîrmei

A.SA. Sibiu—C.S.M. Baia Mare
S. Oradea

pronosticul meu pentru 
partide, este : I - 1. x: II 
2 ; IV - 1. x ; V - 2; VI - 
1 ; VIII - 2, 1.

Trecem la întâlnirile din
ital an. Pentru început, iată pronosticu
rile publicației ,,Totocalcio“ pentru cele 
patru meciuri din program :

Udinese—Inter. 1. “
Bari—Juventus 1. x. X 
Atalanta—Spăl 1.
Genoa—Laz o x. 2.
Unsprezecele ce va fi utilizat de Udi

nese nu este cunoscut. Sigur vor juca* - -- -- - - - • Me_

camplonatul

X.

Manente, Oglindio, Bertos , Sarti,

fitonosport
negott . Centrul atacant titular Bettini 
nu va juca în mod cert. La Inter, nici o 
schimbare de formație. In echipa Bari 
nu va apare - în partida nu Juventus - 
centrul înaintaș Scappa. In locul lui va 
fi întrebu nțaț Guliogni. Iată formația 
Juventusului : Vavassori—Garzena, 
tl-Emoli, Cervato, Colombo-Nicol6, 
niperti, Charles, Slvori. Stachini.

Atalanta va alinia echipa din __
mele etape. La Spăl nu vor apare Gan- 
zer și Pitti. In formația lui Genoa nu 
va putea fi utilizat atacantul Bartson, 
în timp ce Lazio a anunțat următorul 
unsprezece : Cei—Molino, Lo Buono- 
Carandolli, Janich. Fumagalli-Bizzarl 
Pozan. Ronzoni. Franzini. Mattel.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR 20

In urma trierii și omologării vărlan. 
telor depuse ia concursul Pronoexpres 
nr. 20 din 18 mai au fost stabil-te ur
mătoarele premii;

Sar- 
Bo-

lUti-

Pronoexpres
Categoria

78.052 lei.
Categoria

Iei
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 

le
Fond
După 

nr. 19. 
ținut 84.524 lei 
au cîștigat cite 14.087 lei, iată că și la 
concursul din această săptămînă un 
nou premiu de valoare a recompensat 
perseverența unei panic pante. De data 
aceasta este vorba de Marin zlna din 
Codlea, str. Aurel Vlaieu nr 49. Ea a 
obținut premiul de categoria a fl-a fn 
valoare de 78.052 Iei. Aceste premii ob
ținute la două concursuri succesive de
monstrează - dacă mai era necesar - 
că la Pronoexpres se pot obține pre
mii mari particJpînd cu regularitate. 
Este b ne să amintim că o metodă de 
a obține premii - metodă utilizată de 
numeroși participant! - este folosirea 
buletinelor sistem redus și a bulet ne- 
lor cu numere în ordine de preferință. 
Acestea permit realizarea unor premii 
importante cu o taxă de participare 
mai mică.

De asemenea, la dispoziția particlpan- 
ților la Pronoexpres se găsesc buleti
nele abonament care permit part cipa- 
rea la toate concursurile din decursul 
unei luni cu economie de timp și bani. 
Procurîndu-vă din t mp buletinele-abo- 
nament la Pronoexpres pe luna iunie 
aveți asigurată participarea la toate 
concursurile Pronoexpres din această 
lună.

Rubrică redactată de i, S. Loto-Prono- 
spdtt,

AMĂNUNTE DE ORGANIZARE 
LA MECIUL R. P. ROMINĂ - 

R. CEHOSLOVACĂ
La jocul R. P. Romînă—-R. Ceho

slovacă sînt valabile următoarele per
mise ;

— In sectorul O : permisele albas
tre în piele la tribuna B ; permisele 
roșii în piele la tribuna E; jar per
misele verzi de ziariș’i, numai cu de
legație specială și în limitele locuri
lor repartizate fiecărui ziar, la masa 
presei. Tichetele care dădeau acces 
Ia tribuna A in sectorul O nu mai 
sînt valabile.

— In tribuna 1, sectoarele 1 și 46 
permisele albastre în dermatin, gris, 
în dermatin cu ștampila „fotbal" și 
„rugbi" și verzi dermatin; carnetele 
de arbitri și antrenori de fotbal și 
rugbi vizate pe anul 1960.

La acest meci sînt valabile bile
tele cu seria nr. 56

Intrarea publicului va fi permisă 
de la ora 13. Accesul se va face nu
mai prin intrările indicate pe bilete. 
Respectarea numerotării locurilor este 
obligatorie.

!

I

a Il-a t deun premiu
13 premii a
premii a 1219 lei

429 premii a 181 lei. 
1259 premii a 61 lei.

. : 6709 premii a 23
de premii s 546.365 lei.

ce la concursul Pronoexpres 
Maria Olaru din Cîmpina a ob- 

iar alți 6 pârtie panți

a
a 
a 
a

Hl-a :

IV : 64
V- a : ■
VI- a :
VII-a

săptămînă

6004

Citiți Nr. 10

/n 
putut 
zultatele lor :

9 Olimpia Giurgiu — Progresul 
București 2—2 (0—2). Au marcat : 
Mațteută. Smărăndescu (P). Fișau 2 
(O), Meciul a avut loc marți.

Joi la Craiova : Știința — Progresul 
București 1—1 (l—0). Au marcat : 
Mihaescu (S) și Protopapeacu (P).
• Luni : Soda Ocna Mureș — Farul 

Constanța 1—7 (0—4). Marți : Ind. 
Sîrmei — Farul Constanța 0—4 (0—-1). 
Au marcat : Ciosescu (2) ți Moroianu 
(2). Miercuri: CS. Tg. Mureș — Farul 
Constanța 2—I (1—0). Au marcat: 
Selymesi și Bociardi (CS.M.), respectiv 
Ciosescu.

• C. S. Craiova — U.T.A. 3—5 
(I—3). Au marcat : Pop (2). Metres, 
Tâucean și Pircălab (U.T.A.), Bralu, 
Puștan a (II m) ți Croitor» (CS.). Dru- 
beta 7 r. Severin — U.T.A. 1—1 (0—0). 
Au marcat : Petschowski ți Mazilu.

• Răpiri Deva — Tractorul Orașul 
Stalin 3—2 (2—2). Au înscris : Capră, 
Papuc și Vișinaru (R), Nemeț ți Petra 
(Tr.).

• Poiana Cîmpina — Dinamo Bucu
rești 0—1 (0—0). Unicul gel a 
înscris de Biikossy.

• Azi. pe stadionul Progresul
str. Dr. Staicovici. incepînd de la 
17. se “ ................................. ..................
Progresul.

al revistei ilustrate

cursul acestei săptămini s-au dis
ci leva meciuri amicale, latâ re-

fost

din 
ora 

dixpută meciul amiral C.Cul. —

cu un bogat și variat material ilustrat, din care subliniem:

— Succese în muncă și în sport în cinstea celui de al 111-lea 
Congres al P.M.R.

— însemnări despre Turneul U.E.F.A,
— In vizită (fotoreportaj cu voleibaliștii clubului Rapid 

și Drăgan)
— Cicliști I Știți să vă formați o poziție corectă 7
— Reportaj cu înotătorii ți poloiștii noștri 

nament comun
— Din nou dirt-track
— însemnări dintr-o duminică sportivă
— Apărarea în handbal
— Lumea șahistă are un nou campion
— ,,Sala de forță" de la clubul sportiv
— Ghid turistic (prezentarea Cabanei Poiana
— „Familia cicloturiștilor"
— Unde sînt greii î
— Săgețile rugbiului
— Favoriți olimpici: Pîotr Bolotnikov și Gregory Bell
— SPORT-MAGAZ1N. Cuvinte încrucișate. Umor.
NU UITAȚI, CEREȚI CHIAR DE MIINE NUMĂRUL N AL RE
VISTEI ILUSTRATE SPORT!

Pavei

fruntași la «a antre-

Dinamo
Secuilor dm Bvcegi);



Astă - seară in potcoava de la stadionul Republicii

Vom cunoaște pe noii campioni ai țării!
Semifinalele campionatelor republi

cane de box au continuat joi seara și, 
așa cum era de așteptat, au furnizat 
multe partide de o rară dirzenie, a- 
desea interesante ca desfășurare. Pu
blicul spectator a aplaudat cu de
osebită căldură evoluția perechii Mi- 
halic—Simonka, care au furnizat cel 
maj frumos meci de pînă acum, prac- 
ticînd un box de o rară frumusețe.

