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In aceste zile,
Hunedoara... Ce minunat apari în 

‘evărsalul zorilor, bătrîne oraș! A fost 
> vreme cînd ai trăit doar din amin- 
iri, din scrierile istorice, mîngîindu-te 
■U singura-ți podoabă pe atunci Palatul 
Iuniazilor... Azi însă totul s-a schim- 

unt — oamenii, locurile. In fața ochi- 
or fi se înfățișează o Ilunedoară nouă,

Cultura Fizicd și Sport din R. P, Romînd

★ Joi 26 mai 1960 *

al 
in 
tot 
tică guvernul Eisenhower, cerînd o 
politică externă care să ducă la îm
bunătățirea atmosferei internaționale.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne consideră că Organizația Na
țiunilor Unite, în conformitate cu 
principiile Cartei, are datoria să ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
pune capăt unor astfel de acțiuni a- 
gresive din partea S.U.A.

Guvernul romin își exprimă convin-’ 
gerea că problemele litigioase se pot 
rezolva pe cale pașnică, că relațiile de 
colaborare între toate state’e. indife
rent de orînduirea lor socială, se vor 
dezvolta ; el speră că datorită efortu
rilor popoarelor se vor 
pentru ținerea în viitor 
Ia nivel înalt. Poporul 
toate forțele iubitoare 
lume, cere ca astfel de 
covîrșitoare importanță pentru cauza 
păcii și securității popoarelor, cum 
sînt dezarmarea generaiă și totală, în
lăturarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial prin semnarea 
tratatului de pace cu Germania și 
glementarea problemei Berlinului 
cidental, să fie rezolvate cit mai 
rînd pe calea tratativelor.

Astăzi, cînd apar mai limpede

După cum se știe, guvernul S.U.A. 
a zădărnicit ținerea conferinței la ni- 

_vel înalt. Încă înainte de data fixată 
~~ , .Zpentru începerea lucrărilor conferin-Zo bani rței, în S.U.A. personalități oficiale

  Țan ținut cuvîntări pătrunse de spiri- 
■ftul războiului rece, s-au pus Ia cale 

_ __ _ Țacțiuni agresive ale aviației militare 
0 RJs 0 i americane care au culminat cu zbcrul 
i jtprovocator a' avionului „U-2“ deasu-

’ipra teritoriului Uniunii Sovietice. In 
♦loc de a condamna asemenea acțiuni 
Jcontrarii celor mai elementare reguli 
■șale relațiilor între state, de a pedepsi 
îpe vinovați și a da asigurări că în 
Iviitor ele nu se vor mai repeta, de- 
Jclarațiile președintelui S.U.A. și ale

Amat încălcarea suveranității statelor 
*drept o politică oficială a S.U.A.
J Dînd curs politicii cercurilor milita- 
Triste americane, care se străduiesc să 
Îîmpiedice micșorarea încordării inter- 
Tnaționale și să reînvie falimentara 
Țpoiitică de pe poziții de forță și răz- 
Tboiul rece, guvernul S.U.A. și-a asu- 
jmat o mare răspundere în fața popoa- 
Trelor lumii.

_ I Poporul și guvernul romîn, conside- 
, irînd respectul suveranității și secu- 

■ rității tuturor țărilor drept condiție 
indispensabilă a relațiilor pașnice în
tre state, sprijină pe deplin poziția 
demnă și hotărîtă a guvernului 
U.R.S.S., corespunzătoare intereselor 
consolidării și apărării păcii în lume. 

Acțiunile de felul incursiunilor în 
scop de spionaj ale avioanelor ame
ricane deasupra Uniunii Sovietice au 
stîrnit indignarea legitimă a poporu
lui romîn ca și a celorlalte popoare 
iubitoare de pace, care le condamnă 
cu asprime ca deosebit de primej
dioase pentru cauza păcii. Opinia publi
că mondială, partide, grupări și per- 

GHEORGHE CIORANU îsonalități de diferite convingeri poli- 
corespondent Ttice își exprimă îngrijorarea și se 

(Continuare în pag. a 2-a) "f-pronunță împotriva cursului agresiv
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printre siderurgiștii hunedoreni
Sectorul furnale... In aceste zile, 

inițiativele au sporit. Prin ele s-a 
ajuns ca încărcarea furnalului să se 
facă mai repede, s-a găsit posibilita
tea de mărire a debitului de gaz 
pentru „prăjitoare", s-a asigurat o 
mai bună prelucrare a minereului. In 
același timp, a crescut capacitatea de

Cu aceeași mîndrie ne .vorbește ute-î'• » • , ■ ,
mistui Grigore Stăhescu și despre>aitor personalități oficia.e au proc.a- 
viața însorită a lui și a celorlalți1"”* 
tineri din Combinat : despre echipa 
de fotbal juniori Corvinul din care 
face parte, despre școala profesio
nală siderurgică pe care a absolvit-o 
de curînd, despre dorința de a deveni 
maistru...

In sectorul turnătorie ne-a întîmpi- 
nat inginerul Gheorghe Tudor. Este! 
bucuros că are în sector numai tineri- 
de nădejde, cum este comunistul La-’ 
dislati Ferenț și utemistul Ion Nagy, 
amîndoi turnători. De la el am aflat; 
că în cinstea Congresului acești doi. 
tineri fotbaliști își depășesc sarcinile- 
de plan în proporție de 17—21 la sută.i

In drum spre Oțelăria Siemens Mar-; 
tin 1 privim un uriaș panou de- 
onoare. Distingem orintre fruntași pe- 
sportivul Oswald Klusch clasat pri- ‘ 
mul la faza de zonă a campionatului; 
republican de lupte. Este prim topi- ■ 
tor la cuptorul 5 și brigada pe care - 
o conduce depășește zilnic angaja- -

politicii externe a S.U.A. Chiar șl 
Statele Unite ale Americii, cercuri 
mai largi ale opiniei publice cri-

crea condiții 
a conferinței 
romin, ca și 
de pace din 
probleme de

re-
oc-
cu-

Astăzi, cînd apar mai limpede ca 
oricînd scopurile agresive ale bazelor 
militare pe teritorii străine și perico
lul pe care-1 prezintă e'e pentru pacea 
lumii, guvernul romîn consideră deo
sebit de actuală realizarea propunerii 
sale privind crearea în regiunea bal
canică a unei zone a păcii, lipsită de 
arme atomice și de baze pentru ra
chete și proiectile teleghidate.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne va depune și de aci înainte toate 
eforturile pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor internaționale, 
pentru întărirea securității popoarelor 
și a păcii în întreaga lume.

Semifina ’.e’.e „Cupei Campionilor Europeni” Ia vo ei

O imagine impunătoare : furnalul nr. 
n toată măreția ei, un vast șantier. 
>e construiește susținut la oțelărie, în 
unea Cernei, la poalele dealului Chi
ld. In zilele acestea de primăvară entu- 
iasmul în muncă este și mai cioco
ilor.

Am poposit la Combinatul siderur- 
ic „Gheorghe Glieorghiti-Dqj"... Mun- 
ă însuflețită pentru a da patriei mai 
îult oțel, mai multă fontă. De calitate 

bună, la un preț de cost mai re- 
.. -w. Dornici de a întîmpina cu reali- 
ari cît mai frumoase cel de al 111-lea 
longres al partidului fiecare furna- 
ist sau turnător, topitor sau lamina- 
or își dăruiește întreaga sa capaci- 
ate de muncă pentru îndeplinirea 
aărețelor obiective propuse.

5, ridicat în anii puterii populare 

încălzire a „arzătoarelor" de la fur
nalul 6, ceea ce înseamnă o reducere 
simțitoare a consumului de cocs. Cu 
cită mindrie ne vorbește furnalistul 
Grigore Stănescu despre angajamen
tul luat de muncitorii din secția a 
Il-a furnale în cinstea Congresului:

De ieri dimineață, Capitala găz
duiește pe voleibaliștii de Ia Levski 
Sofia, care vor întîlni miine după- 
amiază în sala Floreasca echipa 
noastră campioană Rapid București, 
într-o pasionantă partidă: primul joc 
din semifinalele „Cupei Campionilor 
Europeni". „

a sosit la București cu lotul 
mai pu|in internaționalul 

reținut la Sofia pentru exa- 
Âstfel că, echipa va fi forma-

Levski
anunțat,
Topalov,
mene. I____.... -
tă din următorii jucători: Assenov, 
Alexiev, Asparuhov, Ruski, Danailov,

-

Prcsăt'ri in vederea Campionatelor internaționale de atletism

lelanâa Balaș 1,81 ® »a înălțiaie și Sorii loan
15,55 m — nou record ia tripiusalt

PROGRAMUL DE M11NE, DE LA 
FLOREASCA

Ora 16: selecționata școlară — 
selecționata sindicală de tineret 
(fem.); ora 17,M: Rapid — Dina
mo (fem); ora 19: Rapid — Levski 
Sofia (ni). Jocul va fi condus de 
Liubo Mauro (Iugoslavia) și Fila- 
delfio Cattanzzaro (italia).

