
In cinstea celui de al Ill-lea Congres 

al p- M-
Succesele asociațiilor sportive 

din regiunea Hunedoara

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. VNEH-VĂ!

Concursul cui tu ral-sportiv al tineretu- sportiv voluntar. La startul întrecerilor 
Iui a fost primit cu deosebit interes dia prima etapă s-au prezentat 
de către tinerii și tinerele din orașele, pînă acum peste 20.000 tineri 
satele și comunele regiunii Hunedoara, și tinere. Cu prilejul Concursu- 
Insuflețiți de dorința de a întîmpina lui cui tu ral-sportiv, în orașul Alba 
ți în acest fel importantul eveniment Iul ia se va amenaja un club cu po«ibi-

lități de cuprindere a peste 200 de spor
tivi. El va purta numele de „Clubul 
tineretului” și aci se va putea juca 
șah, tenis de masă etc.

din viața poporului nostru — cel de al . 
III-lea Congres al P.M.R. — ei s-au 
pregătit temeinic pentru întrecerile 
din prima etapă a concursului. Iată, de 
altfel, eîleva aspecte din desfășurarea 
pregătirilor și a întrecerilor în cadrul 
Concursului eultural-sportiv al tineretu
lui.

. -A
n raionul ALBA., comisia raională 

..e organizare a Concursului a luat mă-, 
sura ca pe lîngă fiecare asociație spor
tivă să fie repartizat pe toată perioada 
cit durează concursul cîte un instructor

★
In raionul BRAD, Concursul cui- 

tural-sportiv s-ă bucurat de la început 
de o atenție deosebită. Pînă în prezent 
la întreceri au luat parte un număr de 
1013 tineri și. 297 tinere. Ei și-au dis
putat calificarea în etapa a doua a con-

(Continuare în pag. a 2-a)

Organ al Uniunii de Culturâ Fizica și Sport din R. P. Romi na

ANUL XVI—Nr. 3622 ★ Simbătă 2$ mai 1960 * 8 pagini 25 bani

Serbare de mase 
pe stadionul Ciulești
Mîine dimineață, stadionul Ciu

lești va fremăta de tinerețe și vo
ioșie. Incepînd de la ora 9 dimi
neața, aproape 2000 de copii Și ți
neți vor transforma terenul de fot
bal într-o adevărată Scenă. Este 
vorba de o serbare de mase orga
nizată în dinstea celui de al III- 
lea Congres al P;M.R. de secția’ 
de învățărfiînt a Sfatului popular 
al raionului Grivița Roșie în co
laborare cu consiliul raional 
U.C.F.S. Grivița Roșie.

Serbarea va începe cu „Simfo
nia păpușilor” îri care 350 de co
pii de la grădinițe vor executa un 
program de gimnastică cu păpuși. 
Repriza a doua va fj susținută de 
a iți 350 copii care vor reprezenta 
alegoric „Construcția socialistă”. 
Vor urma 350 de școlari din cla
sele a V-a și a Vl-a care vor.pre
zenta exerciții libere, iar după 
ei, elevi din clasele VII—X vor 
înfățișa exerciții imitînd toate spor
turile. „Simfonia margaretelor” 
susținută de eleve de la școala 
medie „Aurel Vla’cu” va încheia 
programul de gimnastică. Un meci 
de fotbal între juniorii echipelor 
Dinamo și Rapid va marca înche
ierea serbării.

0 FRUMOASA VICTORIE A RUGBIȘTILOR ROMÎNI IN R. D. GERMANĂ

Echipa R. P. Romine a cîștigat
a doua oară consecutiv „Cupa Victoriei"

BERLIN 27 (prin telefon). — Joi 
după-inasă s-a desfășurat în locali
tatea Glauchau cea mai importantă 
partidă din țadrril „Cupei Victoriei” 
la rugbi. S-au fnttlnit formațiile R. 
P. Romîne și R. Celioslovace, ambe
le neînvinse în această întrecere. Vic
toria a revenit detașat echipei romiue 
cu scorțil de 13—3, .care a cucerit, 
pentru a doua oară consecutiv „Cupa 
Victoriei” terminind — și de această 
dată — fără înfrlngere competiția.