Dacă în ceea ce il privește pe Mi- 
halic — recunoscut tehnician — cali
tatea boxului practicat de el nu a 
constituit o surpriză pentru publicul 
bucureștean, în schimb pentru cei

lată programul finalelor : M. 
Dobrescu—Al. Bariciu ; N. Mîn- 
dreanu—N. Puiu ; C. Gheorghiu— 
1. Turcu ; l. Mihalic—1. Manea ; 
Fr. Pazmani—I. Marin; 1. Drag- 
nea—M- Stoiian ; N. Linca—N. 
Șerbu ; I. Monea—P. Deca; Gh. 
Negrea—P. Zaharia ; V. Mariu- 
țan—M. Gheorghioni.

care nu l-atu văzut pe tînărul Șimon- 
ka boxînd în „zona" de la Giurgiu, 
el a constituit o adevărată revelație- 
Elevul antrenorului Doda Eugen a de
monstrat o bună' pregătire, pracțicînd 
un box de calitate, în linie, eficace. 
Ne-au plăcuj de asemenea eschivele 
sale, îndeosebi cele rotative, dovadă 
și ele a cunoștințelor sale tehnice a- 
preciabile. A' învins Iff puncte Miha
lic.

Surpriza gale’ a prilejuit-o întîlni- 
rea „cocoșilor" V. Șchiopu—N. Min- 
dreanu. După ușorul „antrenament la 
mânușă" a] celor doi colegi de club, 
care a durat o repriză și ceva, atră- 
gînd dbuă avertismente pentru ,,non 
combat", nirnenj nu întrevedea dispu
ta aprigă ce a urmat- Am asistat la 
un schimb de lovituri deosebit de dure 
și cu adresa, îndeosebi directe și icro- 
șeurj la figură. In mare vervă, Min- 
dreaiui a lovit mai puternic, mai des, 
hotărît să pună în dificultate pe fos
tul campion. Cea de-a treia repriză 
a conturat clar victoria lui Mîndrea- 
nu. Seriile și croșeurile sale dublate, 
la figuri ca și un-doi-urile la cap și 
stomac, executate în viteză, i-au mers 
în plin. Cu toată riposta hotărîtă, 
Șchiopti — și el bine pregătit de alt
fel — n-a mai. putut să ia inițiativa 
iar faptul că Mindreanu a boxat de 
astă dată fără greș, l-a derutat pur 
și simplu. Mindreanu, cîștigător 13 
puncte, se anunță un valoros candi
dat la titlu.

Cea de-a doua semifinală a ca
tegoriei „muscă" a chemat în ring 
perechile Dobrescu—Cristea. Boxerul 
militar a obținut, așa cum era de aș
teptat, decizia la puncte, dar pentru 
aceasta a trebuit să se întrebuințeze 
serios.

Multă vreme va rămîne în aminti
rea spectatorilor intîlnirea pasionantă 
dintre C. Toma și N. Puiu. Ambii bo
xeri s-au angajat chiar de la început 
într-un schimb violent de lovituri, in
cit cu toții ne așteptam să asistăm 
la un K.O. Dar aceasta nu s-a întîm- 
plat. Proaspătul debutant în categoria 
„cocoș" Puijr Nicolae a eliminat din 

linde mergem?

competiție pe Toma Constantin toc
mai cu „armele" acestuia din urmă: 
vitalitatea. Performanța lui Puiu este, 
firește, valoroasă. El a împins însă e- 
xagerat de mult, a recurs la țineri re
petate fără ca arbitrul de ring să-I 
avertizeze.

O decizie eronată, după părerea noa
stră, s-a dat în meciul dintre C. 
Gheorghiu și Nicu Popa în limitele 
categoriei „pană". Dacă în prima re
priză Gheorghiu a obținut un ușor a- 
vantai. boxînd atent si lovind îndeo-

IOS/F MIHALIC

sein pe contraatac,-îa repriza a doua 
Popa a folosit- cit succes directa de 
dreapta, deosebit de puternică. De alt
fel după ce în această repriză, a exage
rat cu prudența, vădit jenat de tăria lo
viturilor primite, în ult.ma repriză 
Gheorghiu a recurs la țineri, a evitat 
lupta- Inexplicabil, victoria la puncte 
a fost atribuită lui C. Gheorghiu! Tot 
în cadrul categoriei „pană" au boxai 
A. Farcaș ș; 1. Turcu. Deosebit de 
mobil, Farcaș a eschivat adesea di
rectele iui Turcu care, în repriza în- 
tîi, a boxat mai clar, pistonîndu-1 în
deosebi cu directa de dreapta la fi
gură. Credem că Farcaș a greșit ur-

IHI H If® ii S M
az! Alergări de trap

In reuniunea de trap de azi după- 
amiază se va disputa prima între
cere de fond a cailor de 4 ani, înain
te de a se întîlni în clasica alergare 
a derbiului. La condițiile de califi
care ale cursei șansele concurențelor 
sînt echilibrate și proba promite un 
deosebit interes. Programul mai cu
prinde și o întîlnire deschisă cailor 
din prima categorie în care figurează 
printre alții și Pogorîși, Tarcâu, Ora
dea, Olteț și Harnefal

in proba de fond a 4-anilor parti
cipă :

2600 Fantezia (Tănase Gh.), Vîr- 
tej VI (Avram G-), Straja (Ștcfănes- 
cu), 2620 Jalea (Toderaș I.), Japo
neza (Moldovan Gh.), Licurici III 

mărind prea mult arcada deschisă cu 
o zj înainte, a lui Turcu. Repriza a 
doua a avut un aspect cu totul deose
bit, înclinînd avantajul de astă dată 
de partea lui Farcaș- La loviturile lui 
Turcu el a răspuns rapid cu un-doi-uri 
și serii, transformîndu-șj contraatacu
rile in ofensive prelungite și lovind 
deosebit de puternic. Tocmai viteza 
acțiunilor l-au ajutat pe Farcaș să-și 
depășească adversarul. In repriza a 
treia Turcu intra hotărît să refacă, 
își dă, în sfîrșit, drumul la brațe și 
reușește să remonteze cea mai mare 
parte d n handicap. Spre final, Farcaș 
forțează însă, lovește dezlănțuit cu 
ambele brațe de parcă atunci se ur
case în ring. El însă comite obstrucții 
(în plină dominare!), lovește cu ca
pul, ceea ce-i aduce un avertisment 
din partea arbitrului Epureanu. Toc
mai acest avertisment l-a făcut să 
piardă victoria pe care o merita.

In ceea ce privește meciul din
tre Gh. Negrea și V. Ghețu so
cotim că federația de specialitate 
a greșit admițîud urcarea în ring 
a pugilistuluî de la Metalul, al 
cărui box este recunoscut ca pericu
los. Aceasta, cu atit maj mult cu cît 
joi seara, Gliețu avea ca adversar pe 
una din speranțele noastre la Olim
piada de la Roma. Decizia i-a reve
nit lui Gti. Negrea prin abandon în 
repriza a doua. ALTE REZULTATE : 
I. Manea (Marina Constanța) b.p. M. 
Albii (Prahova) : P. Deca (Dinamd 
Craiova) b-p. N. Tudor (Corvinul 
Hunedoara) ; P. Zaharia (Rapid Buc.) 
b.p. O. Cioloca (A.S.A. OradeaL; M. 
Gi ieorgl lionț țCorvimil Hunedoara) 
b.dese-III I. Alexandru (Prahova); 
V. Maritțan (Dinamo Buc.) b.ab. II 
V. Netea (Progresul Buc.) ; Ai. Ba- 
riciti b.p. L. Ambruș; I- Monea b.p. 
V. Vlădescu.

M. RAHOVEANU 
R. CALARAȘANU

Finalele campionatelor republi
cane de box care au loc astă-sea- 
ră pe stadionul Republicii vor 
începe la ora 19 precis și nu la 
ora 19..W, cum fusese fixat inițial.

(Tigăeru D.) 2640 Breton (Oană IJ, 
Oiimp II (lehini C.).

MIINE ALERGĂRI DE GALOP
In cadrul alergărilor de galop de 

mîine dimineață se dispută prima în
tîlnire cu caracter clasic, în care iau 
parte cei mai de seamă cai de trei 
ani. Prin descărcările acordate con- 
curenților cu performanțe mai mo
deste. cursa are înfățișarea unui han
dicap.

Protagoniștii probei sînt Cărăbuș 
și Palmira. Alergarea se desfășoară 
pe distanța de 1600 metri și sînt pre- 
zenți la start. :

Palmira 59 (Cîmpeanu M.), Cără
buș 59 (Botescu St.), Patrat 55 
(Soare), Vifor 55 (Huțuleag V.), 
Neron 53 (Lazăr Gh.), Minciunica 
53 (Muth N.), Mariana 51 (Picui 
FI.).