Iu meciul de rugbi de la 5 iunie 

rar4a va alinia la București 
formația care a cîștigat 

,Turneul celor 5 națiuni”ii

In urma 
m avut-o
Miroir-Sprint* , ț, um ueciara- 
iile jucătorilor echipei P.U.C., reiese 
â Federația franceză de specialitate 
rive.ște întîlnirea de la București cu 
mită seriozitate. Jucătorii selecțio- 
ați se antrenează, deși — precum se 
tie — campionatul a luat sfîrșiț în 
ranța duminică. Jucătorii ce vor face 
eplasarea în Romînia se vor aduna 
ăptămîna viitoare la Paris, unde vor 
vea loc cîteva antrenamente comit- 
e. Pe stadionul „23 August" va 
volua la 5 iunie cea mai puternică 
ormație pe care o poate alinia la ora 
ctuală Franța, al cărei rugbi este 
onsiderat în momentul de față cel 
tai bun din lume. Vor fi prezenți la 
itîlnirea cu echipa noastră toți cei 

•are au cîștigat recent „Turneul celor 
națiuni", și anume: fundaș —

'annier; aripi — Rancoule și Dupuy; 
entrj — Boniface și Bouquet; mijlo- 
ași — Alba'adejo și Lacroix (s-ar 
utea însă ca pe postul de mijlocaș 
i grămadă să joace Danos, care a 
ernonstrat în finala de duminică o 
xcelentă formă); înaintași — Moncla, 
ielaya, Crauste (linia a treia), Mon- 
tejat, Larrue (linia a doua), Roques, 
>e Gregorio și Domencch (linia in
ii).

unei convorbiri pe care
ieri cu redacția revistei 
t“. ca și din declara-

OLUJ, 25 (prin telefon). — Pe sta
dionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
localitate a-u început întrecerile de se
lecție în vederea formării lotului atle- 
ților romîni care vor evolua în cadrul 
celei de a XU-a ediții a Campionatelor 
internaționale de la 4—6 iunie.

Cel mai bun rezultat înregistrat este 
fără îndoială cel al maestrei emerite 
(olanda Balaș în proba de înălțime 
femei. Ea a obținut cu 1,81 m, cea 
mai bună performanță mondială din 
actualul sezon, și a fost foarte aproape 
si treacă peste ștacheta înălțată Ia 
1,85 m.

Un rezultat foarte bun a obținut și

stabilit 
triplu 

ni).

Sorin loan, care cu 15,55 m, a 
un nou record republican la 
salt (v. r.: Sorji Ioan 15,47

Iată cîteva din cele mai bune rezul
tate înregistra-te : FEMEI: 100 m :
Maksay 12,6; 809 m: Teodorof 2:12,9; 
lungime: Brfmega 5,65; Pândele 5,62; 
înăitime : Balaș 1,81 ; Mayer 1,60 ; Mi- 
hăilescu 1,57; BARBAȚI; 100 m — 
serii; Măgdaș 10,9; 400 ni: Sudri- 
gean 49,4; 110 mg: Ardcleanu 14,9; 
triplu: S. [oan 15,55 (14,82—15,48— 
D — 15,31 — 15,55 — 15,40) ; Vis- 
copoleanu 14^5; greutate: Crețu 
16,02; Ivanov 16,01. Concursul con
tinuă joi. (A. PALADE-URSU-coresp.)

Petkou, Galiticnov, Danccv, Konstan
tinov, Feldșerov. Ei sînt însoțiți de 
antrenorii Dimitâr Tasev Ghigov și 
Stoian Marinau Crîstev. Mulți dintre

aceștia au mai fost la București. Aspa-i 
ruhov și Ruski chiar anul trecut, cu 
echipa Spartak Sofia, care a partici-i 
pat la turneul internațional, dotat cu 
„Cupa Dinamo". Danailov și Ruski 
fac parte din echipa reprezentativă a 
R.P. Bulgaria.

Feroviarii ne-au obișnuit cu conN 
portari dintre cele mai frumoase în 
meciurile internaționale. De altfel, pe 
lingă calitățile lor fizice și tehnice 
și buna lor pregătire tactică, dîrze4 
nia și puterea lor de luptă sînt una-» 
nim recunoscute. De aceea, sîntem 
încredințați că și în meciul de mîine 
ei vor lupta cu toată dirzenia pentru 
calificare în finală.

Echipa va fi alcătuită din următor 
rii jucători: Ponova, N'ico'au, Plocon, 
Drcigan, Pavel, Munteanu, Mincev, 
Răducanu, Grigorovici, Petrișor, 
Brănescu, Baciu.

Returul partidei va avea loc la 5 
iunie la Sofia.

Gimnastii noștri se pregătesc 
pentru INTERNAȚIONALE

Sîmbătă și duminică, gimnastele și 
gimnaștii noștri fruntași au de sus
ținut în țața publicului bucureștean 
un nou și important examen: cea de 
a treia ediție a campionatelor inter
naționale ale R.P. Romîne, competi
ție la care vor lua parte — alături 
de ei — sportivi din Uniunea Sovie- 
t'că. R. Cehoslovacă. R.D. Germană, 
Italia și R.P- Ungară. In vederea a- 
cestui eveniment, sportivii noștri s-au 
pregătit cu multă atenție, iar unii 
dintre ei au participat chiar la anu
mite concursuri peste hotare, cum au 
fost cele de la Moscova (gimnas
te) și Budapesta (gimnaste și gim- 
naști).

La „internaționalele" din acest an

f o .
(care sînt organizate pe principiul 
„Cupei Europei", adică doi concu- 
renți de fiecare națiune) țara noastră 
ia parte cu cîte .două echipe. La bă
ieți vor concura: Frederic Orendi, 
Ion Zamfir, Gh. Tohăneana și Cezar 
Cernușca. La fete nu s-a stabilit, 
deoarece este încă nesigură partici
parea F.lenei Leuștean, ușor acciden
tată. Așa că; cele patru concurente 
vor fi alese dintre: Elena Leuș
tean, Sonia louan, Emilia Lifă, Ele
na Niculescu și Marina Biffirc.

Iată care sînt campionii internațio
nali ai R.P.R- în cele două ediții an
terioare- Elena Leuștean și Frederic 
Orendi în 1958, Sofia Muratova și 
Victor Lisițki (U.R.S.S.) îg 1959.

Emilia l.iță — pe care o vom putea urmări și in întrecerile celei de a lll-a edilii a 
campionatelor internaționale de gimnastică ale R, P, Romane — lucrează la bîrnA



In aceste zile, printre siderurgiștii hunedoreni

Cîteva probleme importante...
T r Tabloul este aproape identic.în nu- a activității lor. Este greșit. Cu 

meroase întreprinderi; în multe sate și numărul participanților la întreceri 
fi mai mare în această etapă pe 

vedea mai clar 
sportive din fa-" 
sau satul res- 
putem fi cîtuși 

stilul de muncă 
.. a| acelor asociații cum sînt cele din 

Găiești, Sighișoara sau Deva, care se 
mulțumesc să formeze o echipă sau 
alta, care sînt preocupate nu de cu
prinderea cît mai multor tineri și ți
nere în întreceri ci de... selecționarea 
vîrfurilor sportive.

comune, în școli. Tineretul se prega

C.C. al U.T.M.f și'U.C.F.S., cu spriji- ■ dezvoltarea activității 
brica, întreprinderea 
pectiv. Iată de ce nu

tește și participă cu entuziasm la jGgri 
cursul' cultural-sportiv. Organizat- d(

cît 
va 
a-

(Urmare din pag. 1) 

meniul luat în cinstea Congresului.
La secția laminoare, printre harnicii 

muncitori i-am întîlnit pe lăcătușul 
instalator Gh. Hinșeriu, voleibalist și 
strungarul Mihai Gheorghioni, de 
două ori finalist al campionatelor 
republicane de box. Prin munca lor

Molnar, Nacu și Balint din echipa 
Corvinul, boxerul N. Ichim și alți 
sportivi, muncitori harnici și pricepuți. 
Un fapt este demn de reținut: acela 
că sportivii, indiferent de sectorul în 
care lucrează, se străduiesc să fie la 
înălțimea sarcinilor trasate de partid.

...Privesc Hunedoara de azi. Furna-

C.C. al U.T.M.ț' și 'U.C.F.S.. . .
nul C.C.S.; ăl M.J.C. și al altor de
partamente, Concursul cultural-spor
tiv — una din marile manifestări în- 
chinate celui de al III-lea Congres' al de puțjn de acord cu 
Partidului nostru și zilelor de 1 Mai ..
și 23 August — cunoaște un succes 
deosebit, angrenînd în desfășurarea 
întrecerilor culturale și sportive ma
sele de tineri din fiecare regiune a 
țării. Rezultate bune au fost obținute 
pînă acum la Sibiu, orașul Stalin, Hu
nedoara, Baia Mare, Ploești, în comu
nele din raioanele Bîrlad, Buzău, Cîm- 
pina, Arad, Tg. Mureș etc. Despre 
munca activiștilor sportivi din aceste 
locuri se pot spune multe lucruri fru
moase ca și despre succesele realizate 
în buna organizare și desfășurare a 
concursurilor. Vom amîna însă bilan
țul acestei activități pînă după sfîrși- 
tul primei etape a Concursului cînd 
vom putea analiza mai temeinic fie
care problemă în parte. Considerăm 
însă că este foarte util să discutăm 
despre unele lucruri care pot contribui 
la asigurarea succesului deplin al 
mei etape.

• ÎNCĂ NU ESTE TIRZIU.
preocupați de alte acțiuni, fie 
tr-o greșită planificare a 
unele asociații sportive din ra
ioanele Oltenița, Băneasa, Tr. Severin. 
Tg. Neamț, Huși, Odorhei etc, nu au 
organizat întrecerile primei etape. Și, 
pentru că există la unii activiști spor
tivi părerea cu totul greșită că orga
nizarea Concursului cultural-sportiv 
este o treabă foarte grea, și că timpul 
e înaintat, le spunem acestora că: NU 
ESTE ÎNCĂ TIRZIU. Ei au posibili
tate să-și îndeplinească această im
portantă sarcină, să prilejuiască în
trecerea a noi mii de tineri și tinere 
pe terenurile de sport.

pri-

Fie 
din- 

muncii,

• TOȚI ACTIVIȘTII SPORTIVI 
TREBUIE SA ȘI ADUC.A APORTUL. 
Ne referim la faptul că în unele orașe 
cum sînt Mediaș, Constanța, Galați 
sau Cluj aproape întreaga muncă este 
lăsată în seama comisiilor de organi
zare a Concursului cultural-sportiv. 
Firește, aceste comisii au sarcini im
portante, dar la buna desfășurare a 
primei etape sînt chemați să contri
buie toți activiștii sportivi. Aportul 
comisiilor orășenești, raionale și re
gionale pe ramură de sport, al an
trenorilor și tehnicienilor, al profeso
rilor de educație fizică, al sportivilor 
fruntași care au multă experiență, în
seamnă un prețios ajutor atît în pre
gătirea concurenților cît și în organi
zarea întrecerilor.