Cei 1500 de spectatori au aplaudat 
jocul excelent al celor două formații. 
In special In prima repriză, ambele 
reprezentative au desfășurat un joc 
coinbinativ, spectaculos, plin de faze 
interesante. După pauză, tehnica ju
cătorilor romîni și-a spus cuvtntul. 
In special linia de trei sferturi a 
funcționat foarte bine, fapt care ne-a 
adus o victorie concludentă și pe de
plin meritată.

Pentru locul 3 și 4 s-au tutîlnit 
echipele R. P. Polone și R. D. Ger
mane. . Rugbișfii polonezi au învins 
cu 3—0 ocupirid astfel locul al 3-lea 
în clasament, după rugbiștîi ceho
slovaci.

Centrul Carol Kramer a fost unul 
din bunii noștri jucători.

Ion Cosma a cîștigat „Marele premiu ciclist al primăverii11
PARIS, 27 (prin telefon). — 

După ce au cîștigat cursa de la 
Venturina (Italia) și au ocupat pri
mul loc pe echipe îți cursa Paris— 
Rouen—Paris, .cicliștii romîni au ob
ținut joi la Altfortville o nouă perfor
manță de valoâre: Ion Cosma a cu
cerit primul loc în competția dotată 
cu „Marele premiu ciclist al primă
verii”.

întrecerea s-a desfășurat pe un 
circuit de 8,5 km, la Altfortville (lîn
gă Paris). Participanții (peste 70 ru
tieri din R.. P. .Polonă, Italia, Franța 
și R. P. Romînă) au acoperit de 14 
ori traseul, îrisuniînd 119 km. înscris 
pe străzi, traseul a fost dificil atît 
prin diferențele de nivel cit — mai 
ales — prin numeroasele viraje sciirte.

Din plecare atacă cicliștii polonezi 
și italieni. Din pluton se detașează 
un grup de 10 alergători printre care

Obiective industriale ale planului de 6 ani
Proiectul de Directive ale Congresului al lll-lea al P.M.R. prevede pentru perioada I960—1965 construirea 

ți intrarea in funcțiune a unui însemnat număr de uzine și fabrici noi. lată citeva din aceste obiective industriale 
principale (după cum este cunoscut, unele din ele se afli in curs de construcție) :

Im industria iderurgică, producția de metale 

neferoase, industria construcțiilor de mașini

In producția de energie electrică și industria 

electrotehnică

se află și Ion Cosma. Ceilalți doi ru
tieri romîni (Gabriel Moiceanu și Ion 
Vasile) au rămas în plutonul II.

Pe primul plan se dă o luptă îndîr- 
jită (de altfel media orară de aproa
pe 43 km atestă vigoarea cu care s-a

rulat). Din grupul detașat se desprind 
3 cicliști, apoi încă 3. De lingă Ion 
Cosma — care se menține în espec- 
tativă — mai fuge un alergător. El 
se află acum la o distanță de două 
minute de fruntașii cursei. Sezisat de 
acest lucru Ion Cosma se lansează 
puternic în urmărirea fugarilor. Cu o 
voință extraordinară, el reușește cu 
fiecare kilometru parcurs să mcșo- 
reze distanța. Cursa se apropie însă 
de sfîrșit 1 Mai este do'ar un kilome
tru pînă la sosire și reprezentantul 
nostru n-a reușit să-i prindă pe aler
gători, care între timp se grupaseră. 
Cu 500 m înainte de linia se sosire, 
încurajat de numeroșii spectatori care 
s-au masat pe străzi, el intră în plu
ton. Dar nu se oprește I Lansează în 
continuare un atac pe ultimele sute 
de metri șl cu un sprint irezistibil 
trece primul I Pentru excelenta sa per
formanță primește numeroase felici
tări de la spectatori, antrenori, arbi
tri și cicliști. Iată clasamentul: 1. ION 
COSMA 2 li. 48:00; 2; Bruyno
(R.P.P.) ; 3. Le Boulch -(Franța) ; 4. 
Martinez (Franța) ; 5. Scibiorek
(R.P.P.) ; 6. Zangaro (Italia) ; 7,
Iâscoski (R.P.P.) ; 8. Traverso (Ita
lia) — toți în același timp cu învin
gătorul. Pe focurile 9 și 10 s-au cla
sat italienii Ricci Și Mugnaini,

• Combinatul siderurgic de la Ga
lați — obiectivul industrial cei mai 
important în perioada I960—1965 ; 
spre anul 1970 va atinge o capaci
tate de circa 4 milioane tone oțel 
anual.