Competiții în cinstea
celui de al Ill-lea Congres al P.M.R.
DINAMO A CÎȘTIGÂT CUPA „CEL DE AL III-LEA

CONGRES AL P. M. R.”
Cu partidele desfășurate joi după- 

amiază în sala Giulești, întrecerea 
celor mai bune echipe feminine de 
volei din Capitală dotată cu cupa 
„Cel de al Ill-lea Congres al P.M.R " 
a luat sfîrșit. Invingînd pe C. P. 
București cil 3—1 (15—8, 13—15,
15—11, 15-—8). Dinamo a reușit să 
termine pe primul loc în clasamentul

„CUPA VOINȚA”
LA POLO

• Joi după-amiază s-a jucat o 
nouă partidă în competiția de polo 
„Cupa Voința", care se desfășoară 
în cinstea celui de al IH-lea Congres 
al P.M.R. S-ati întîlnit echipele 
C.C.A.—Voința, iar victoria a revenit 
militarilor cu scorul de 9—1 (2—1). 
Pentru astăzi șl miine (ștrandul Ti
neretului) sint programate urmă
toarele jocuri: astăzi, ora 17-30: Ști
ința—Rapid; ora 18.30: Voința—Pro
gresul; miine. ora 11: Progresul— 
C.C.A.; ora 12: Rapid—Dinamo.

® De curî-nd asociația sportivă „O- 
îimpia" din Reșița a organizat o com
petiție de natație în cinstea celui de 
al Ill-lea Congres al P.M.R. Cu acest 
prilej, ștafeta 4x50 m mixt fete a a- 
sociației Olimpia a realizat cu timpul 
de 2:28,0 un nou record de sală, iar 
tîțiăra înotătoare Margareta Muscă, 
(12 ani) a parcurs distanța de 50 m 
liber în valorosul timp de 35 sec.

I. PLAVIȚIU-coresp.
-------- ----------- -—---- - -

Mîine, ultima etapă în întrecerea feminină
de baschet

Mîine dimineață se dispută pe tere
nul clubului sportiv Voința ultima e- 
tapă a competiției feminine organizată 
în cinstea celui de-al Ill-lea Congres 
al P.M.R. După cum am mai anunțat, 
cîștigătoarea competiției — echipa Pro
gresul — a fost stabilită încă din elapa 
trecută. învingă io a rea care și-a dis
putat toate partidele, a totalizat 16 
puncte, nemaiputînd fi ajunsă de cele
lalte participante la întrecere. Mîine, în 
schimb, vor fi cunoscute ocupantele 
celorlalte locuri. Iată de altfel progra
mul complet al etapei: de la ora 9 : 
Constructorul — Victoria; Voința — 
Rapid; I.C.F. — Știința.

In competiția masculină, azi și mîine 
vot avea loc jocurile etapei a II-a. 
Dintre meciurile programate, mai inte
resante ni se par cele dintre Ixrtul 
R.P.R. și C.C.A., Progresul și Petrolul 
Plocști. Citiți la rubrica „Unde mer
gem ?” programul tuturor întîlnirilor.

• Ieri după-amiază, pe terenul Pro
gresul, s-a desfășurat partida restantă 

competiției. Și în partida de joi, <fi- 
namovistele au obținut o Victorie 
clară. învinsele au opus o rezistență 
în seturile II și III, datorită eforturi
lor Tatianei Avactim și Elenei Florea.

A doua partidă, dintre Rapid și Me
talul. a revenit primei formații toi 
cu 3—1 (15—6. 12—15, 15—9, 15—8).

învingătoarele au greșit mai puțin

SPORTURI NAUTICE

la preluări și au avut un atac mai 
eficace.

Iată clasamentul final:
1. Dinamo 4 4 0 12: 2 8
2. Rapid 4 3 I 9: 7 7
3. C. P. București 4 o 2 9: 8 6
4. Metalul 4 î 3 6:11 fi
5. Progresul 4 0 4 4:12 4

Azi și miine, 
concurs in Capitala
Clubul sportiv Voința organizează 

azi și miine, pe lacul Herăstrău, un 
concurs de sporturi nautice, cuprinzînd 
probe de caiac-canoe și canotaj acade
mic, deschis tuturor canotorilor bucu- 
reșteni. Astăni după-amiază (de lai 
16,30) se vor disputa întreceri pentru 
juniori iar mîine dimineață (prunul 
start la 8.30) sînt programate întrece: 
rile seniorilor. Programul este deosebit 
de bogat, cuprinzînd peste 20 de probe.

Se va face și im clasament pe echipe 
după sistemul : locul 1 = 7 pur 
locul II = 6 puncte etc. Pentru 
unei echipe sa i se atribuie pui.^e 
trebuie ca la start să fie prezente mi
nimum două echipe.

--------------------—--------------—.

din etapa I a competiției masculine, 
dintre Iotul R.P.R. și Progresul. Scleo 
ți un abilii au obținut o victorie fără di
ficultate : 74—41 (33—13). Ei «~aa
mișcat foarte bine în atac, realizînd a- 
desea faze spectaculoase. Este drept însă, 
că nici jucătorii Progresului nu le-aa 
opus prea multa rezistență, a$a că tre
buie urmărită cu atenție evoluția lotu
lui nostru și în partidele sale viitoare. 
Și una din acestea este chiar cea de as
tăzi în care va întîlni echipa C.C.A,

• Cu prilejul meciului Metalul—F 
pid din cadrul etapei a II-a a cwn| 
tiției, a fost inaugurat frumosul teren 
asfaltat al Școlii profesionale „Mao 
Țse-dua”. După un joc disputat, victo
ria a revenit echipei metalurgiste cu 
scorul de 72—62 (37—22). Echipa în. 
vingătoare a avut cei mai huni jucători 
în Dimancea și Tursugian care au în
scris cîte 35 și respectiv 20 puncte. 
(AL. CO-LȚAN-coresp.).

ÎN CAPITALA

Azi

BOX — Stadionul Republicii, de 
la ora- 19: finalele campionatelor re
publicane.

SCRIMA — Sala Dinamo, de la 
orele 9 și 16: turneele individuale 
de floretă femei \și spadă din cadrul 
întâlnirii > R P.R.—R.P.R.

BASCHET — Teren Progresul, de 
la ora 16,45: jocuri în cadrul „Cupei 
Congresului" pentru echipele mascu
line : Lotul R.P.R.—C.C.A., și Știința 
—S.P.C.

CICLISM — Velodromul Dinamo, 
de la ora 16.30 : întreceri în cadrul 
wCuoei Sportul popul ar

POLO — Ștrandul Tineretului, ora 
37.30 : Știința — Rapid ; ora 18,30: 
Voința—Progresul (Jocuri în cadrul 
'„Cupei Voința**). ’

pistă (foarte bună) ce măsura 
xac.t tOO m, fără diferențe de 
vel etc-

Cu atît maj surprinzătoare 
•e nar critieile pe care d-voastră 
]e adresați în nr. 3.616 al ziaru
lui Sportul popular „ATLETELOR" 
noastre, si indirect F.R.A.. secții
lor de atletism ale cluburilor, an
trenorilor. In aceste condiții criti

eile respective nu pot fi conside
rate decît ca total neîntemeiate

Ce-i drept, însă, mă miră faptul
că în concursurile noastre din ul
timul timp nu figurează probe de 
viteză și pentru BARBAȚ1. Peter, 
Covaci, lordache. Moina. Lupșa 
ș. a. au dovedit de-a lungul ani
lor că avem sprinteri talentați-.."

Scrisoarea aceasta, pliiiâ de us
turătoare ironie, ar trebui să facă 
să roșească pe toți sprinter i n®?-

SPORTURI NAUTICE — Lacul 
Herăstrău, de la ora 16.30 : „Cupa 
Voința" (probe de juniori)

FOTBAL —. Teren Metalul (Du- 
dești), ora 17,15: Metalul București 
•—Flacăra Morenî.

GIMNASTICA — Sala clubului 
sportiv școlar și sala de la Ștrandul 
Tinerelului, de la ora 17: etapa a lil-a 
a campionatului R.P.R. de juniori și 
cam o ion a tul individual al Capitalei.

TIR — Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : Campionatele Internaționale -tk h r> n

Mîine
FOTBAL — Stadionul „23 August", 

ora 17,15: R. P. Romînă—R. Ceho
slovacă.

VOLEI — Sala „23 August", de 
Ia ora 9,30: Metalul—Petrolul (f), 
Progresul—Someșul Cluj (f) ; sala 
Giulești, de ia ora 9,30: Victori-a— 
Tractorul (tn). Constructorul—Jiul 
Petroșani (m).

POLO — Ștrandul Tineretului, ora 
11: Progresul—C.C.A.; ora 12: Ra
pid—Dinamo (jocuri în cadrul „Cu
pe: Voința").