ATLETISMU- 
desfășurare a

• TOATĂ ATENȚIA 
LUI. Regulamentul de
Concursului cultural-sportiv al tine
retului cuprinde multe sporturi: atle
tism, ciclism, volei, tir, popice, fot
bal, oină, trîntă, handbal. Fiecare ra
mură de sport are importanța sa. Aso
ciațiile sportive trebuie să pună însă 
în centrul atenției problema organi
zării a cît mai multe concursuri atle
tice la care să fie mobilizați nume
roși tineri și tinere. Aceasta pentru 
că atletismul contribuie la formarea 
o-ricărui sportiv, că este un sport 
care dezvoltă în mod deosebit de ar
monios corpul ; concursurile se pot 
organiza foarte lesne, fără nici un fel 
de cheltuieli. Și, în afară de aceasta, 
să nu uităm că tineretului îi place 
nespus de mult atletismul.

• MAI MULTA INIȚIATIVA. Vor
bind despre acest lucru ne gîndim în 
primul rînd la acele asociații sportive 
care încă așteaptă să se organizeze 
mai întîi concursurile... culturale ca 
să pornească la muncă. Dar, nu este 
singurul exemplu care subliniază ne- 
ceșitatea unei mai mari preocupări 
pentru folosirea inițiativei, a posibili
tăților locale, â specificului fiecărei re
giuni. Astfel, cu toate că în unele 
centre cum sînt Tg. Mureș sau Cluj 
există o puternică tradiție în gimnas
tică, nu s-au organizat întreceri pen
tru că în regulamentul Concursului 
cultural-sportiv ele sînt... „facultati
ve". Aceeași situație la Reșița, Hu
nedoara, Lupeni, Petroșani, unde 
sportul halterelor se bucură de o lar
gă popularitate. Nici turismul, atît de 
îndrăgit și răspîndit în regiunea Baia 
Mare, în orașul Sibiu, Arad sau 
Orașul Stalin nu este prezent în con
cursurile primei etape.

© ÎNTRECERILE — OOGLINDA A 
ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIILOR SPOR
TIVE. încă nu toate asociațiile spor
tive privesc întrecerile primei etape al 
Concursului cultural-sportiv ca pe o" 
adevărată trecere în revistă a rea--- 
Hizărilor de pînă acum, ca pe o oglindă ■■

• SA PREGĂTIM TEMEINIC ETA
PA URMĂTOARE. Este limpede că o 
dată cu preocuparea pentru organi
zarea întrecerilor din faza pe aso
ciații, organele și organizațiile 
U.C.F.S. trebuie să muncească temei
nic pentru pregătirea concursurilor ce
lei de a doua etape (interasociații) și 
în special din etapa a IlI-a (raiona
lă) care pune activiștilor sportivi și o 
serie de probleme privind asigurarea 
condițiilor de cazare, transport etc. 
Toate aceste probleme pot fi rezol
vate în cît mai bune condiții, fără 
cheltuieli, dacă activiștii sportivi vor 
începe încă de pe acum să muncească 
în această direcție.

Vedere parțială a noului stadion din Hunedoara, inaugurat de aurind în cinstea 
celui de al III-lea Congres al P.M.R.

MSMnRnw'
Cupa „Cel de al III-lea Congres 

al P.M.R.”

Marți, Rapid a invins 
C. C. A. cu 3-1

Azi, la Dinamo: Constructorul — 
Dinamo și Progresul—Victoria

Jocurile din cadrul competiției do-’ 
tate cu cupa „Cel de al III-lea Con
gres al P.M.R." au continuat marți 
în sala Dinaimo. S-a disputat jocul 
masculin Rapid — C.C.A. Cîștigînd 
primul set cu 15—9, voleibaliștii mi
litari i-au obligat pe cei de la Rapid 
să joace mai atent. Aceștia, folosind 
pe Munteanu în locul lui Plocon 
(care este accidentat), și-au adjudeu 
cat următoarele trei seturi cu 15—8, 
15—11 și 15—5, cîștigînd astfel me
ciul cu 3—1.

Meciurile din cadrul competiției 
masculine continuă azi în sala DiJ 
namo, începînd de la ora 17, după 
următorul program: Constructorul —i 
Dinamo, Progresul — Victoria

plină de pasiune, cei doi sportivi con
tribuie la buna întreținere a agrega
telor secției, care a reușit să obțină 
pe primele patru luni ale anului o 
depășire de plan de 8051 tone lami
nate...

Firește, este greu să cuprinzi în- 
tr-un reportaj pe toți sportivii de la 
Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", care în întîmpinârea 
Congresului realizează noi și însem
nate succese. Cîte n-ar mai fi de scris 
despre alpinistul Ritisan. fotbaliștii

lele, giganți ai industriei noastre ri
dicați în acești ani luminoși ai puterii 
populare, impunătoarele construcții 
de la poalele dealului Chizid, sutele 
de apartamente pentru siderurgiști, 
noul stadion cu o capacitate de 
20.000 locuri, hotelul-restaurant, clu- 
bul-cinematograf, tot peisajul nou. 
Prin grrja partidului nostru iubit, Hu
nedoara devine din zi în zi mai fru
moasă, mai puternică. Și pentru toate 
acestea oamenii mulțumesc partidu
lui iubit prin noi și noi victorii în 
muncă.

Ultimele jocuri 
în „Cupa Voința”

DE MASĂ

Astăzi după-amiază, ștrandul Ti-' 
neretului găzduiește jocurile finale îti 
cadrul competiției organizată în cin
stea celui de al III-lea Congres al 
P.M.R. î „Cupa Voința". Iată progra
mul meciurilor: ora 18: Știința-Voin-I 
ța (pentru locurile 5-6) ; ora 19 i 
Progresul-Dinamo (pentru locurile 
3-4) ; ora 20: Rapid-C.C.A. (pentru 
locurile 1-2).

„Cupa Congresului” 
pentru pionierii bucureșteni

In cinstea celui de al III-lea Con
gres al P.M.R., clubul sportiv școlar 
București organizează duminică dimi
neața de la ora 9 o interesantă com
petiție de tenis de masă rezervată 
pionierilor din Capitală. Se vor des
fășura întreceri la probele de simplu 
fete și băieți, cîștigătorii urmînd a 
primi „Cupa Congresului". Este de 
prevăzut o participare numeroasă șl

fără îndoială că din rîndul micilor 
concurenți vor fi selecționate cadre 
pentru tenisul nostru de masă. Con
cursul are loc în sala din str. Men
deleev nr. 34.

înscrierile se primesc zilnic pînă 
în ziua competiției la administrația 
sălii de sport din ștr» Mendeleev 
nr. 34.

Azi, meciul Progresul—S. P.C. 
in „Cupa Congresului”

Azi, la ora 18, se dispută pe tere-r 
nul Progresul întîlnirea dintre echi-i 
pele masculine Progresul și S.P.C., 
în cadrul etapei a IlI-a a competi
ției organizată de clubul sportiv Pro
gresul și dotată cu „Cupa Congre
sului",

Metalul a întrecut
In cadrul semifinalelor „Cupeio

Federației Romine de Rugbi", compe
tiție organizată în cinstea celui de al 
III-lea Congres al P.M.R. sîmbătă 
după-amiază a avut loc pe stadio
nul Tineretului, întîlnirea dintre Me
talul și C.F.R. Grivița Roșie, din ca-' 
drul semifinalelor. Partida s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, fiind presă
rată cu numeroase faze spectaculoase. 
Ambele echipe au desfășurat un joc 
deschis, atît pe înaintare cît și pe 
treisferturi. Victoria a revenit Meta
lului cu scorul de 16-0 (3-0) și a fost

realizată de Iliescu (o încercare și o 
lovitură de pedeapsă), Chirvase (o 
lovitură de pedeapsă și două transfor
mări) și A. Ton» (încercare). Au ju
cat următoarele formații i Metalul: 
Dăiciulescu-Negulescu, Chirvase, Teo- 
dorescu, Popa-Iliescu, 
Dumitrescu, Naca—A. T’oma, Dănciu- 
lescu-Cotter, Scarlat,
Grivița Roșie: Vizitiu-Grigoriev, Ro- 
șoagă, Rădulescu, Oblemenco-Witing, 
Stanciu-Picu, Buțu, Moldoveanu-Sto- 
ian, Posmoșanu-Iancu, Manole Ser
bam

în „Cupa F. R.R.”
Campionatul de calificare

Iancu-Cristea,

Griin. C.F.R.

DAN G1RLEȘTEANU

® In ultima etapă a turului cam
pionatului de calificare s-au înregis
trat rezultatele :

Progresul II—Petrolul Pitești 28 0 
(11-0) ; - ' • -- - - 
(3-0) ;
(0-0) ;
36-0 (
C.F.R.
Chimie-Farul Constanța 0-13 (0-3) ; 
Dinamo Bacău-Zimbrul Tecuci 3-40 

Î~*”(0-I6) ; C.S.M.T. Brăila-Laminorul
Roman 3-0 (3-0) ; Rulmentul Bîrlad-I 

t Ancora Galați 40-3 (17-0) ; C.S. JiuU 
£ Electroputere Craiova 17-3 (8-0).

; Meteorul—Dinamo II 3-0 
Aeronautica—Arhitectura 3-0 

Rapid-Corns tmetor ii] Ploești
(21-0) ; Cimentul Medgidia-' 

Buzău 16-5 (11-0); Petrol

Terenul de atletism al asociației Șantierul din Hunedoara este lăsat 
în paragină. Pe teren! pasc vite, iar diferiți cetățeni se inițiază in 
mersul pe motocicletă.