• O uzină pentru fabricarea coc
sului metalurgic din cărbuni energe
tici din Valea Jiului, care va pro

duce în 1965 cel puțin 400 mii tone cocs.

• Noi centrale electrice cu o pu
tere instalată totală de 1840 MW la 
Bicaz, Ploești, Luduș, Craiova, Ora
dea, Tg. Mureș, lași ș.a.

• Se vor amplifica unele centrale 
existente ca Borzești, Paroșeni, Gro
zăvești ș.a.

• Peste 23.000 km. linii electrice 
de transport, din care circa 759 km. 
linii de tensiune foarte îna tă.

• Construirea a 3 cuptoare Martin de 400 tone/șarjă 
la oțelăria nouă de la Hunedoara.

*» O secție de furnale de mare capacitate la Hu
nedoara.

• O fabrică de piese de radio și semiconductor!.

în industria petrolului ți industria chimică

învingând pe Levski Sofia eu 3-0 

Rapid București a făcut un pas important 
spre finala „Cupei Campionilor Europeni” 

la volei masculin
• 2 laminoare la Hunedoara.
• 2 fabrici de țevi sudate.
• Un lam'nor de țevi la uzinele „Republica” din 

București.
• Reconstruirea furnalelor de la Reșița.
• Un combinat de a uminiu cu o capacitate de circa 

50.000 tone anual.
• Deschiderea de mine noi.

• Construirea de instalații cu capa
cități mari și concentrarea prelucrării 
într-un număr restrîns de rafinărlî.

• Un combinat de îngrășăminteL 
azotoase la Craiova.

• Un combinat de amoniac și în- ? 
grășăm'nte concentrate la Tg. Mureș.

• Dublarea capacității fabreilor 
de relon și rotan de la Săvinești.

• Dezvoltarea industriei constructoare de mașini, a 
cărei producție va crește pînă în amil 1965 de 2,2 ori 
față de 1959, se va realiza în princinăl r-r'n mai buna 
folos're a suprafețelor productive existente și prin uti
larea și reutilarea cu mașini și utilaje moderne.

• O fabrică de celofibră din celuloză, pe bază de 
stuf și lemn, cu o capacitate de 35.000 tone pe an 
și o secție de fire de mătase artificială.

• O fabrică de celuloză pentru rețele cord cu o 
capacitate de 25.000 tone anual.

• O fabrică de fire și rețele cord de mare rezistență 
cu o capacitate de circa 9.000 tone anual.

• O uzină de cauciuc sintetic la Borzești cu o capa
citate anuală de c'rca 50.000 tone.

• Noi fabrici de hîrtje.

" Ieri seară, voleibaliștii de la Rapid 
-■ au îneîntat din nou pe cei aproape 
;; 4300 de spectatori prezenți în sala 
Ii Fioreasca, cu jocul lor spectaculos, 

bine orientat, care le-a adus o splen- 
didă victorie cu 3-0 (15-5, 15-9, 15-6) 
în fața echipei Levskj Sofia, cam- 

'• pioana R. P,. Bulgaria.
Midi puțin de 60 de minute le-au 

trebuiț voleibaliștilor, feroviari pentru 
'j a termina învingători un joc deosebit 
-■ de important, semifinală a „Cupei 
” Campionilor Europeni”. Făcînd sn- 
-• coteala, vedem că rapidiștii au un 
" avantaj prețios și la puncte: 45:20, 
.. ceea ce ■— după părerea noastră — 
" poate fi socotit o „zestre” importantă 
” pentrircalif carea în finala acestei com- 
♦ petiții europene (in cealaltă semifi

nală se întîlnesc azi ta Varșovia, în 
primul joc, AZS AWF Varșovia— 
T.S.K.A. Moscova). Campionii noștri 
au dovedit încă o dată că posedă o e- 
chipă omogenă, matură, bine pregătită 
din țoale punctele de vedere de an
trenorul Gh. Petrescu. Ei au fost su« 
periori cel puțin cu o clasă volei-' 
nalistilor oaspeți.