BASCHET — Teren Progresul, ora 
11 : Progresul—Petrolul București 
(m) („Cupa Congresului") : teren 
Voința, de la ora 9 : Constructorul— 
Victoria, Voința—Rapid, I.C-F.—Știin
ța (f). („Cupa Congresului").

SCRIMA — Sala Dinamo, de la 
orele 9 și 16: turneele individuale 
de floretă bărbați și sabie din cadrul 
întîlnirii R.P.R.—R.P.P.

GIMNASTICA — Sala clubului 
sportiv școlar și sala de la ștrandul 
Tineretului, de la ora 9: etapa a 
!U-a a campionatului R.P.R. de ju
niori și campionatul individual al 
Capitalei.

RUGBI — -Stadionul „23 August", 
ora 15,30: Selecționata orașului 
București—P.U-C. (Paris).

SPORTURI NAUTICE — Lacul 
Herăstrău, de la ora 8.30: „Cupa 
Voința" (probe de seniori)

TIR — Poligonul Tunari, de la 
ora 9: Campionatele Internaționale 
lin PUP

. „RECORDURI MONDIALE" CARE NU FAC CINSTE
♦I

i

j
♦ 
*
*
♦

In teancul de scrisori sosite 
ieri dimineață la redacție s-a a- 
flat una plină de reproșuri la a- 
dresa cronicarilor rubricii de atlt> 
tism- Cu justificată nedumerire 
studentul Sergiu Gutman din Bucu
rești ne spunea că mi înțelege de 
ee o serie de performanțe „excep
ționale" nu sînt oglindite și mai 
«las comentate în paginile, ziaru
lui. Sâ-i dăm cuvîntul ocazionalu
lui nostru colaborator :

..Magdas I laria, Nițu Stana, 
Stamatescu Aurelia, Dobai Ștefa
na. Kineses Ella etc. au înregis
trat în ultimul timp, inclusilv în 
Cupa Primăverii, performanțe de 
11,1—11,3 sec pe 100 m. Nu în
țeleg de ce F.R.A. nu le supune 
spre omologare ca recorduri mon
diale la i.A.A.F. După cum știu 
nici o ATLETA n-a întrecut pînă 
acum rezultatul de 11.3 obținut de 
Shirley Strickland la Varșovia în 
1955, în timp ce „ALERGĂTOA
RELE" noastre au realilzat acestenoastre au realilzat acesta 
elfre în condiții cu totul omologa- 
bile: fără vînt din spate, pe o

HTLETI5M * *

tri și pe antrenorii lor! Fusese în 
intenția noastră să revenim asu
pra rezultatelor submediocre pe 
care sprinterii, dar și rnulți alți 
atleți, le-au înregistrat cu prilejul 
recentei competiții dotate cu „Cupa 
Primăverii", dar iată că un iubi
tor al atletismului a făcut-o 
înainte.

Trecutul nu prea îndepărtat de
monstrează elocvent că nu poate 
fi vorba de o... „antipatie" a a- 
tleților noștri față de anumite pro
be, printre care și sprintul. Nu 
este multă vreme de cînd critieile 
noastre erau adresate alergătorilor 
pe distanțe medii. Revizuindu-și 
însă complet metodele de antre
nament, 
xemplară, 
„evadat" 
nîndu-se 
țională. 
poate !...

Antrenorii au cuvîntul- Dar, aș
teptăm nu vorbe ci, fapte!

V. V.
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muncind cu o rîvnă e- 
semifondiștii noștri an 

din mediocritate, (mpu- 
acum în arena interna- 
Inseamnă decj că se



E. Iaros (U.R.S.S.) dublu campion internațional 
de tir al R. P. Romine

• JOACHIM MARSCHEIDER (R. D.G.) A CÎȘTIGAT PROBA DE TALERE • S. DANESCU (R.P.R.) 
PE PRIMUL LOC LA POZIȚIA IN GENUNCHI LA ARMA CALIBRU REDUS • E CERKASOV 

CISTIGATORUL PROBEI DE PISTOL VITEZA
Intr-un cadru sărbătoresc, joi au în

ceput pe poligonul Tunari întrecerile 
din cadrul celei de a Vl-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de tir ale 
R. P. Romîne. Sportivii din (“ele 11 
țări participante au oferit spectatorilor 
dispute dîrze, mai ales la probele de 
taiere și pistol viteză unde au evoluat 
nnii dintre cei mai buni trăgători din 
£uropa, campioni mondiali și olimpici.

La proba de armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri, fa vor iții au tras sub 
posibilitățile lor. Printre aceștia amin
tim pe Borisov și Niazov (U.R.S.S.), 
llolup (R. P. Ungară). Nowicki (R. P. 
Polonă) etc. Ne-a plăcut în schimb 
tenacitatea lui laroș (U.R.S.S.) care a 
cîștigat pe trei poziții cu un rezultat 
destul de bun. Recuperând la poziția 
în picioare handicapul creat la pozițiile 
anterioare, culcat și în genunchi, el a 
constituit pentru toți sportivii care 
îl urmăreau și palpitau alături de el, 
pentru fiecare foc, un adevărat exemplu 
de patriotism. Felicităm de asemenea, 
pe tînăml nostru trăgător Septimiu Dă- 
nescu care ne-a adus la această probă, 
la poziția în genunchi, primul loc întîi 
din cadrul campionatelor. Bine s-a com
portat și I. Sîrbu al doilea clasat pe 
totalul celor trei poziții. Majoritatea 
celorlalți trăgători romîni au tras sub 
floarea lor. Este vorba de C. Anto- 

eu, M. Ferecatu, N. Rotaru, G. Toth. 
i Antal etc.

La talere aruncate din șanț, prono
sticurile dădeau ca favoriți — și pe bună 
dreptate — pe cunoacuții sportivi so
vietici Zimenko și Nikaudrov. După 
desfășurarea primei manșe lucrurile s-au 
complicat însă. Patru trăgători, printre 
care se afla și I. Dumitrescu, au ter
minat la egalitate cu rezultate bune, 
96 talere din 100 posibile. La cite un 
punct diferență erau trăgătorii Rebder

Arbitru romîn 
la intiinîrea de popice 
dintre R.P.U.—R.D.G.
Federația Internațională de Popice 

a delegat pe tov. Dumitru Stoica 
(București) să arbitreze dubla în
tîlnire de la Budapesta dintre repre
zentativele R. P. Ungare și R. D. Ger- 
lane. Jocul feminin se va destășura 
mbătă. iar cel masculin duminică.

întreceri șahiste peste hotare
Turneul zonal de la Budapesta
Marele maestru Barcza continuă 

seria victoriilor și se detașează în 
fruntea clasamentului. In runda a X-a 
el l-a învins cu albele pe Golz, Ujtelki 
a cîștigat la Răisâ, iar Bi'ek la Kostro. 
Partida Matanovici — Bertok a fost 
remiză. Patru întilniri s-au întrerupt. 
Mititelu a jucat cu albele împotriva 
maestrului englez Clarke. In clasament: 
Barcza 8 p., Scheltinga (1), Bertok, 
Bilek 6*/2 p., Matanovici 6 n. etc. 
Mititelu ocupă locul 8—9 eu 5 p. și 
o partidă întreruptă.

... și de la Madrid
In capitala Spaniei a început un tur

neu zonal din cadrul campionatului 
mondial. Iau parte, printre alții, G|i- 
gorici (Iugoslavia), O’Kelly (Belgia), 
Portiscb (Ungaria), Pachman (Ceho
slovacia), Donner (Olanda), Pomar 
(Spania), Neikirch (Bulgaria), P.etscb 
(R. D. Germană) etc.

ATLETI ROMÎNI PARTICIPĂ
LA CONCURSUL INTERNATIONAL

DE LA SOFIA
Incepînd de duminică și pînă marți, 

stadionul „ Vasil Levschi" din Sofia 
găzduiește întrecerile unui mare con
curs atletic internațional organizat de 
ziarul „Narodna Mlade j“ — organ al 
Uniunii tineretului Dimitrovist.

La acest concurs vor lua parte și 
jase atlețî romîni : Ana Coman, San
ia Grosu, Lia Manoh’ii, Andrei Bara- 
uș, llie Savel și Zoltan Va moș. 

(R.D.G.) și lanko (R. P. Bulgaria). 
Urma un grup și mai numeros cu cîte 
94 t. Existau deci posibilități ca fiecare 
dintre acești eoncurenți să asalteze pri
mul loc după desfășurarea manșei a 
11-a. Situația a fost lămurită însă de 
sportivul german Marscheider care a 
lovit în ultima man$ă 99 talere, ocu- 
pînd astfel primul loc după consumarea 
celor 200 t. Pe locul secund s-a clasat 
I. Dumitrescu, la patru puncte dife
rență.