Evacuarea stadionului „1 Mai" 
din Constanța este îngreunată de 
faptul că, din neglijență, nu sînt 
date accesului toate porțile...

z*«-r-

r — Bravo, Nae, faci progrese! Pe stadionul ăsta de mult n-â mers cinevd 
tuta de metri sub 15 secunde III.

—- Parcă din „grămada” de rugbi 
iejeoțj mal

La stadionul „23 August" din Baia Mare, conducerea C.S.M. 
ri-a înțeles să ia măsuri pentru repararea gazonului din fața porțiloț 
de fotbal...

»• Aici Gtcăt^. K „gaură", cum ă fost vorba..
— — ' i Desene de MATTY.
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Oare fotbaliștii
O problema importantă

au făcut totul?
A fost alcătuit lotul reprezentativ 

de la Bratislavapentru meciul

In rindurile de fațA vrem să punem 
în discuție o problemă care, deși im
portantă după părerea noastră, a fost 
neglijată mai întotdeauna. Este vorba 
de răspunderea personală ce revine fot
baliștilor din echipele reprezentative, 
față de comportarea lor in diferitele 
meciuri. Ideea ne-a fost sugerată de o 
discuție care a avut loc după jocul de 
duminică.

Puși să analizeze nu atit cauzele In- 
frîngerii, cît pe cele ale slabei lor com
portări (de altfel aceasta ‘ a nemulțumit 
îndeosebi pc iubitorii fotbalului) o bună 
parte din jucătorii echipei reprezenta
tive care au luat cuvîntul (-mai e ne
voie să dăm nume ?) s-au întrecut in 
a pune totul pe seama „circumstanțelor 
atenuante** cum ar fi tracul, impor
tanța meciului, lipsă de experiență, vi
na... celui de alături etc. Ni s-a părut 
foarte f rească întrebarea pe care unii 
antrenori cunoScuți ca Vogi, Gicâ Po
pescu, Traian Ioncscu sau Teașcă au 
pus-o fotbaliștilor in legătură cu com
portarea lor pe teren. De fiecare dată 
— spuneau ei — cînd echipa suferă o 
înfringere, criticile sînt adresate în prin- 
c pal celor care alcătuiesc și pregătesc 
formația. Este drept că o parte din vî- 
nă o poartă antrenori respectivi. Dar 
jucătorii sînt scutiți de răspundere ? 
Au folosit ei din plin posibilitățile per
sonale, condițiile de Zl
dispoziție, au dat ei oare totul în lup- 
a pentru victorie ?

Iată într-adevăr o

pregătire puse la

problemă Impor
tantă. Fără să neglijăm deci lipsurile 
din pregătirea echipei, trebuie să ve
dem și in ce măsură au răspuns jucă
torii încrederii acordate, cinstei de a 
face parte din reprezentativa țării.

Reamintlndu-ne filmul jocului apare 
clar că, cu puține excepții, echipa de 
duminică nu a dat tot ce putea, că ma
joritatea jucătorilor nu au privit me- 
c iii cu spiritul de răspundere cuvenit. 
Pe scurt, ei au dovedit lipsă de com
bativitate (deși marea majoritate erau 
tineri, în plenitud nea forțelor), lipsă 
de disciplină, de răspundere personală. 
Să ne explicăm.

Putem să-1 credem pe Hașoti șt pe 
ceilalți care au „explicat** asemenea lui 
că au jucat nervos și de aceea au ju
cat prost ? Un jucător nervos se agită 
pe teren, faultează adesea, se pripește. 
Or, din cite am văzut, am asistat mai 
degrabă la o stare de apatie, de încli
nare în fața... soartei, decît la o „stare 
nervoasă4. Și-apoi, dacă tracul începu
tului mai poate fi, cu multă indulgență, 
acceptat, cu un cît de cit efOnt de vo
ință nu poate fi înfrînt ? A fost „miza** 
mare — spuneau unii jucători. Păi „mi
ză mare** a fost și va fi întotdeauna — 
cum zicea pe bună dreptate antrenorul 
Vogi. Fotbalul se joacă în competiție, 
de la campionatul intern pînă Ia cel 
mondial. în ech pele lor de ciul), res
pectivii ____
„miza“ ? Oare din meciul de la Sofia 
și altele mai dina nte n-au tras nici un 
fel de concluzii, n-au dobindit nici un 
dram de experiență ? Și să fim înțe
leși, duminică am jucat acasă, pe te
ren propr u, cu un public entuziast, 
care a susținut prompt fiecare licărire 
de atac a echipei noastre. Dacă ar fi 
să ne luăm după unii jucători care au 
vorbit despre această problemă, tracul 
va fi înfrînt. (căpătînd experiență) toc
mai la... adinei bătrînete î Or, a- 
tumci... ?

Cu un efort de voință, cu mal multă 
putere de concentrare, cu mai multă 
dorință de a învinge, cel 11 sportivi nu 
scăpau printre degete o victorie sigură, 
la diferență chiar in condițiile de pe 
teren (cu Stacho accidentat ’). Aceasta 
e și o problemă de educație, asupra că
reia antrenorii mai au multe de făcut, 
dar e și o chestiune a fiecărui sportiv 
în parte. Dacă s-ar fi muncit mai mult

jucători neglijează vreodată

Astăzi urmează să plece cu avionul 
la Bratislava lotul reprezentativ 

vederea meci ulu j retur
de 
cu

pe teren, dacă s-ar fi luptat cum tre
buie. starea nervoasă atit de discutată 4 fotba I, în 
ar fi trecut. Bine zicea un tovarăș 1 
Nu recomandă medicul efort fizic in 
asemenea cazuri ?

In ceea ce privește lipsa de comba
tivitate, socotim suficient să spunem că 
mingea s-a plimbat pe lingă Raksi, Ef- 
tmie, Hașoti și Soare, că înaintarea 
adversă a... defilat adesea prin fața ju
cătorilor noștri, fără ca aceștia să schi
țeze o intervenție. Extragem din cro
nica meciului că „...înaintaș i au lăsat 
să treacă minutele unul după altul fără 
a trage la poartă4*. Spectatorii au sezi- 
sat desigur faptul că pe teren se aflau 
două „tabere4* bine distincte în echipa 
noastr.T : înaintarea, care nu venea In 
sprijinul apărării și nu încerca să stin
gherească cît de cît contraatacurile ad
verse, și apărarea, mijlocul terenului 
(dacă ați ști cită teorie fotbalist că cu
nosc băieții noștri !) fiind la discreția 
oaspeților. Ne mai amintim că la sfîr« 
șitul meciului echipa noastră avea re
surse fizice din belșug, că deși era nl- 
țeluș cald, nu transpirase mai nici u- 
nul dintre ai noștri.

Scriam mai sus despre lipsa de dis
ciplină. Ei bine, nu de sfaturi tehnice 
au dus lipsă cei 11. Că nu le-au res- 
pectat în prima repriză, mai treacă- — 
meargă. Dar că nici după pauză, cind , 
Ii s-au dat ind cații concrete, în func-1- 
ție de joc și de situația adversarului, I

„dfe unTucăHPRIMELE CAMPIOANE REGIONALE 
tor de categoria A, pentru a-1... învăța X LA JUNIORI
că dacă adversarul e mai înalt cu un 4- 
cap, că dacă o sumedenie de atacuri -4 , .
s-au irosit pentru că s-a jucat p® sus -4 In citeva regiuni s-au încneiat
trebuie „culcată* mingea )a firul ier- + campionatele de juniori șî comisiile 
Sîld ^iWin„VapUe popi fotbal respective au comunicat Ie
de 16 metri fundașul n-are voie să dri-T derației numele lor. Pînă acum și-au 
bieze și încă la infinit ’ Trebuia expii-Ț desemnat campionii pentru turneul fi
cat într-o conferință de ceasuri întregi I ,lrTn«barele rraiuni-
că marcajul „la om* nu e tot una cuTnah urmaioareie regiuni, 
cei „în zonă“ ? Ce-a cătat soare p« X București: Dunărea Giurgiu, 
extrema dreaptă? Nu ne-au costat a- 4. pirtlî. rpn ri,,: 
ceste lucruri? Trebuiau învățați tovară-4. V4 “E
șii că unui portar care nu se poate 4- Oradea: Rapid Oradea, 
mișca trebuie să i se tragă mai mult 4- Suceava: Dinamo Suceava, 
de 3 șuturi într-o repriză ? In loc de >
a ț'ne minte aceste lucruri elementare, + In Campionatul orașului București, 
unii fotbaliști s-au preocupat să-și eJa’Tîn nirima ediție a finalei, Rapid a 
leze cunoștințele în materie de joc in- T tprminî,t r11 Sfiiinta-dividual, driblînd exasperant de mult, y lerminai ia egalitaie CU piiiin|<i. 
pentru ca pînă la urmă, încolțit, să T 3—3. A doua edi{ie se va disputa du- 
paseze anapoda. Numai indisc plina, T niinică 
înfumurarea că au fost promovați în T
prima echipă, pot explica o asemenea 4. rrTlAM * x * adacîhîu ruici comportare sub orice critică. XSELECȚIONATA ORAȘULUI CH1ȘT-

Repetăm, nu socotim că vorbind des- 4-NAU-RAPID BUCUREȘTI 2—1 (0—1) 
pre jucători, am epuizat cauzele insuc- y 
cesului de duminică. Dar, cu numai 3Ț CJ4IQTMAIT frwin teW/nnl —zile înaintea unui nou meci internațio-+ OHl^INAU, 20 (prwi telelom). — 
nai, am considerat util și oportun să TAzi dlipă-aniiaza echipa Rapid Bucii- 
discutăm în primul rînd despre »cea" Țrești a susținut cel de al doilea meci 
uwna’^^e^or^'^is^nuate^mem^bVu*1 iodului TU Chișinău. întîlnind selecționaia ora- 
reprezentativ de fotbal aa tras conclu-Xșului. Fotbal.știi feroviari, dlipă ce au 
ziUe ce se impun. Sîntem s guri că du-a.con<jus gg minute CU scorul de 
minică, la Bratislava, ei vor doveAi a- 4- A . x
cest lucru, că nu se vor mulțumi cu-4-1 6,^ au avut o cădere Spre S’Iirși't,
un rezultat „onorabil*, ci că vor șterge 4- primind două goluri. Gazdele au în- 
impresia necorespunzătoare pe care au 4- • astfel eu scorul de 2 1
lăsat-o în ultima vreme. Fără a neso-+viniS asuei cu scorui >•
coti valoarea echipei cehoslovace, tre- y 
î“r‘ie. PETROLUL PLOEȘTI-VICTORIA
gol pe care le-am avut, cît și la de-T BUZĂU 3—0 (2—0)
ciarațiile antrenorului Wytlacil, care spu- T 
nea după meci : „...Totuși echipa ro- Ț _ , , . , . , . , .
mînă va rămîne un adversar periculos ! Cele trei goiluri au fost marcate de 
șl In meciul revanșă de la Bratislava..." XDumitrescU, în minutele 20,43 și 60.