Fazele de mare spectacol au abun
dat în cele trej seturi. Ele au fost 
opera colectivă a tuturor jucătorilor de 
la Rapid, care ieri s-au întrecut pe 
ei înșiși. De aceea, nu putem face 
o diferențiere între un jucător sau 
altui. Toți s-au comportat la fel de 
bine, au luptat cu dragoste pentru cu-»,

(Continuare în pag. a 4-a)



cadrul Concursului

Pe stadion, într-o

CALIN ANTONESCU

in 
ti-

după-amiază
, Stadionul gătit de sărbătoare vuiește de larma sutelor de 
tineri. Intr-un colț, își fac „încălzirea" fotbaliștii de la „offset", 
iar dincolo de cabană, atacanții de la OSEP își încearcă șuttu 
rile. Două fete caută grăbite pe organizatorul grupei lor sportive. 
Au întârziat și vor să se înscrie la lungime și la aruncarea greu
tății. Un fluierai prelung pune capăt gălăgie!. Concurenții intră 
pe stadion și după cîteva clipe asistăm la o frumoasă festivitate 
de deschidere.

Apoi încep întrecerile. întrecerile din
cultural-sportiv al tineretului organizate de asociația sportivă a 
Combinatului Poligrafic Casa Scînteii. Și în timp ce pe terenul 

Be fotbal jocul e în toi, la locul de aruncare, greutatea zbcxwă 
spre semicercurile albe care marchează distanțele. Aci învingă
toare a ieșit Nina Gabor de la „legătorie". La groapa de sări
turi, Florin Dumitrescu (grupa sportivă „Edituri") reușește 
6,79 ni. și ocupă primul loc la lungime.

Clipele trec repede. Nici-mf bagi de seamă $f iată că prima 
repriză a jocului dintre OSEP și „Offset" s-a încheiat. Conduce 
OSEP-ul cu 3—1... In pauză, proba de 800 m. După pritnul tur, 
cu aproape 300 m. înainte de sosire, din grupul conctrreniilor 

bc detașează*  un om între două virate, 
mărind treptat distanța dintre el și 
ceilalți concurenți, învinge categoric. 
Este munc’forul zincograf Marcel Mo- 
taș. In timp ce primește felicitările to
varășilor lui de muncă, fotbaliștii re
intră pe teren.

In cadrul Concursului cultural-spor-
tiv al tineretului, consiliul regional 
UCFS Pitești a luat frumoasa iniția
tivă de a organiza întreceri model
în toate raioanele. Astfel, duminică
5 iunie se vor desfășura numeroase 
întreceri culturale precum și con
cursuri sportive. In programul spor
tiv sînt prevăzute întreceri de fotbal, 
volei, ciclism, t-rîntă, popice, atletism 
etc. precum și diferite jocuri distrac
tive ca huștiuluc, alergări în saci, a- 
lergări cu oul în lingură, cățărări etc,

Pentru a contribui la dezvoltarea 

toate brigăzile de tractoriști au ce
rut să aibă șahuri, la câmp. Și, este 
un lucru obișnuit ca dună orele de 
muncă tinerii tractoriști să înceapă 

paTtidă de șah...

La numai cîteva zile 
de la constituire^.

La . . , .
zile în urma; încă o asociație spor
tivă: Sănătatea. Un număr spe
cial al gazetei de perete a spitalu
lui din domună consemnează acest 
eveniment. Președintele asociației, dr. 
N. Dimache, ne vorbește cu modes
tie despre planurile sportivilor, ale 
celor aproape 60 de membri ai UCFS: 
„Vrem să amenajăm o popicărie, 
vom confecționa din resurse locale 
o parte din echipamentul sportiv ne
cesar, vom organiza noi concursuri 
de tir, șa.h, tenis de masă, turism, 
volei, popice... Sîntem de-abia la 
început !**

Cîteva concluzii

Ce s-a schimbat în aceste luni ? 
In primul rînd, trebuie subliniată 
înființarea celor două noi asociații 
sportive, fapt care a făcut ca nu
mărul membrilor UCFS din comună 
să crească cu aproape 300. Au în
ceput să se organizeze unele între
ceri între sportivii din gospodăria 
agricolă colectivă și cei de la S.MT.

întrecerile, continuă. , $i în această 
dnpă-amiază .și în alte zile. La com
petițiile organizate în cadrul Con
cursului cultiiral-spoțtiv al tineretului 
de către asociația sportivă a Combi
natului Poligrafic Casa. Scînteij s-au 
înscris aproape 250 de concurenți și 
concurente care își vor disputa întâie
tatea și în alte întreceri sportive. La 
fel de frumoase ca cele din această 
după-amiază...