Proba de pistol viteză a avut o des
fășurare dramatică. Ea reunea pe stan

duri pe cei mai buni trăgători din Eu
ropa. Participanții au avut în concurs o 
stare de emotivitate exagerată, fapt care 
a influențat mult rezultatele. După prima 
manșă locurile fruntașe erau oarecum 
cristalizate. Ele nu puteau fi decît de 
partea trăgătorilor sovietici Zabelin și 
Suleimanov care totalizează 295 și res
pectiv 294 p. In manșa a doua însă e- 
moțiile s-au accentuat și Zabelin scapă 
copilărește o siluetă Ia seria de 4 sec. 
Rămăsese în luptă ca favorit Suleima
nov. Dar tot în seria de 4 secunde o 
defecțiune tehnică îi produce cel de al 
treilea rateu din manșă și juriul îi dă 
penalizare două siluete. In felul acesta 
iese din cursă încă unul din prelen- 
denți. Situația este lămurită tot de u« 
trăgător sovietic, cunoscutul Cerkasov. 
care trăgînd excepțional de bine în 
manșa a doua (297 p. din 300 posibile), 
cîstigă întrecerea cu 588 p.

Proba dc armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat a fost împărțită în 
două: probă olimpică la seniori și o 
întrecere bilaterală R.P.R. — R.D.G. la 
senioare. La seniori a cîștigat Iaros

După trei runde în clasament con
duce Gligorici cu 3 p. urmat de Donner 
(I) 2 p.. Pomar 2 p., Pachinan, Por- 
tisch, Penrose P/2 p.
Larîsa Volpert conduce în turneul 

de la Tbilisi
Cîștigînd la Kakabadze și Keller- 

Herman, campioana U.R.S.S. Larisa 
Volpert conduce cu 3 puncte (din 3 
partide) în turneul feminin de la 
Tbilisi. Polihroniade a întrerupt în 
poziție mai slaba la Zvorîkina (r. II) 
și în poziție egală cu Ceikcvskaia. In 
urma Laris’i Volpert se afla Gaprin- 
dașvili și Konarkovska cu 2 p.

(Agerpres)

Axi începe 
marele concurs 

de pentatlon 
de la Lvov

Astăzi după-amiază încep la Lvov 
întrecerile din cad nil marelui concurs 
internațional de pentatlon modern, la 
care participă echipele reprezentative- 
olimpice ale : Uniunii Sovietice — cam
pioană a lumii, R. P. Ungare, R. P. Po
lone, R. P. Romîne și Finlandei. In a- 
fara acestora, la concurs vor lua parte 
alte șapte echipe sovietice: U.R.S.S. — 
echipa de tineret, R.S.FS.R., R.S.S. 
Ucraineană, R.S.S. Armeană, R.S.S. Es
tonă, Moscova și Leningrad.

Acest concurs are o importanță deo
sebită, deoarece constituie un bun pri
lej de verificare a formei sportivilor 
cu cîteva luni înaintea Jocurilor Olim
pice de la Roma. întrecerile iau sfîrșit 
miercuri^ 

(U.R.S.S.) cu 593 p. iar la senioare 
individual Helga Tittmann (R.D.G.). 
Pe echipe R.D.G. cu 3485 p. Echipele 
noastre au totalizat 3466 p.

Iată rezultatele: armă liberă calibru redus 
3x40 pozifia culcat: 1. 1. Simko (R.P. Un
gară) 396 p; (11 m) 2. H. Spdhnann (Elve
ția) 396 p; (9 m), 3. 1. Sîrbu 396 p; (8 m). 
Poziția in genunchi: 1, S. Dăncscu 387 p; 2. 
I. Simko 386 p: 3. J. Hoiup (R.P. Ungară) 
385 p: Poziția in picioare: 1. E Iaros 
(U.R.S.S.) 369 p; 1. V Boiisov (U.R.S.S.) 
368 p; 3. M. Niazov (U.R.S.S.) 367 p; Pe 
trei poziții: 1. E IAROS (U.R.S.S.) 1147 p; 
campion international al R.P R. (pentru po
zițiile culcat, genunchi ți în picioare, ur
mează să se stabilească astăzi dacă sc acordă 
titluri de campioni internaționali), 2. 1. Sîr
bu 1143 p; 3. V. Samburkin (U.R.S.S.) 1142
p: 4. I. Simko (R.P. Ungară) 1140 p; 5. M. 
Niazov (U.R.S.S.) 1140 p; 6. V.
Borisov (U.R.S.S.) 1140 p; 7. 1.
Hoiup (R.P. Ungară) 1139 p; 8. J. Nowicki 
(R.P. Polonă) 1138 p: 9. J. Su.cwski (R. 
Ceh) 1132 p, 10. O. Horinek (R. Ceh) 1131 
p Pistol viteză 60 foruri. 1. EUGENII CEH- 
KASOU (U.R.S.S.) iSS p; (291—297). cam
pion international al R.P. Romine; 2. Fe
renc Kun (R.P. Ungară) 582 p: (289—29.3). 3. 
Stefan Petrescu 582 (291—291).. 6. M. Du
mitrescu 581 (292—289). Armă liberă calibru
redus 60 focuri culcat senioare (întîlnire bi
laterală R.P.R.—R.D.G.): 1 Helga Tittmann
(R.D.G.) 589 p; 2. Ilelga Schaarschuh
(R.D.G.) 588 p; 3. Cleopatra Alexandru
(R.P.R.) 582 p; 4. Tereza Quintus (R.P.R.) 
580 p. Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat seniori: 1. E. IAROS (U.R.S.S.) 693 
p, campion international al R.P. Romîne, 2. 
I. Simko (R.P. Ungară) 592 p; 3. 1. Dosztaly 
(R.P Ungară) 591 p; 4. M. Niazov (U.R S.S.) 
589 p; 5. Josip Cuc (R.P.F. Iugoslavia) 589 
P; 6. I. Sîrbu 588 p 'latere aruncate din 
fanț 200 hue.. I. 1OACH1M MARSCHEIDEK 
(R.D.G.) 195 t (96—99), campion international al 
R.P. Romine. 2. 1. Dumitrescu 191 t (9C—95): 
3. Heinz Rehder (R.D.G.) 190 t (95—05) 4.
Gh Enache 190 t (93—97): 5. Gerhard
Asmus (R.D.G .) 190 t (96—94): 6. Vladimir 
Zimenko (U R.S.S.) 189 t (96—03): 7. lurii 
Nikandrov (U.R.S.S.) 188 t (9.3—95)

V. GODESCU

Fotbal pe glob
U.R.S.S. — R. P. Polonă 7—1 (4—0)

A ma| rămas doar o săptămină 
pînă la prima intilniire dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice și Spa
niei din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Europei" inter-țări. In pla
nul de pregătire al fotbaliștilor sovie
tici pentru confruntările eu echipa 
Spaniei de la 29 mai și 9 iunie (re
turul) a fost prevăzută pentru joi o 
întîlnire amicală cu selecționata R.P. 
Polone, finalistă la turneul olimpic de 
fotbal de la Roma și recentă învingă
toare la Glasgow (3-2| în fața re
prezentativei Scoției. Meoul a stîrnit 
un mare interes în capitala Uniunii 
Sovietice, peste 100.000 de spectatori 
luînd loc în tribunele Stadionului 
Central „V. I. Lenin". La întîlnire a a- 
sistat de asemenea un grup de obser
vatori din partea Federației de fotbal 
a Spaniei. în frunte cu antrenorul 
Merer ra.

Reprezentativa U.R.S.S. a cîștigat 
cu 7-t (4-0). înaintarea s-a compor-

!N SPORTUL CAPITALIST

PUNCTE DE „VEDERE*4
Un nou caz de orbire a unui boxer profesionist

— Uite ! Ți-am spus că a mai apărut un concurent !
— D-aia nu înghit boxul profesionist ! Asta-i orb veritabil

JJesea de N. CLAUDIU.

Miine, la

începe a Il-a ediție
Miine, în două localități din R. D. 

Germană — Zwickau și Altenburg — 
vor avea loc primele întilniri din ca
drul „Cupei Victoriei", competiție in
ternațională de rugbi închinată isto
ricei victorii asupra fascismului. La 
comnetiție participă formațiile repre
zentative ale R. P. Polone, R. Ceho
slovace, R. D. Germane și R. P. Ro
mine.

Sportivii noștri, cîștigători ai pri
mei ediții a „Cupei Victoriei" (Bucu
rești, mai 1959) s-au pregătit din 
timp pentru acest dificil examen spor
tiv, dornici să reprezinte cu cinste 
culorile patriei.