Așadar, tovarăși fotbaliști, mai multă ! 
strădanie, disciplină și dorință de a In- 4- 
vinge, de a răspunde cum se cuvin. 4- M
cinstei de a face parte din echipa ță-* ® Marti la Kolarovgrad (R. P. Bul-
rli ! O cer masele de iubitori ai fotba-4- . . prn„rPo„1 6 Vnlov 4 0
lului, față de care ați rămas datori. T^aria) . Progresul

Ț(l—0) cu echipa primă, și 3—2 (2—1) 
MIRCEA COSTEA Xcu juniorii.

Cehoslovace din cadrul sfer- 
finală ale „Cupej Europei".

echipa R.
turilor de _

Lotul — completat după partida de

In jurul balonului...

duminică — a tăcut două antrena
mente marți și ieri. Ultima ședință 
de pregătire a constat 
ta două părți cu Știința București. Au 
fost folosiți jucătorii : Mîndru, Uțu, 
Toma, Popa, Zavoda II, Fronea, 
Soare, Apolzan, Alexandru, Băcuț II, 
Nunweiller III, -lenei, V. Anghel, 
Cacoveanu, Oaidâ, Constantin, Seredai, 
Dinulescu, Ene II, Mateianu, Eftilmie. 
Tătaru, Raksi.

După antrenamentul de ieri au lost 
desemnați jucătorii care urmează să 
facă deplasarea la Bratislava, și anu
me :

Portari: MINDRU și TOMA 
Fundași: POPA, ZAVODA

NEA, APOLZAN, SOARE.
Mijlocași: ALEXANDRU, 

NUNWEILLER HI
înaintași: CACOVEANU, 

GHEL, CONSTANTIN, 
DINULESCU, EFTIMIE și TATARU.

djntr-un joc

II, FRO-

JENE1,

V. AN-
MATEIANU,

Lotul va face antrenament și la 
Bratislava, după care antrenorii vor 
da formă definitivă echipei care va 
juca duminică.

Rezultate 
din „Cupa Congresului^

SIMPLU MASCULIN. Turul î : G. Vh 
ziru — Burciu 2—0 ; Slapciu — Schmidt 2—0; 
Cat aiul îs — Nagy 2—0 ; Bosch —- Saity 
2—0 ; Bădin — Mita 2—0 ; Cobrtic — Ghi^ 
♦Irai 2—0 ; Chivaru — Racoviță 2—1; Țiriac—♦ 
Popovici 2—0 ; Turul II : G. Viriru — Slapj 
ciu 3—0 ; Bardan — Sopa 5—0; Năstase—i 
Vaailcacu 3—0 • Rakosj — Juhasz 3—0 (6—2, 
7—5, 6—2)' ; M. Viziru — Mărmureanu 3—1 
(6—8, 6—3, 4—6, 6—1) ; Bosch ~ ’ '*
»-0; Fu’ •
covița 3—0. Turul III ( 
Țiriac* ” ' - 7. 2 ,----- , .
Bosch — M. Viziru 3—1 (6—3, 6—8, 6—0, 
6—0).

SIMPLU FEMININ. Turul I : Stances — 
S. Ciogolea 2—0 ; Pusztay — Stoian 2—0 f 
Brenner — Lazaride 2—0 ; Arram — Nasta 
2—1 (6—4, 10—12, 6—2) t Roșianu — Ce-:
nușc w.o. ; Ponova — Banyai 2—0 ; Doboș 
5»u — Veronc 2—0 ; Namian — Bauer 2—0. 
Turul II (sferturi de finală) ; Stăncescu —. 
Pusxtay 2—0 ; Brenner — Avram 2—0 ; Po-: 
nova — Roșianii 2—0 (8—6, 8—6) ; Nan
miau — Dob'oșiu 2—0.

Jocurile continuă la Centrul de antrena-? 
ment Nr. 2 de La orele 8 fi 15,

. , . , ------a — Caraluîis
Bădin — Cobzuc 3—0 ; Țiriac — Ra-:

T_:_l ”1 (sferturi dc finală) | 
— Bădin- 3—0 (6—4, 6—4, 6—2) 5

Sîmbătă, o iwuă ieșire 
cicloturistică in jurul Capitalei
Comisia orășenească de ciclism or

ganizează pentru sîtnbătă o nouă ie
șire cicloturistică la care sînt invitați 
să ia parte toți posesorii de biciclete. 
Adunarea participanților va avea loo 
la ora 15.00 la stadionul Dinamo. La 
ora 15.30 se va da plecarea pe 
itinerarul pînă la studioul cinemato
grafic Buftea.

Orașul Pitești va găzdui 
finalele campionatelor republicane

Sîmbătă și duminică orașul Pitești 
va găzdui finalele campionatelor re
publicane individuale de haltere.

Întrecerile vor fi deosebit-de echi
librate și pasionante. De data aceasta, 
la finale nu participă decît halterofili 
care și-au îndeplinit norma de clasi
ficare pentru categoria I. Numărul 
finaliștilor este prin urmare mai mic 
decît de obicei (40), dar valorile sînt 
acum mai apropiate.

Din partea arbitrilor se cere multă 
exigență în ce privește acordarea

mișcărilor. Ar fi o greșeală ca arbitrii 
—- Jurați de entuziasmul întrecerilor 
și în dorința consemnării unor recor-t 
duri — să nu respecte litera regula-’ 
mentului. La campionatele europene 
de la Milano și în genera} la marile 
concursuri internaționale arbitrii au 
fost deosebit de exigenți. Pentru a » 
obișnui pe halterofili cu executarea 
corectă a mișcărilor ța special la 
„împins") și arbitrii romîni trebuie 
să procedeze la fel.

Locațiune de bilete

Din campionatele regionale
REGIUNEA HUNEDOARA

I
In campionatul regional participă

22 de echipe : 10 în seria I și 12 în 
seria- a Il-a (două echipe s-au retras 
din- seria I înaintea returning iar alte 
două au fost excluse din seria a Il-a). 
In etapa de duminică s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

SERIA I: Minerul Ghelar—Victo
ria Călan 1-2 (1-1), C.F.R. Simeria—- 
Minerul Vulcan 1-0 (0-0), Șantierul 
I.G.S.H. Hunedoara—Minerul Aninoa- 
sa 1—0 (0—0), Dacia Orăștie—Parîn- 
gnl Lonea 2-1 (1-1).

CLASAMENTUL: 1. Minerul Ani- 
noasa 31 p din 20 jocuri; 2. Parîn- 
gul Lonea 27 p (19 j.); 3. Da^ia O- 
ră.știe 27 p (20 j.); 4. C.F.R. Simeria 
26 p (19 j.); 5. Victoria Călan 26 p 
(20 j.); 6. Șantierul I.C.S.H, 25 p 
(20 j.) etc.

.SERIA A II-A: Surianul Petrești— 
Aurul Brad 0-6 (0-1), U.M. Cugir— 
Minerul Deva 3-1 (1-1), C.F.R. Teiuș- 
Unirea Alba Iulia 0-2 (0-0), Sebeșul 
Sebeș—Metalul Criscior 4-1 (2-0),
Aurul Certej—Aurul Zlatna 0-1 (0-0).

CLASAMENTUL: 1. Aurul ~ ‘
37 p din 21 jocuri; 2. Minerul Deva
35 p (22 j.); 3. Sebeșul Sebeș 31 p 
(22 j.); 4. U.M. Cugir 29 p (22 j.);
5. Aurul Zlatna 27 p (22 j.); 6. C.F.R.
Teiuș 26 p (22 j.) etc.

I. - ---------- ..................
resp.

Călugărească—Rapid Miztl 2-3, Voin
ța R. Sărat—Unirea Ploești 1-0, Pe
trolul ‘
Petrolul
Petrolul

REGIUNEA BUCUREȘTI

Brad

SIMION și GH. CIORANU, co-

REGIUNEA PLOEȘTI

etapa de duminică 22 mai a
’ s-au

I In 
campionatului regiunii Ploești 
înregistrat următoarele rezultate :

SERIA I : Gloria Buzău—Rapid 
reg. Ploești 0-3, Feroemail Ploești — 
Viitorul Drajna 4-1, Chimistul Valea

Băicoi—Carotaj Ploești
Urlați—C.F.R. Ploești

Teleajen—C.F.R. Buzău

1-0,
1-4,
4-0.

CLASAMENTUL

1. Rapid reg. Ploești 26 21 4 1 86:12 46
2. Carotaj Ploești 26 20 3 3 62:20 43
3. Rapid Mizil 26 19 3 4 64:24 41
4. Voința R. Sărat 27 17 4 6 58:24 38
5. Unirea Ploești 26 13 8 5 39:22 34
6. Petrolul Băicoi 27 12 6 9 48:40 30
7. Feroemail Ploești 27 12 6 9 52:47 30
8. C.F.R. Buzău 26 11 6 9 44:22 28
9. C.F.R. Ploești 2? 7 3 15 36:55 ÎS

10. Gloria Buzău 27 6 6 15 28:65 18
11. Petrolul Teleajen 26 6 5 15 33:53 17
12. Chimistul Valea 

Călugărească 27 3 9 15 39:65 15
13. Viitorul Drajna 27 6 3 18 36:110 15
14. Petrolul Urlați 27 5 2 20 41:76 12
15. Tapina Nehoiu 25 4 3 18 29:60 11

SERIA A II-A: Victoria Florești— 
Cimentul Fieni 3-0, Muncitorul Schela 
Mare—Dinamo Cîmpina 1-1, Rafină
ria 4 Cîmpina 
viște 
o-i, 
1-1, 
3-0, 
2-1.