Sprintează lung și

Un buget bine întocmit

f-------------------------------------------------

Succesele asociațiilor 
sportive 

din regiunea Hunedoara
(Urmare din pag. 1)

cursului la atletism, volei, fotbal, cî- 
clism. oină, trântă, handbal în 7, popice, 
tir. Pentru a crea cele mai bune con
diții de întrecere s-au amenajat baze 
•tportive : la Minerul Brad — teren de 
volei și baschet, la Tebea — teren de 
fotbal. Ia Rișculița și Tomești — tere
nuri de volei și fotbal.

★
Atît în raionul Hunedoara cît și 

oraș. Concursul cultural-sportiv al
neretului eete în plină desfășurare, în
tocmind un bun plan de acțiune, corni- 
ftia de organizare a reușit ca pentru fie
care asociație sportivă din raion Con
cursul cultural-sportiv al tineretului să 
fie un prilej de intensificare a activi
tății sportive. In priina jelapă a con
cursului, în orașul Hunedoara au luat 
parte la întreceri peste 5000 de tineri 
și tinere. In comunele Teliuc, Criștur, 
Streisîngiorgi și Rapolt, peste 2500 ti
neri au concurat, obțin înd rezultate bu
ne, la atletism, volei, fotbal, tir etc. 
Faptul că prima etapă a concursului 
B-a prelungit a făcut ca si în comunele 
Hăjdat, Lelcsa, Bunilai ș.a. să se creeze 
toate condițiile, pentru ca tirțerii să 
poată participa la Concursul oul in ral*  
eportiv. Cu prilejul Concursului cui tu - 
jnad-sportiv, în orașul Hunedoara 1272 
tineri au trecut normele G.M.A. șî 
F.G.M.A. In Cristur, la Călan, Streisîn- 
giorgi, Teliuc, Ghelar, au fost sau sînt 
în curs de reamenajare terenuri de vo
lei, fotbal, piste de atletism G.M.A. etc.

★
Nil de mult, comisia de organizare 

« Concursului cultural-sportiv din raio
nul HAȚEG, a analizat felul cum se des
fășoară etap«a I a acestui concurs în 
întreg raionul. Din datele prezentate 
aci s-a putut constata că pînă în prezent 
la întrecerile de volei, fotbal tir, puni
ce, atletism, ciclism, au participat peste 
1500 de sportivi.

La Răchitova s-au organizat pentru 
prima oară meciuri de volei iar la Pui 
l-an făcut și demonstrații de g’înnastică 
artistică. întrecerile din cadrul con
cursului cultural-sportiv au stîrnit un 
interes deosebit în rin durii e tinerilor din 
•ațele și comunele din raion.

’Ar
Succese frumoase, care demonstrea

ză interesul tinerilor și tinerilor din re
giunea Hunedoara pentru acest concurs 
au fost înregistrate și în celelalte ra
ioane. Prima etapă a Concursului cultu
ral-sportiv în regiunea Hunedoara este 
în phnă desfășurare. Și cu fiecare zi de 
întreceri, sportul cîștigă noi prieteni.

1. O fază periculoasă la poarta echi
pei „offset . Portarul va culege ba
lonul înainte ca atacantul de la 
OSEP (în stingă) să mai poată in
terveni. (sus).

★

2. Start in cursa de 800 m. Mun
citorul zincograf Marcel Moța} (in 
tricou alb, lingă marginea pistei) 
va învinge după cele două ture de 
pistă, cu un timp foarte bun.

★

3. Chiar din prima aruncare, Nina 
Gabor din secția „legătorie" a luat 
conducerea in proba de aruncarea 
greutății. Ea și-a 'întrecut clar ad
versarele, dovedind reale calități pen
tru această probă atletică, (jos).

carnet sătesc; §_a scHinibat ceva, dar
Am mai fost prin Budești. Era o 

zi friguroasă de februarie. Treburile, 
sportive mergeau slab. Budești — 
comună mare, cu multe posibilități,, 
nu avea o activitate sportivă orga
nizată așa cum trebuie. „Avem des
tule lipsuri, e adevărat — ne-au 
spus tovarășii din consiliul asocia-: 
ției — dar acum, in plină iarnă, ce*  
putem face?. Să ueniți la vară și o 
să vedeți..-**  N-sveâu dreptate. In, 
alte sate, sportivii nu stau degeaba 
nici în lunile de iarnă. Joacă șah 
și ’ tenis de masă, se întrec la volei, 
lupte, gimnastică, schi sau patinaj. 
Am promis, totuși, că-i vom vizita 
pe tinerii sportivi din Budești. mai 
tîrziu. cînd pe aici încep să se coacă 
cireșele...