Lotul rugbiștilor care ne vor re
prezenta a părăsit joi după-amiază 
țara pe calea aerului cu destinația 
Berlin. Din lot — în care au fost 
promovate multe elemente tinere — 
fac parte următorii jucători: Gh Pir- 
călăbescu, P. Iordăcltescu, V. Sebe, 
Gh. Graur, V. Pusu, D. Zlătoianu, 
/. Țuțuianu, Al. Ionescu, P. Mergni- 
șescu. Ad. Mateescu. K. Kramer, Doru

Recordmana lumii ELVIRA OZOLINA printre participanții 
la Campionatele internaționale de atletism

In vederea întrecerilor din cadru] 
celei de a Xtl-a ediții a Campionate
lor internaționale de atletism ale R.P. 
Romîne de la 4—6 iunie, și-au anun
țat participarea și atleții din UNI
UNEA SOVIETICA. Lotul sovietic cu
prinde, printre alții, pe: Elvira Ozo- 
lina proaspăta recordmană a lumii la 
aruncarea sulței (57,92 m), Taisia 
Cencik recordmana U.R.S.S- la sări
tura în înălțime, Galina Akimova (să
ritura în înălțime), Galina Zibina 
(greutate și disc), Viktor Țîbulenko 

tat excepțional, avind în Valentin 
Ivanov un organizator activ, care a 
conlucrat toarte hme cu partenerei săi 
de linie Apărarea a jucat și ea bine, 
lașin a salvat două situații dificile în 
repriza întîi. Au înscris: Ivanov 
(min. 4). Bubukin (9). Ponedelnik 
(14). Metreveli (24). Ponedelnik (86), 
Ivanov (87), Ponedelnik (90), res
pectiv Poh| (min- 85) din „11 metri" 
pentru oaspeți, lată formațiile alinia
te de cele două echipe : U.R.S.S. : 
lașin (Maslacenko)—Kesarev. Mas- 
lenkin. Krutikov—Țarev. Netto—Me
treveli. V. Ivanov. Ponedelnik. Bubu
kin, Meshi, R.P. POLONA: Stefanis- 
zyn—Szczepanski, Monica. Michel— 
Grzybowski, Zientara—Kowalski. Bry- 
chczy (Pohl), Hachorek, Saforov, 
Baszkiewicz.

Intîlnirea dintre reprezentativele 
U R.S.S. și Spaniei de la 29 mai sus
cită un mare interes nu Rumai în 
Uniunea Sovietică și Spania, dar și 
în rîndul tuturor iubitorilor de fotbal 
din Europa. De notat că miine se

Altenburg și Zwickau (R.D.G.) 

a „Cupei Victoriei”
Pavel, M. Diaconescu, l. Teoaorescu, 
M. Nagel, Gh. Drobotă, S. Căliman. 
Gh. Manole și D. Gherastm. Au mai 
făcut deplasarea P Comănescu (an
trenor) și Z. Oncescu (arbitru).

Iubitorii rugbiului, ca și toți spor
tivii din țara noastră urează echipei 
reprezentative succes deplin în această 
competiție care se deș[ă$oară sub 
semnul prieteniei și colaborării fră
țești între popoarele țărilor partici
pante la turneu, constructoare pașnice 
ale socialismului.

!
 Programul complet al „Cupe) 

Victoriei" :

22 mai: Altenburg; R.P. Ro^ 
mînă—R.P. Polonă ; Zwickau s

♦ R.D Germană—R. Cehoslovacă. 
Ț 24 mai : Pirna : R.D. Germană—. 
X R.P. Romină; Gera: R. Cehir 
Ț slovacă—R.P, Polonă
I 29 mai : Glauchau : R P. Romi- 
X nă—R. Cehoslovacă ; Plauen: R.D. 
Ț Germană—R.P. Polonă ; Zwickau : 
♦ festivitatea de închidere a compe- 
1 tiției.

(suliță), Vladimir Goriaev (triplu 
salt), Rein Sprenk (greutate).

La Campionatele internaționale ale 
țării noastre vor participa și șase a- 
tleți din IUGOSLAVIA: Stanko Lor- 
ger (100 m și 110 mg). Kresimir 
Racici (ciocan), Simo Vazicj (800 in 
și 1.509 m), Srdjan Savici (400 m g), 
Mirko Kuzmanovici (prăjină) și Dra
ga Stamejcîci (80 mg). OLANDA 
va fj reprezentată de o singură atle
tă : Wemmy Scholtmeyer-Spierenburg, 
săritoare în lungime, de peste 6 me
tri.

dispută la Belgrad un alt meci din 
cadrul sferturilor de finală ale ..Cu- 
pej Europei" inter-țări: returul Iu
goslavia—Portugalia.’ (In tur 2-1 
pentru portughezi).

Real păstrează „Cupa Campionilor 
Europeni"

Pentru amatorii de statistici, finala 
„C.C.E.- dintre Real Madrid și Ein
tracht Frankfurt, disputată miercuri în 
nocturnă pe terenul Hampden Park 
din Glasgow, va rămîhe o dată deo
sebită nu numai pentru faptul că e- 
chipa spaniolă cucerește pentru a 
c ncea oară consecutiv trofeul, dar și 
pentru că cu acest prilej, s-a înregis-/ 
trat un adevărat record de încasări,- 
toate cele 139.574 locuri ale t-rîbiine-ț 
lor tiind vîndute la prețuri astrono
mice... Comentariile asupra meciului' 
arată că Real a fost pus îri d Acui
tate numai la începutul primei repri
ze, cînd adversarii au condus cu 1-0 
pînă în min. 24- Au urmat 2 goluri 
ale Iui Di Stefano la interval de 2 
minute, după care madrilenii au pus 
definitiv stăpînire pe joc, mai în
scriind pînă la sfîrșitul reprizei încâ 
un gol. După pauză, ei au mai înscris 
de 4 ori. Scor final: 7-3 (3-B.

• Intîlniri internaționale : la Mal
mo, Suedia—Irlanda 4-1 ; la Berlin, 
Anglia—R.D. Germană (tineret) ^3-2.

Trei cicliști romîni 
partic'pă la concursurile 

de Ia Paris
Ieri dimineață au plecat la Paris ci

cliștii romîni Gabriel Moiceanu, Ion 
Cosma și Ion Vasile, însoțiți de antre
norul Nicolae Voicu, pentru a participa 
la întrecerile de fond organizate de zia
rul „L’Humanite". Cicliștii noștri vor 
lua startul în cursa Paris-Rouen-Paris 
care se desfășoară în zilele de 21 și 22 
mai. Prima etapă (start astăzi la ora 
11,15) se dispută pe ruta Nanterre 
(cartier din Paris) — Petit Quevilly, 
150 km. — iar cea de a 11-a (start 
mîine la ora II) pe distanța St. Etien- 
ne-Rouvray-Rouen-Nanterre (sosire 
pe stadion). Joi, 26 mai, alergătorii 
noștri vor participa la o cursă pe cir
cuit (120 km.) dotată cu „Marele pre-- 
miu ciclist al primăverii" care se va 
desfășura la Paris.
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VE LUD A

unul din pro- 
întrebat : 
rudă cu rug-

dinamism 
sportive 
rugbistul 

n-a uitat 
preferat

fi putut bănui 
că studentul a- 

sfios era

Varietăți,

UMIHRII DRUMURI

In anul 1956, Radu 
Veluda, proaspătul absol
vent al Institutului de 
Arte Hastice. a primit o 
dată cu diploma și felici
tările profesorilor și cole
gilor : obținuse califica- 
tivul Joarte bine”. După

facție desenele semnate de 
Radu Veliida. Cile su
biecte nu i-au inspirat 
proaspătului artist viata 
nouă, minunat de frumoa
să a patriei 1 Cile ima
gini nu avea să culeasă 
tînărul îndrăgostit de ar-

wimmmt imtiwou

fotbalul, handbalul șî a- 
tletismul. Iar ..suta**  am 
făcut-o în 11,1 !**  (vă asi
gur că nu era un apropo).

Am văzut cîteva din afi
șele cu tema sportivă ale 
lui Radu Veluda : „Prin 
sport ne întărim sănăta
tea", „Crosul 1 Mai" si 
„Campionatele internatio
nal p de atletism din I960* 9.