După etapa de duminică 22 mai, 
In seria I C.F.R. Roșiori de Vede se 
menține în frunte cu un punct avans 
față de a doua clasată Progresul A- 
lexandria. Totuși problema șefiei în 
serie nu va fj rezolvată decât în ulti
ma etapă (peste două săptămîni) cînd 
cele două fruntașe se întîlnesc în meci 
direct pe terenul actualului lider care 
are în acest caz prima șansă.

In seria a Il-a (formată din 12 e- 
chipe) primul loc este ocupat de Uni
rea Mînăstirea, care a totalizat 38 
puncte, urmînd să se întîlnească în- 
tr-un baraj tur-retur cu echipa câști
gătoare a seriei I în vederea de
semnării echipei campioane regionale 
pe anul 1959/1960.

Iată rezultatele :

Biletele pentru a IlI-a ediție a 
campionatelor internaționale de gim
nastică ale R.P.R., ce vor avea loc 
în sala Floreasca în zilele de 28—29 
mai a.c., se pun în vînzare începînd 
de joi 26 mai a.c. orele 16 la casele 
sălii Floreasca, agenția centrală Pro
nosport din calea Victoriei n>r. 9 și 
la chioșcul special din str. Ion Vidu.

Sînt valabile biletele cu seria 105 
pentru sîmbătă 28 mai, cu seria 106 
pentru duminică 29 mai dimineața și 
107 pentru duminică 29 mad după- 
amiaza.

La această competiție sînt valabile 
permisele roșii și albastre în piele, 
albastre dermatin cu ștampila „Gim
nastică" și gris dermatin cu ștampi
la „Gimnastică"; permisele verzi der
matin pentru ziariști sînt valabile 
numai însoțite de delegații eliberate

de ziarele respective, în limita loctri 
rilor repartizate fiecărui ziar pentru 
masa presei,

Respectarea numerotării locurilor 
este obligatorie.

★
La jocul de volei Rapî-d București 

—• Levski Sofia, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni", sînt valabile 
permisele următoare: roșii și albastre 
în piele, albastre dermatin cu ștann 
pila „Volei" șt igris dermatii. cu 
ștampila „Volei") permisele verzi der-i 
matin pentru ziariști sînt • "labile 
numai însoțit? de delegații elioerate 
de ziarele respective, în limita locu-i 
rilor repartizate fiecărui ziar pentru 
masa presei.

Respectarea numerotării fcrurilo^ 
este obligatorie’,

„Concursul unic99 nu s-a dezmințit:
premiul 1—102.061 lei

Erupția Tîrgo-
3-0, Caragiale—Petrolul Ochiuri 

Unirea Azuga—Zefir Pucioasa 
Victoria Moreni—Unirea Cornu 
M.I.G. Fieni—Unirea Pucioasa

CLASAMENTUL

1. Rafinăria 4 Cîmpina 26 19 4 3 71: 23 42
2. Zefir Pucioasa 28 15 7 6 53î 32 37
3. M.I.G. Fieni 27 15 4 8 50: 28 34
4. Victoria Moreni 27 13 7 7 51:"29 33
5. Unirea Azuga 26 15 3 8 52: 40 33
6. Victoria Florești ZT 12 6 9 44: 35 S2
7. Muncitorul

Schela Mare 27 14 2 ÎL 53: 32 30
8. Petrolul Ochiuri 26 12 6 8 54: 33 30
9. Ciment Fieni 2, 11 7 9 53: 45 29

10. Unirea Pucioasa 27 9 5 13 43: 42 23
11. Dinamo Cîmpina 25 9 3 13 39: 48 21
12. Metalul Caragiale 25 6 7 12 34t 45 19
13. Caragiale 27 8 2 17 55 18
14. Unirea Cornu 26 5 3 18 37: 88 13
15. Erupția Tîrgoviște 25 1 2 22 16:107

SERIA I: S.M.T. Tătărăști-Oltul 
Tr. Măgurele 3-2, FI. roșie Brinceni—, 
Dunărea Zimnicea 3-1, G.F.R, Titu— 
Unirea Videle 1-1, Tractorul Drăgă- 
nești—Dinamo Tr. Măgurele 1-1,

■ C.F.R. Roșiori—Sporting Roșiori 3-0, 
Olimpia 
Progresul 
nești 3-0,

Giurgiu—A.S. Giurgiu 3-0, 
Alexandria—Recolta Dom-
•i

A II-A: Partizanul Ciulni-SERIA
ța—S.N. Oltenița 1-4, Ialomița Nouă 
Slobozia—Metalul Ciulnița 4-2, Uni
rea Buftea—Sparta’c Lehliu 0-1, G.A.S. 
Periș—Dunărea Giurgiu 1-2, Spicul 
Căzănești—Progresul Urzîcenî 2-0, 
Unirea Mînăstirea,—Energia Călărași 
10. IJ*-

. . • Duminică, ultimul concur» Pronosport al lunii mai care bene
ficiază de fondul suplimentar de premii în valoare de 200.000 lei
„Concursul unic", cum pe bună drep

tate a fost numit cel de duminica tre
cută. nu putea să nu fie la înălțime și 
la capitolul premii. Varianta cu 12 re
zultate exacte, reușită de un colectiv 
de participant! din București, a primit 
102.061 lei, unul dintre 
ale anului 1

Dar excelente au 
fost 
pentru
11 și 
exacte, 
sumă 
zintă 
premiu
12 rezultate, _____
cu 11 rezultate și cîte ___  ____________

Ce ne va aduce viitorul concurs Pro
nosport ? După toate semnele și — ana- 
lizînd programul — o nouă serie de 
premii de mare valoare.

Dintre cele 12 meciuri de duminică; 
primele două pronosticuri sînt rezer
vate scorului — la pauză și final — din 
întîlnirea internațională de la Bra
tislava : R. P. Romînă—R. Cehoslovacă.

Intrăm apoi în domeniul categoriei 
B. Intre cele 10 partide întîlnim între
ceri care interesează direct lupta pen
tru primele locuri sau meciuri care 
pot decide pe ocupanții locurilor co
dașe.

Din prima categorie fac parte parti
dele : C.F.R. Cluj—C.S.M. Baia Mare și 
Metalul Oțelul Roșu—Știința Timișoara. 
Din a doua grupă, Prahova Ploești— 
Unirea Focșani, AMEFA-C. S. Tg. Mu-

și premiile 
variantele cu
10 rezultate 
11.664 lei, o 

care repre- 
un bun 

chiar pentru 
a primit

premiile-record

fiecare variantă 
1855 cele cu 10.

reș, C.F.R. Pașcani—Gloria Bistrița ș.a. 
Dată fiind miza importantă a majori
tății întîlnirilor; se înțelege că fiecare 
meci va fi foarte disputat, că flecara 
echipă va face tot posibilul spre a cu- 
ceri puncte.

Dar, în afara unui program bun, cori
de La 29 mai este 
foarte important și 
prin altceva :

FIIND ULTIMUL 
CONCURS AL LU
NII MAI; EL PAR
TICIPA LA ATRI-» 
SUIREA FONDU-i 
LUI SUPLIMENTAR 

200 000 LEI ACORDAT 
DIN ACEASTA LUH

cursul Pronosport

IN VALOARE DE
CONCURSURILOR_________ _______ _____,
NA. AȘA CA, SPRE A AVEA DOUA1 
ȘANSE DE CtȘTIG, TREBUIE SA FIȚI 
PREZENȚI CU CIT MAI MULTE VA-, 
RIANTE LA CONCURSUL DE DUMS4 
NICA 22 MAI.

PRONOEXPBES

La tragerea concursului Pronoexpreg 
de Ieri 25 mai au fost extrase din 
următoarele numere :

8 6 25 24 3 43

urnăl

Numere de rezervă: 10 26
Fond de premii : 547.812 tei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pr<H 
nosport.
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In taratul zonal de la Eadapesta 

Bitelu l-a învins pe Bjteiki 
Finișul turneului zonal de la Bu

dapesta s? desfășoară, așa cum era 
de prevăzut, sub semnul unei lupte 
aprige. Marți, în runda a 13-a, maes- 
iti .1 GHEORGHE. MIT.TELU a în
scris în palmares- o nouă victorie de 
prestigiu. El l-.i învins cu negrele pe 
maestrul internațional UJIiELKI, 
unul dintre cei n li pn.ernici șahiști 
ct lioslovact Dăr, pentru a concura la 
unui din cele trei locuri, care asigu
ră calificarea în „interzonal", Miti- 
tclu trebuie să cîștige și următoarele 
două partide, cu Golz și, în ultima 
rundă, cu un confra-candidat direct, 
iugoslavul Bertok- Matanovici a cîș- 
ftigat partida neterminată cu Schel- 
3nga (luni seara) iar marți a remi
zat cu Biiek- Cu același rezultat s-au 
încheiat partidele Bertok-Kozma și 
Golz — Popov. Ahman l-a învins pe 
Claike. Partidele Scheltinga — Barc- 
za, Kostro — Răisă și Prameshuber 
— Troger s-au întrerupt Turneul are 
un program neobișnuit, în sensul că 
toate întreruptele se vor desfășura 
după încheierea ultimei runde. . In 
practica internațională s-a ' statorni
cit ca înaintea ultimei runde să nu 
existe nici o partidă neterminatâ.