La „UNIREA" BUDEȘTI

Ce-i 
altfel, 
acum 
s-a schimbat ceva, dar prea puțin. 
Numărul membrilor a crescut doar 
cu 10—15. S-au organizat cîteva în
treceri de șah și tenis de masă. In 
schimb, s-ci... desființat echipa de 
fotbal, despre care nimeni nu știe 
dacă mai participă sau nu in cam
pionatul raional, dacă jucătorii se 
mai antrenează sau nu. In asociația 
sportivă sini astăzi cuprinși mai 
mulți membri ai gospodăriei agricole 
colective ,J. V. Miciurin**.  Dar, mai 
sînt încă multe de făcut. „Fetele din

' gospodărie nu prea vin pe te
renul de sport**  — ne spune tova-

drept, lucrurile stau cu totul 
In loc de o asociație sînt 
trei în Budești. La „Unirea**

rășuf V. Simionescu, președintele a- totuși, se pare că șahul a cunoscut 
sociafiei sportive. Și, am putea să cea ma; mare dezvoltare. Vorbește 
adăugăm-că nici, băieții nu sM pre-. d aoeasta - f tu] că
zenti in număr prea mare la intre. ; , .
cerile sportive (destul de rar organi
zate). lată deci că nici.., vara.

Oameni entuziațtl, activitate bogată

Asociația „Tractorul" n-are prea 
multi membri UCFS. Doar vreo 200. 
In cîteva luni de activitate, consi
liul asociației (în frunte cu ing. Ion 
Aurel. Al. Marchidan, Tudor Pău- 
nică. Ion Sîrbu) a realizat însă multe 
lucruri bune. S-au înființat secții de 
fotbal, volei, tir, șah, tenis de masă. 
Mulți membri doresc să practice atle
tismul, ciclismul, popicele și, în cu- 
rînd, asociația sportivă le va crea 
condițiile necesare. Din evidența —• 
foarte bine întocmită — aflăm că 
membrii UCFS sînt, fără excepție, 
ou cotizația la zi. Sportivii sînt trac
toriștii și muncitorii fruntași. Am no
tat și cîteva nume: Al. Lefter, Va- 
sile Oprea, Radu Falnicu, D. Tudo- 
ran, tractoriști, Dumitru Nocicov, șef 
de brigadă. Al. Drăgan, șofer, M. 
Marin, strungar...

E
al...
cate 
joacă 
nia ferată se adună mai tot satul. 
Concursurile de tir se bucură, de a- 
semenea, de o largă participare. Și

greu să faci un „clasament" 
popularității sporturilor practi- 
de tinerii tractoriști. Cînd se 
fotbal, pe terenul de lîngă li-

Asociația sportivă „Autobuzul'*  (Uzb 
nele „Tudor Vladiniirescu**)  a obținut 
în ultimul timp succese de seamă în 
acțiunea de cuprindere a muncitorilor 
în practicarea sportului. In cadrul ce
lor 8 secții pe ramură de sport (fotbal, 
volei, box, tenis de masă, rugbi, tir, 
șah, atletism), își desfășoară organizat 
activitatea majoritatea celor 850 mem
bri U.C.F.S., iar la competițiile popu
lare, inițiate periodic, participă din ce 
în ce mai mulți muncitori.

Firește, avîntul continuu al activi
tății sportive a pus în fața consiliului 
asociației sportive „Autobuzul” (preșe
dinte — ing. Marin Marinescu, secre
tar — Stere Malragoci, financiar — 
Constantin Borleanu) problema mări
rii bazei materiale și a îmbogățirii pro
gramului competi pontai. Acestea sînt 
necesare pentru a se putea face față 