In fiecare linie trasă «e 
simte cunoașterea perfec
tă a subiectului, pasiunea 
artistului care a trăit el 
însuși momentul exnrimat 
în desen. Afișele nu sînt 
simple fotografii colorate, 
ele redau minunatele, 
mente de 
întrecerilor 
neînțeles că 
du Veluda 
sportul său 
cura pregătește un afiș teh
nic, care în dreptunghiul 
de 100x70 cm. va cuprin
de toată gama tehnicii 
rugbiului. de la feluritele 
metode de placaj la sis
temele de pasă, de la prin
derea în margini, la așe
zarea „grămezii

Radu Veluda. membru 
al Uniunii Artiștilor Plas
tici din R.P.R.. maestru 
al sportulqi. iată o carte 
de vizită care ilustrează 
noua concepție despre via
ță a sportivilor din patria 
noastră.

SANDU MARIAN

mo. 
ale 
Bi- 
Ra- 
nici

A-

Nu de puține ori, cînd 
s-a vorbit despre începu
turile unui sportiv frun
taș, ați putut citi în ziare
— și lucrul acesta a con
stituit pentru cei mai 
multi dintre dv. o... sur
priză — că sportivul pe 
care de ani de zile îl știați 
un practicant al baschetu
lui sau al fotbalului, de 
pildă, a făcut primii pași 
în sport în cu totul altă 
disci plină decît aceea în 
care s-a consacrat Cazul 
canoistului Leon Rotman, 
care și-a început activitatea 
sportivă ca... luptător este 
binecunoscut. In schimb, 
poate că vă spunem o 
noutate, dîndu-vă amă
nuntul că atleta Lia Ma- 
noliu s-a afirmat întîi ca... 
baschetbalistă. Ea a fost 
selecționată și în reprezen
tativa țării! De aseme
nea, e bine să știți că Si- 
miom Ismailciuc a fost 
„in tinerețe**  un foarte 
bun rugbist. iar maestru 
emerită a sportului la 
handbal, Aurora Popescu, 
a contat într-o vreme ca o 
atletă cu perspective. E 
drept că. pe atunci, o che
ma Aurora... Bran

O interesantă „metamor
foză**  găsim și în activitatea 
sportivă a scrimerei Olga 
Orban, Ca elevă, la 14 ani, 
dovedise talent pentru... 
atletism. In campionatele 
școlare 
ocupase 
bele de 
me și 
fesoara 
era îneîntată de calitățile 
atletice ale elevei sale și 
îi prevedea un viitor stră
lucit în această disciplină 
sportivă. Previziunile aces
tea — după cum știți însă
— n-aveau să se împli
nească... Cine a fost de 
vină ? Profesoara de limbă 
și literatură romînă. De
sigur, pare curios ca o 
profesoară de literatură w 
schimbe „destinul**  sportiv 
al unei eleve. Profesoara 
în chestiune era însă și o 
pasionată... scrimeră. Ea

i-a insuflat Olgăi Orban 
o dragoste profundă nu 
numai pentru clasicii lite
raturii romîne și univer
sale, ci și pentru sportul 
„armelor albe".

Eleva Olga Orban s-a 
decis : renunță In atletism! 
Urmarea ? Profesoara de 
educație fizică e... revol-

Melbourne, la Olimpiadă, 
a convins-o în sfîrșil, să-și 
„retragă" supărarea și să 
fie de acord că Olga ~ 
ban alesese în sport 
mul cel mai bun.

Performanțele pe 
avea să le realizeze, 
continuare, tînăra sportivă 
din Cluj, datorită sîrguin

Or- 
dru-

care 
in

ale regiunii Cluj 
primul loc în pro- 
săritură în lunei- 
80 m plat. Pra
de educație fizică

pe 
cu
că

„mască“ „, și fără 

ței ei și sprijinului 
care l-a primit, sînt 
născute. Desigur însă
numeroșii iubitori de scri
mă, care apreciază stilul 
combativ și tenacitatea 
tinerei seri mere, doresc 
să afle unele amănunte 
despre viața și preocupă
rile Olgăi Orban. Vice*

• ••
campioana olimpică are 
astăzi 22 de ani și este 
studentă în anul 11 la Fa
cultatea de filologie din 
Cluj, pregătindu-se să de
vină projesoară de limba 
romînă și limba franceză. 
Olga Orban este o bună 
studentă, modestă, simpa
tizată de colegele ei, care-i 
apreciază nu numai per
formanțele sportive, ci și 
pe cele de la examene. 
De curînd. Olga Orban 
s-a căsătorit. Și se nu
mește acum Szabo. Soțul 
ei, jucătorul de polo A- 
lexandru Szabo, este și el 
maestru al sportului. De
sigur, n-a fost o... condiție, 
dar e mai bine dacă in
tr-un menaj de sportivi 
nu există diferențe nici 
măcar în această privin
ță...

Cu patru ani în urmă, 
la Melbourne, renumitul 
scrimer francez Christian 
d’Oriola declara : .....Pen
tru mine Olga Orban este 
adevărata campioană olim
pică !”.

Dorința cea mai vie 
Olgăi Orban este de

a 
a 

confirma la Roma această 
elogioasă și competentă 
apreciere.

JACK BERARIU
„i-n

Olga Orban, cu 

tata. Alți profesori îi țin 
isonul : prestigiul sportiv 
al școlii este în... pericol! 
Și consiliul profesoral in
tervine : Olga Orban va 
rămîne atletă! Și. înti-a- 
devăr, Olga Orban con
curează mai departe în 
probele atletice pentru 
culorile școlii, dar prote
jată de profesoara scri
meră se antrenează
secret” la sala de arme. 
In chiar anul debutului 
— la 16 ani — devine 
campioană națională de 
junioare. Profesoara de 
educație fizică, surprinsă, 
ii acordă permisiunea „o- 
ficială” de a practica scri
ma. dar... iși menține su
părarea. Nici măcar un 
an mai tîrziu, cînd Olga 
Orban a cucerit și titlul 
de campioană naționala la 
senioare, profesoara de e- 
ducație fizică nu i-a ier
tat „dezertarea" din rin- 
durile atletelor. Numai 
medalia olimpică de argint 
cîștigată de eleva sa, la

VASILE, Hune- 
1) Ați... pier- 
vorba de a 
la lovitura de

festivitate, 
feaari l-a

— Ești 
Ustul ?

Cum ar 
profesorul 
cela aproape 
rugbistul curajos și plin 
de talente de pe stadion 1

Au trecut de atunci 4 
ani. Numele lui Radu Ve- 
luda a trecut de cercul 
iubitorilor sportului cu 
balonul oval. Cunoscătorii 
de artă au început să 
prețui ase a desenele ex
primate simplu, dar pline 
de viață, coloritul cald, 
•ubioctele desprinse din 
actualitate. In timp ce 
cronicarul sportiv scria 
despre meciurile echipei 
în cave juca și rugbistul 
Radu Veluda sau analiza 
turneele naționalei noas
tre ia R.D.G., Anglia, 
Franța. Belgia, criticul de 
arta înregistra cu satis-

înaripat al 
socialism» 
ei apărăm 

mineru- 
(con- 
.....Și

tă. din avîntul 
constructorilor 
lui ! „Pentru 
pacea !”, „Ziua 
lui", ..Adrese noi" 
atrucții de blocuri) 
la fără frecvență !”, 
„Dăruiește patriei munca 
ta !” sînt numai cîteva 
din exponatele artistului.

Mai de mult. într-o zi, 
l-am întîlnit pe Radu Ve
luda pe Stadionul Repu
blicii. la un concurs de 
atletism. Intr-un colț de 
tribună, cu caietul do 
schițe pe genunchi, „prin
dea” aspecte... In mîna 
cu degete prelungi, obiș 
nuită să oprească zborul 
mingii, creionul părea vră
jit. In liniile simple sim
țeai startul, încleștarea de 
o clipă a atleților. înain
te de a țîșni pe suta de 
metri... „Am trăit și eu 
emoția startului, ne-a 
spus Radu Veluda. In 
afară de rugbi, practic

Publicînd fotografia cu
noscutului baschetbalist 
francez Jean Claude-Le
febvre (2.15 m înălțime!), 
revista poloneză ..Sport o- 
viec” scrie următoarele, 
sub titlul „Necazurile u- 
riașului”:

„Cînd J.C.L. se duce la 
frizer, acesta trebuie să-și 
aducă din magazie n scă
riță. altfel nu e chip 
tundă sau să-l bărbierească 
pe Lefebvre. La cinemato
graf, uriașul baschetbalist 
are un dezavantaj: trebuie

să-l

Știați că
«.cele zece categorii de 

greutate la box sînt: mus
că —■ 51 kg. ♦ cocoș = 
64 kg.; pană — 57 kg. ; 
aerni-ușoară =« 60 kg.;
ușoară = 63,500 kg.: se- 
mi-mijlecie = 67 kg.; mij- 
iocie-mică = 71 kg.; mij
locie «=- 75 kg.; semigrea 
« 81 kg. și grea = peste 
81 de kg. ?