Iată clasamentul: 1. Barcza (1) 
9'/2 P. 2—4. Berloh. Biiek, Matano
vici 8'f2 p, 5—6. M1TITELU, Kozma 
8 p, 7. Schelținga 
Prameshuber (1), 
p, 11. Troger (1) 
5 p, 13. Golz 4>/2 
S’/î P. 15.—16. Răisă (1) Ahman 3 p. 
Larisa Volpert conduce Ia Tbilisi

După un starț promițător, Elisa- 
beta Polihroniade a jucat slab în 
rundele a 5-a, a 6-a și a 7-a, înre- 
gistrînd trei eșecuri consecutive (la 
Komirkovska Stadler și fruntașa cla
samentului, campioana U.R.S.S., Vol
pert) .

Rezultate bune au înregistrat Vol
pert. care a cîștigat la Ceaikovskaia 
și tînăra Nona Gaprindașvili, învin
gătoare în fața lui Kakabadze și 
Keller — Herman. Mai multe partide 
sint întrerupte.

In concursul at'etic de la Sofia

ZOLTAN VAMOS- 3:44,8 PE 1500 m!

(1) 7>/2 p, 8—10.
Clarke, Ujtelki 6 

5j/2 P> 12- Popov 
p, 14. Kostro (1)

LVOV 25 (prin telefon), 
întrecerile marelui con- 

„cur.s internațional preolim- 
pic de pentatlon modern, 
găzduite timp de cinci zile 
de localitatea Lvov, s-au 
încheiat miercuri după a- 
miază. Pe foile de rezul
tate au fost consemnate 
victoriile camnionului 
mondial IGOR NOVIKOV 
în clasamentul individual 
și a formației R.P. UNGA
RE (Balczo, Nagy. Tbrok, 
Foldi) în clasamentul pe 
echipe.

lată rezultatele înregis
trate în ultimele două pro- 

. be ale concursului: ÎNOT:
Balczo (R.P. Ungară) 

,3147,8 (1.065 p); Deriughîn
(U.R.S.S. — echipa olim
pică) 3:50,0 (1.050 p):
Pahomov (Moscova) 3:53.2 
(1.035 p); Zaharenko
(U.R.S.S. — echipa de 
tineret) 3:53,5 (1.035 p); 
Livak (R.S.S.
3:57,0 (1.015 
(U.R.S.S. - 
pică) 3:59,6 
15. Tomiuc 
p); 21. Marinescu 4:23,1 
(885 p); 27. Roman 4:33.5 
(835 p). Proba de CROS s-a desfășu
rat pe un teren accidentat în împre
jurimile Institutului de Cultură Fizică: 
Âlakeev (U.R.S.S.—tineret) 13:59,0 
(1.183 p); Balczo (R.P. Ungară) 
14:14,0 (1.138 p); Zaharenko (U.R.S.S.- 
tineret) 14:17,0 (1.129 p); Piciușkin 
(R.S.S. Ucraineană) 14:25,0 (1.105 p); 
Seelg (R.S.S. Estonă) 14:28,0 (1.006 
p); Kare (Finlanda) 14:35,0 (I 
p);... 17. Tomiuc 15:06,0 ( 982 
25. Marinescu 15:31,0 ( 907 p); 
Roman 15:54,0 (838 p).

CLASAMENTELE GENERALE:
dividual: 1. Igor Novikov (U.R.S.S.— 
echipa olimpică) 4.931 p; 2. Balczo

■, .ui.------ -—---- iă

Estonă) 
p); Novikov 
echipa olim- 
(1.005' p);... 
4:17.0 (915

w.-.i

Igor Novikov, triplu campion mondial de pentatlon 
modern și-a demonstrat din nou marea sa clasă, 

ciștigînd concursul internațional de la Lvov.

(R.P Ungară) 4.887 p; 3. Seelg 
(R.S.S. Estonă) 4.815 p; 4. I. Nagy 
(R.P. Ungară) 4.806 p;... 25. Tomiuc 
4.131 p; 3,0. Marinescu 3.926 p; 36. 
Roman 3.743 p; echipe: 1. R.P. Un
gară 14.180 p; 2. U.R.S.S. — echipa 
olimpică 13.973 p; 3. R.S.S. Estonă 
13.107 p;.„ 11. R.P. Romînă 11.801.

1.075
p);
31.

in-
FOTBAL

Turned echipei hipica a R. P. Romine
Astăzi începe la Viena un 

concurs hipic internațional la 
și-au anunțat participarea călăreți din 
șapte țări: Belgia, Olanda, Italia, R.F. 
Germană, R. Cehoslovacă, R.P. Romî
nă și Austria cu două echipe. La acest 
concurs țara noastră va fi reprezen
tată de un lot de patru călăreți (la

mare 
care

obstacole): Vasile Pinciu, Gheorghe 
Langa, Virgil Bărbuceanu și Mircea 
Staucu. După acest concurs călăreții 
romîni vor evolua în continuare la 
întrecerile hipice internaționale de la 
Wiesbaden, Leipzig, Lucerna și Aa
chen.

U.R.S.S. : Torpedo și Belarus 
conduc în cele două serii ale cam
pionatului.

Etapa a VlII-a a campionatului de 
fotbal a U.R.S.S. a dat următoarele 
rezultate tehnice; SERIA I: Daugava 
Riga — Zenit Leningrad 0—1, Kalev 
Tallin — S.K.A. Rostov 0—1, Moldo
va Chișinău — Dinamo Tbilisi 0—0, 
Dinamo Moscova — Pahtaktor Taș- 
kent 0—0, Torpedo 
tak Erevan 3—0.
1. Torpedo
2. S.K.A. Rostov
3. Daugava

Moscova Spar-

SOFIA (prin telefon). — Nici în cea 
de a treia zi a concursului atletic orga
nizat de ziarul „Narodna Mladej” tim
pul nu a fost favorabil întrecerilor. 
Ploaia care a căzut în abundență a fă
cut pista foarte grea, cerînd eforturi 
deosebite atleților. In ciuda acestor con
diții neprielnice ZOLTAN VAMOS a 
reușit o excelentă performanță în cursa 
de 1500 m. Luînd conducerea de la pri
mii metri Vamos nu a mai părăsit-o 
pînă la sfîrșit, încheind distanța în tim. 
pul de 3:44,8 — cel mai bun rezultat 
al său din actualul sezon. Adăugind la 
aceasta șî victoria pe 800 m cu 1:49,2 
se vede clar că alergătorul rornîn a 
fost primul performer al acestor între
ceri.

Iată rezultatele tehnice din ultima zi 
a concursului : BARBAȚI : 200 m —

Bîcivarov (B) 21,8 : Jirasek (C) 22,2 ; 
1500 mVainoș (R) 3:44,8-; Klaban 
(A) 3:45,5; Daîkilic (T) 3:16.6 — re
cord turc; 5000 m—Vucikov (B) 
14:45,2; Pakel (T) 14:46.6; Oriei (T> 
14 :56,4 ; triplusalt. — Malcherczik ( P) 
15,93 m ; Patarinski (B) 15.67; Gurgn- 
șinov (B) 15,23; greutate—Belcev (B) 
14.86 m ; Vîlcev (B) 14.61; 3000 m ob. 
—Hafner (I) 9:11.2; Peev (B) 9:22,0; 
400 m—Jira«ek (C) 48.1 sec.; Stancev 
(R) 49.1; 4x400 m—Turcia 3:18.7; 
Akademik Sofia 3:20.5 ; FEMEI î 
200 ni—Sikovec (I) 25,2; Kerkova (B) 
25,5; Markusen (D) 25,6 ; 800 m—- 
Ciray (T) 2:12,0; Isaeva (B) 2:20.6; 
înălțime—Lente (R.D.G.) 1.60 m;
Oksvand (D) și Ruseva (B) 1.55 m; 
4x100 m—Akademik Sofia 51.7 sec.

TOMA IIRISTOV

La FSraaa
Rugbiștii romîni au dispus cu 5-0

de echipa R D. Germane
BERLIN 26 (prin telefon). — Tur

neul internațional de rugbi dotat cu 
,,Cupa Victoriei" a continuat marți 
prin desfășurarea partidelor dintre e- 
chipele R. P. Romîne — R. D. Ger
mane și R. Cehoslovace —R. P. Po
lone. In prima partidă desfășurată 
la Pirna rugbiștii romîni au obținut 
o victorie pe deplin meritată, cu sco
rul de 5—0 (5—0). Rugbiștii oas
peți au lăsat o excelentă impresie în 
special în primul sfert de oră cînd

PE GLOB
4. Dinamo Tbilisi 7 3 2 2 1G:G 8
5. Dinamo Moscova 8 3 2 3 8:5 8

SERIA a Il-a: Spartak Moscova — 
Spartak Vilnius 3—0, Admiralteeț 
Leningrad — Lokomotiv Moscova 
1—2, Șahtior Stalino — Ț S.K.A. 
3—0, Dinamo Kiev — .Aripile Sovie
telor Kuibîșev 0—3, Neftianik Baku 
— RpIarils /Minsk 0— ?•

Belarus
T.S.K.A, 
Lokomotiv 
Admiralteeț 
Spartak Moscova
ITALIA : Situație

coada clasamentului.
Etapa a 32-a: Fiorentina — Ales

sandria 3—1, Milan — Bologna "2—2, 
Udinese — Inlernazionale 1 — 1, Bari 
— Juventus 1—3, Palermo — Lane- 

irosi 1—0, Genoa — Lazio 2—4, Pa- 
4 dova — Napoli 1—2, Roma — Samp- 
* doria 6—1, Alalanta — Soal 2—

3 4 89:30 53 
7. G 6G:?,0 45 
9 7 53:36 41 

13 8 49:40 36

au înscris de altfel cele 5 
Corespondentul ziarului „Sport 
care ne-a relatat această știre _ 
liniat faptul că formația romînă 
remarcat printr-o tehnică deosebită. 
In același timp el a menționat că se
lecționata R.
un adversar 
se progrese.