Ț ritmului mereu sporit în care trebuie 
+ să se d—f“------  —-----
Ț de mase. _
i- acest domeniu este fără îndoială 
Ț bil asociației sportive pe anul 
Ț Cercetubdu-1, poți desprinde o 
T mărire a volumului activității și o 
Ț toasă tendință de consolidare a
4- materiale. Bugetul este echilibrat și a 
Țfost alcătuit pe baza unei mature chib- 
X zuiuțe a posibilităților existente. La 
Ț rubrica venituri există un total de peste 
149.000 lei. Cum va fi realizată această 
Xsumă ? In primul rînd din cotizațiile 
I membrilor U.C.F.S. Consiliul asociației 
X și-a propus să mărească numărul mem- 
Țbrilor U.C.F^S. dc Ia 850 la 1.000. In 
X același timp, față de dragostea cu care 
X muncitorii participă la activitatea spor- 

tivă este sigur — media cotizației pe 
membru U.C.F5. va crește astfel îneît 
pînă Ia sfîrșitul anului să se realizeze 
12.500 lei. Angajamentul — în această 
direcție — nu reprezintă însă limita po
sibilităților acestei puternice asociații. 
Sîntein convinși că la sfîrșitul anului 
1960 realizările vor întrece cu mult an
gajamentele. De altfel, numai în primele 
trei luni ale acestui an a fost realizată, 
din cotizații, suma de 4.050 lei.

La venituri din manifestații sportive 
a fost trecută suma de lei 1.000. Am 
aflat că de fapt acești bani vor fi rea-

desfășoare activitatea sportivă 
Oglindirea preocupărilor în 

buge- 
1960. 
dară 
sănă- 
bazei 

O frumoasă inițiativă

Duminici culture-sportive in regiunea Pitești

o

Budești s-a injiinfat, cu cîteva

lizați din manifestații cultural-sportive. 
După părerea noastră în acest caz n-au 
fost evaluate just posibilitățile. Din 
cele 4 manifestații cultural-sportive pro
puse în plan se poate realiza o sumă 
mai mare, iar din încasările de la 
meciurile echipei de fotbal care acti
vează în categoria orășenească (deocam
dată asociația „Autobuzul” nu perce*  
pe taxe de intrare, dar în viitor va tre
bui s-o facă) se pot obține beneficii 
importante. Oricum, prin folosirea celor 
două posibilități se va realiza peste 
5.000 lei. Mai sînt trecute venituri din 
exploatarea bazelor sportive, taxe de 
înscriere etc.

In ceea ce privește cheltuielile, cons
tatările sînt de asemenea pozitive. Vor 
fi investiți în echipament sportiv 
peste 17.000 lei, iar în materiale spor
tive aproape 10.000 Iei. Estimarea nece
sarului de echipament și materiale spor
tive s-a făcut pe baza măririi activită
ții competiționale. Anul acesta se vor 
organiza campionate pe asociație la fot
bal, volei, tir, atletism, popice, vor 
avea loc numeroase întreceri populare 
dotate cu cupe și se va pune un accent 
deosebit pe angrenarea unui număr cît 
mai mare de participanți la întrecerile 
din cadrul Concursului cultural-sportiv 
al tineretului. Intre acțiunile consiliu
lui asociației sportive Autobuzul există 
o strînsă corelație : mărirea activității 
competi jionale înseamnă sporirea nu-' 
mărului de membri U.C.FJ5.; mai mulți 
membri U.C.FJS. reprezintă în fapt și 
creșterea veniturilor; mai mulți bani 
constituie o importantă posibilitate de 
consolidare a bazei materiale, de mă
rire a potențialului organizatoric.

In concluzie, bugetul asociației spor
tive „Aulohuznă" este bine întocmit și 
orientat spre dezvoltarea activității 
sportive de mase. Membrii U.C.F.S. din 
această asociație pot realiza însă mai 
mult. Veniturile pot fi sporite consider 
rabil (prin mărirea mediei de cotizație, 
prin popularizarea temeinică a întrece
rilor etc.) și eforturile lor trebuie să 
se îndrepte în această direcție pentru 
a contribui Ia succesul activității spor
tive din uzina lor.