...arbitru! din ring poa
te să dea avertisment 
unui boxer pentru urmă
toarele infracțiuni ; a- 
tacuri repetate cu capul 
înainte. " 
lovirea 
mănușa 
tebrațul 
comportare nesportivă pe 
ring sau pentru lovituri 
nepermise ?

țineri repetate, 
adversarului cu 
deschisă, cu an- 
sau sub centură.

Varietăți, Varietăți
să cumpere două locuri, ca 
să aibă unde să-și țină pi
cioarele. Cele mai mari 
cheltuieli le are însă cu 
încălțămintea. De aceea, 
la fiecare deplasare în 
străinătate. îi trimite ciz
marului său cite o „ve
dere”. In felul acesta 
speră să-i cîștige simpatia 
și să nu mai plătească 
pentru pingelirea ghete
lor sale (nr. 56!) prețuri... 
duble".

★
400 de copii au... ciulit 

urechile, pentru a auzi

PROVERBE

Dacă tăceai... suspendat nu erai 1
Cine se scoală de dimineață... face gimnastică 

de invioiare
Socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din... 

deplasare.

mai bine cuvintele preșe
dintelui juriului. Acesta 
și-a dres glasul și apro- 
piindu-se de microfon a 
spus :

„In unanimitate, juriul 
acordă titlul de cel mai 
bun jucător al turneului 
lui Eduard Go f man..**

Firește, ceilalți băieți 
l-au invidiat pe Eduard, 
care la 9 ani devenis«e 
steaua „diviziei cocoșilor1” 
de hochei pe gheață din 
Toronto, o competiție des
chisă tinerilor pXuă la 
vîrsta de 13 ani. Mai multi 
manageri ai cluburilor 
profesioniste și-au și notat 
numele lui Ed. Pentru 
orice eventualitate !

„Bomba” a explodat a 
bia cu prilejul verificării 
actului de naștere al lui 
Eduard Gofman. cînd s-a 
constatat că jucătorul nr 
1 al turneului se numește..- 
Abigaile Gofman și e... o 
fată. Ea jucase tot anul 
în echipa sa 1

doara. —
dut; este 
doua fază 

colț, deci jucătorul C se 
afla în ofsaid — 2) Lo
vitura la poartă este nu
mai lovitura care se exe
cută după ce jocul a fost 
opriț de arbitru, ca ur
mare a faptului că balo
nul a depășit — în aer sau 
pe pămint — linia de 
fund cu întreaga lui cir
cumferință. Din lovitura 
de la poartă nu se poate 
înscrie un gol direct. 
Piesupunînd, deci, că 
portarul (sau .un alt ju
cător) ar executa atît de 
puternic

’ incit ar 
direct în 
golul nu 
se acordă... aut de poar
tă. Bineînțeles însă, la 
poarta celeilalte echipe.

ANGHEL TURCU. Pic- 
ești. — 1) Romîma
șl Franța s-a.i întîlnit Iu 
atletism în 1955. ia 
București. Echipa noas
tră a cîștigat intilnifca 
cu scorul general de 167- 
152. întreeîndu-i pe fran
cezi atît la fete (55—51), 
cit și la băieți (112-101). 
2) Pele are acum 19 ani, 
J) Veți primi răspuns de
taliat prin scrisoare.

AUREL COCIU, Bttcu- 
le 
în 

ameri- 
M organ.

executa atît de 
această lovitură, 
trimite mingea 
poarta adversă, 
este valabil, ci

lalte țări socialiste din 
Europa, printre care și 
țara noastră, vicc-cam- 
pioană mondială atît la 
femei cît și la bărbați. în 
1956. la Paris.

H. CRIȘAN, Oradea
1) Echipa de rugbi a 
Bucureștiului a învins e- 
chipș Parisului cu 6—0.
2) Sînt mai multe deose
biri între rugbiur în 15 ?i 
rugbiiii in 13. lată cîteva: 
a) lovitură de pedeapsă 
se marchează cu două 
puncte în Ioc dă 3 ,(E și 
mai echitabil!); b) Gră
mada este alcătuită"' din 
6 .. jucători și nu din 8; c) 
fiu se joacă marginea. 
Se dă grămadă pe locul 
unde a ieșit balonul în a- 
fara terenului de joc 
dacă acesta, iriainte de a 
ieși, a atins pămîntul. ru- 
lînd in alară de teren. 
Dacă însă balonul a fost 
bătut direct afară. in 
mod intenționat — ceea 
ce se face curent la rugbi 
în 15 — se dă lovitură 
de pedeapsă împotriva e- 
chipei care a șutat afară, 
pe locul unde s-a săvîr- 
șit greșeala.

ALFRED STERIU, 
Btictlrești. — Nu există 
record mondial la 
ritura de pe 
lină, date fiind

4.

DEFINIȚII

Rcturul — recursul turului
Televizor = tribuna a Ill-a
Scorul = rezumatul meciului
Omologare = scrisoarea de acreditare a re

cordurilor.

REFLECȚII

/ .„ta box se pot da ur- 
mătoarele decizii : învin- 

y gător Ia puncte, prin K.O.,
\ descalificarea adversaru-
11 lui. abandon (cerut de
3 boxer sau antrenor) o-
S prire pentru rănire, K.O.
Z tehnic ți meci nul (la
,/ tadlniri amicale) ?

...în caz de egalitate la 
punctaj, arbitrii-judecători 
dau cîștigător pe acei 
boxer care a atacat cel 
mai des. care a avut mai 
multe lovituri precise, sau 
care a arătat superiori
tate în apărare folosind 
contrele, eschivele ?

Unele echipe urmăresc scorul cu orice preț. Noi 
spectatorii urmărim și spectacolul. Bineînțeles, nu 
cu orice preț, ci ca de obicei: 3,50 lei peluza. 5 
lei tribuna a il-a etc...

Aud deseori despre constanța echipelor. Totuși 
sînt și echipe la care... constanța e 
Exemplu : Farul !

Chiar și cei căsătoriți pe teren 
cavaleri !

doar cu numele.

trebuie să fie...

TITI GHEORGHIU
— Vaslui —

Cunoașteți regulamentul 
dc fotbal ? Să vă punem 
la încercare 1

Echipa A asaltează de 
cîteva minute poarta echi
pei B., fără însă să reu
șească să marcheze. Se 
produce un contraatac al 
echipei B, respins cu ușu
rință. Mingea ajunge din 
nou în fața porții echipei 
B. In același timp însă, 
un apărător 
A, certat cu 
sportivitatea, 
careu pe un 
vers, care nu apucase să 
se retragă spre centru, 
după ce contraatacul echi
pei sale eșuase.

al echipei 
disciplina și 
îl lovește în 
atacant ad-

să- 
trâmbu- 

.    diferen
țele dintre piftii și dife
rențele dintre trambulke. 

MARTIN COVACI, Ti
mișoara. — I) Par
tida se declară remiză la 
repetarea de 3 ori a po
ziției (cu același jucător 
la mutare). Situația de 

protagonistele remiză se consemnează — 
și e bine să rețineți a- 
ceasta — indiferent dacă 
repetarea de mutări a 
fost consecutivă sau s-a 
produs la mari intervale. 
2) Iată cum a arătat cla
samentul campionatului 
din 1950, cîștigat de Fla
mura roșie Arad: 1) Fla
mura roșie (U.T.A.) Arad 
28 p.,..... 2) Locomotiva
București 28 p.; 3) Știința 
Timișoara 25 p.; 4. Lo
comotiva Timișoara 24 p-j 
5) C.C.A. 24 p; 6) Parti
zanul Petroșani 22 p; 7) 
I.C.O. Oradea 22 p.: 8) 
Dinamo București 21 p.;
9) Locomotiva Tîrgu 
Mureș 18 p; 10 Partiza
nul București (Petrolul) 
18 p.; 11. Metalul Reșița 
18; 12. Locomotiva Sibiu 
16 p. Au retrogradat a- 
tunci Metalul Reșița și 
Locomotiva Sibiu.

rești. — 1)
volei a fost 
anul 1889 
canul William 
in ultimii 10 ani însă, 
s-a pierdut orice... urmă 
că voleiul este un sport 
american, 
întrecerilor internaționale 
în acest sport fiind U- 
niunea Sovietică și cele-

Jocul 
creat 

de

Arbitru!, deși se afla 
în partea cealaltă a tere
nului, a observat însă a- 
cest gest nesportiv și a 
oprii jocul.

Știți ce decizie trebuie 
să dea ?

...Pînă întoarceți ziarul, 
ca să aflați răspunsul, în
cercați singuri să rezol
vați această mică proble
mă fotbalistică.

•( Xmiîllf 
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