Al doilea .. . ___
între echipele R. Cehoslovace și R. P. 
Polone. Victoria a revenit rugbiștilor 
cehoslovaci cu 6—5 (6—0).

In urma rezultatelor de pînă acum, 
echipele R. P. Romîne și R. Ceho- 

cîte 
din- 
avea 
este 
locu-

puncte.
Echo* 

a sub- 
s-a

D. Germane a constituit 
redutabil făcînd frinnoa-

meci a avut loc la Gera

slovace se află în frunte, avînd 
două victorii, și de aceea meciul 
tre aces‘e două formații care va 
loc joi după-amiază la Glauchau 
așteptat cu viu 
rile 3 și 4, la 
reprezentativele 
R. P. Polone.

interes. 
Blastadt

R. D.

Pentru
se vor întîlni
Germane și

8 7
7 4
7 2

1 o
1 2
4 1

Echipa Spaniei pierde prin Reprezentare meciul de duminică 
din cadrul „Cupei Europei" intertări

INTERZIS FOTBALIȘTILOR SPANIOLI SA INTÎLNEASCA 
ECHIPA U.R.S.S.

de la Moseeva
• DICTATORUL FRANCO A

La sfirșitul săptămânii trecute, cores
pondentul agenției americane „United 
Press* transmiieg^din'‘Madrid o știre 
in măsură să producă îngrijorare 
printre iubitorii sportului. Din surse 
demne de încredere se anunța că 
Franco va interzice, echipei de fotbal 
a Spaniei să. se întîlnească cu repre
zentativa U.R.S.S. în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Europei" inter
nări.

Și cu toate că in zilele imediat ur
mătoare versiunea n-a fost confirmată, 
cu toate că observatori ai Federației 
sovietice fuseseră la Madrid in tim- 

. put meciului Spania-Anglia, iar antre
norul spaniol Uelejiia Herrera urmă- 

. rise la Moscova acel excepțional 7—l 
realizat de fotbaliștii sovietici în com
pania „11-lui" polonez, existau toate 
temerile ca informația să corespundă 
realității. Franchiștii mai dăduseră ci- 
teva „mostre" ale modului cum înțe
leg să „contribuie* la realizarea cola
borării sportive internaționale. Gimnas
tul loachtm Flume nu primise nici el 
cu cîțiva ani în urmă viza de plecare 
în U.R.S.S. pentru a lua parte la cam
pionatele mondiale. La fel echipei de 
baschet Real Madrid i-au fost inter
zise jocurile cu T. S. K. Riga din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni". 
Se credea totuși că oprobiul unanim 
’pe care șl l-au, atras autoritățile Iran- 
chiste pentru aceste acte samavolnice,

contrare interesului sportului mondial, 
îi va determina să revină, cum se 
spune, la sentimente mai bune, să res
pecte uzanțele internaționale. Nici 
gind. Dușmani înrăiți ai păcii și co
laborării dintre popoare, dictatorul 
Franco și acohții săi nu văd cu ochi 
buni desfășurarea unor competiții in
tre sportivii sovietici și spanioli.

Cîteva zile au circulat felurite știri 
contradictorii. Reprezentanții federației 
spaniole au făcut demersuri pe lingă 
autorități pentru a obține permisiunea

susțină țntttnirile. Aceasta nu nu-sd
mal din dragoste față de reputația șl 
prestigiul fotbalului spaniol, dar șt la 
girului ,jrețetei“ pe care ar produce-o 
la Madrid această deosebit de intere
santă intîlnire. La un moment dat s-a 
anunțat chiar că fotbaliștii spanioli sini 
cu... valizele făcute, pregătindii-se să 
plece cu două avioane spre Moscova. 
Știrile n-au corespuns realității. Hotă- 
rirea absurdă a autorităților franchiste 
a fost confirmată teri, astfel că meciu
rile dintre echipele U.R.S.S. și Spaniei 
(cel de la Moscova in mod sigur) 
nu vor avea loc. Regretabil, dat fiind 
că întîlmrea dintre cele două reprezen
tative constituia un veritabil „cap de

1. 
2.
3.
4.
5.

7 6 0 1
8 5 12
8 5 12
7 4 2 1
8 4 13
neclară în

10: 4 
14: 6 
13:11 
13: G
S: 5

12 
11 
11
10
9

afiș" al programului internațional din Ț 
actualul sezon.

Este evident că această hotărire I 
inadmisibilă a fost luată de Franco Ț 
pentru a fi și mai pe plac stăpînilor Ț 
săi de peste ocean. Și fără îndoială A 
că de acolo i-a fost „șoptită" această ț 
„mutare", care insă ii face... mal pe k < 
autorii ei. Poziția reacționarilor aciuiți'.,' 
la cirma Spaniei este o verigă in lan--- 
ful unor acțiuni îndreptate împotriva ț ț 
colaborării internaționale, capitol în ■ • 
care sportul nu ocupă ultimul loc. ț ț

U.E.F.A., sub auspiciile căreia se., 
află competiția, va trebui să ia o po- ț ț 
ziție fermă, să înfiereze actul arbitrar ., 
al autorităților franchiste. t' 
îndoiala că echipei Spaniei i se va'.' 
consemna înfrîngerea prin ă
tare. Dar măsura aceasta este departe ț

32 25
32 19
32 16
32 12
32 14

1. Juventus
2. Fiorentina
3. Milan
4. Inter.
5. Padova

In coada clasamentului nu mai pu-
tin de șase echipe (Alessandria — 
24 p, Palermo — 25 p, Lazio — 27 
p, Napoli — 27 p, Udinese — 27 p 
și Bari — 27 p) luptă pentru evita
rea retrogradării, cu două etape îna
inte de încheierea campionatului

® întîlniri amicale: Torpedo Mos
cova — Spartak Sofia 1—0 ; Ț.S.K.A. 
— Sheffield Wednesday 1—0.

p. a. C. a
Șsiisița Cluj

întrecut
cu 18-14, 

la rughi
CLUJ 25 (prin telefon). __ . 

dionul „Gh. Gheo-rghiu-Dej”, în fața . 
peste 6.000 de spectatori, s-a desfășu
rat partida 
dintre Știința Cluj <’ 
P.U.C. Sportivii francezi, care 
prezentat mult mai bine decît în pri
ma întîlnire de la București, 
ținut victoria cu 18—14 
capătul unei partide de 
factură tehnică, 
manifestat în 
în pregătirea

Formalii : 
DRESCU —

— Pe e’

internațională de rugbi 
și echipa franceză 

s-au

Studenții 
final, mai 

fizică. 
ȘTIINȚA : 
Cătănici. 1

au ob> 
(8—11), Ia 
o CKoe lentă 
clujeni au 

ales, lipsuri

AT.EXAN-
Hagiu, Tolu, 

Cordoș — CR1ȘAN, H. Pop — Hossu, 
Fodor, DEMTAN — Doruțiu, Sălăjan 
(Mătieș) — GEBEFUGI, I. Pop. Buia. 
P.U.C. : GOAR — Rebujent, SINE, 
LACALMONTJE, Lheriteau — Duiza- 
beau Choquard — Cantet, Horn. GION 
— ALLAIRE Rozan — PANCIROU, 
Renault, Bouguyon. (T. St.)

ULTIMELE ȘTIRI
ZURICH (Agerpres). — Marți s-a

ȚV« incape ț întrunit la Zurich comitetul de orga-
nizare a turneului olimpic de fotbal 

neprezen- țț care a procedat prin tragere la sorți 
la alcătuirea ce'or 4 grupe ale tur

da a fi singura care se impune. Trebuie-.„eu\ui final. Cele 15 echipe au fost /zv ini î m r rn r r>n v -4-: — z» <» »-A .pusă la slllpul infamiei încercarea T 
franchiștilor de a torpila o competiție -. 
oficială, în organizarea unui for spor- ,
tiv internațional din care face parte ..Turcia.

va"

repartizate 
GRUPA 

Bulgaria,

după cum urmează ■_ 
I : R.P.F. Iu
Republica

goslavia, R. P. 
Arată ....... "Unită,

și Federația Spaniei. Altfel, se 
crea un precedent deosebit de peri- , 
culos care poate produce mari pertur- j 
bații in desfășurarea normală a reia- ț ț 
(iilor sportive internaționale.

A ll-A : Italia,GRUPA
Brazilia.

GRUPA
Danemarca, Argentina, Tunis.

GRUPA A IV-A : R. P. 
, Peru, India.

A 16-a echipă urmează să

A IH-A : R. P.

Ang'ia,

Polonă,

Ungară,, l'-TI a/jui Ituv. . -- '
Toți iubitorii sinceri ai sportului îm y rîn-?A' , -> A 16 » .------ — — ...

titrează cu hotărtre această noua nur--țsemllată și repartizată în grupa
șăvie a dictatorului de la Madrid.

V. CH.

fie de- 
a

..H-a,
4 fN SFERTURILE DE FINALA ale 
^campionatelor de tenis, ale Franței,

primit! cap de serie B. Mc Kay 
țS.U A.) a fost eliminat de italianul 
Orlando Sirola cu 6—3, 15—13, 6—4. 
In semifinală Sirola întîlnește pe chi
lianul Ayala, învingător în trei seturi 
asupra lui Santana (Spania). Cealaltă 
semifinală opune lui Haillet 
gătorul partidei Gimeno — 
geli.

s In Turul Italiei, după 7 etape, 
primul loc în clasament este deținut 
de belgianul Hovenaers, după ce tre
cuse în posesia lui Anquetil (Franța). 
Etapa a 7-a, alergată ieri, a cuprins 
o primă semietapă contracronometru 
cîștigatâ de Koblet și o a doua care 
a revenit la sprint lui Van Looy. 
Conduce Hovenaers, urmat de Anque- 
til la 1 min. 56 sec. Câștigătorul edi
ției de anul trecut. Gaul, este acuin 
la 3 min. 50 scc. de lider.

pe învin-
Pietran-