HR1STACHE NAUM * * * * 5

sportului sătesc, consiliul regional 
UCFS și comisia regională de organic 
zare a Concursului cultural-sportiv au 
luat, de asemenea, Inițiativa ca â-l 
ceste concursuri să se desfășoare nu 
numai în centre de raioane ci și Ia 
centre de comune. Iată, do altfel, com 
munele în care tineri din diferite safe 
se vor întrece în cadrul concurs** 1’^ 
cultural-sportiv: Slobozia, Vedea, 
mele, Dragoslavelc, Mușeteșfi, PriOoM 
eni, Mără'cineni, Coteana, Voiccști; 
Băbeni, Borbești, Brezoi, Tufcni, Mi-1 
hăești.

i '-.l.;

• • •

In general, se constată o oarecare în
viorare a întregii activități sportive 
din comună. Pot fi, oare, mulțumiți 
de aceste rezultate activiștii spo-rM 
tivi din Budeșlf ? Credem că mu 
In această comună, sportul nu s-a 
dezvoltat încă la nivelul cerințelor: 
și posibilităților existente. Totul 
tinuă să se „învîrtească" în 
reorganizării echipei de fotbal, 
în comună tinerii au sute de 
clete, nu s-a organizat nici un 
curs de ciclism. De asemenea, 
așteptate (de foarte multă vreme} 
întrecerile feminine de volei. Trebuie 
să amintim și faptul că asociațiile 
sportive din Budești puteau să or
ganizeze o „duminică sportivă**  ale 
cărei rezultate s-ar fi văzut desigur 
imediat. Dar, n-au făcut nici acea
sta. După părerea noastră, munca 
sportivă la gospodăria agricolă co
lectivă nu este la loc de cinste șî 
consiliul raional UCFS va trebui sa 
ajute mai mult această asociație. 
Cele trei asociații sportive vor t»reM 
bui să colaboreze mai mult, să ini-» 
tieze împreună o serie de acțiuni, să 
muncească în așa fel îneît pe tere
nurile de sport să se întîlnească tot 
mai multi tineri și tinere.

Cele cîteva lucruri bune care s-an 
făcut sînt, firește, un început promi
țător. Dar, să nu uităm că în raioM 
nul Oltenița sînt multe asociații 
sportive fruntașe,' în rîndul cărora 
așteptăm să se numere și Cele din 
comuna Bu-dești.

SILVIU FLORESCU.

,con- 
jurul 
Deși 
bici-i
con- 
sînt
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Figuri de activiști voluntari

COMUNISTUL BON PARASCHIVESCU, PREȘEDINTELE COMISE! 
DE ATLETISM A ORAȘULUI BUCUREȘTI

Atleții mai „bătrini" își mai 
amintesc cu drag de semifondis- 
tul Ion Paraschivescu, care intre 
anii 1932—1939 concura alături de 
Dinu Cristea și Radu loniță. Ion 
Paraschivescu este unul din inte 
meietorii secției de atletism de la 
clubul C.F.R., pe care a condus-o 
ca antrenor pînă in 1949. Pasionat 
al acestui frumos sport, Ion Pa
raschivescu nu a rupt niciodată 
contactul cu atletismul. L-a păs
trat și după părăsirea funcției de 
antrenor, prin activitatea sa neo-. 
bosită ca arbitru, ca activist ob
ștesc în cadrul federației de spe
cialitate și în cadru] comisiei de 
atletism a orașului București, unde 
deține munca de președinte. Pre
zent la toate competițiile interne 
și internaționale, Ion Paraschives
cu se străduiește să ajute la dez
voltarea atletismului pe bază de 
mase. In cadrul comisiei el mun
cește cu multă pasiune, contribuind 
efectiv la bunul mers al activității 
atletismului bucureștean.

La locul său de muncă Ion Pa
raschivescu figurează deseori pe 
panoul fruntașilor. Maistru princi
pal la secția cazangerie a Atelie-

relor C.F.R. Grivița Roșie, secție 
evidențiată de curind pentru reali
zarea angajamentelor luate în cin
stea celui de al Ill-lea Congres 
al P.M.R., comunistul Jon Paras
chivescu se bucură de stiină și 
respect din partea tovarășilor lui 
de muncă. Și încă un amănunt. 
Ion Paraschivescu este membru 
în colegiul de redacție al gazetei 
„Grivița Roșie" și responsabil a,l 
gazetei de perete „Cazanul" de Ia 
secția cazangerie.

In momentul de față Ion Paras
chivescu are o vie dorință : să de
pășească împreună cu tovarășii 
din secția cazangerie angajamen
tele luate în producție în cinstea 
celui de al Ill-lea Congres al parti
dului. Și desigur că va reuși! El 
continuă in același timp să acti
veze din toate puterile pentru pro
gresul 
ceasta 
ani pe 
fondist

♦
4
4

A mai rămas o săptămînă pînă la Campionatele
internaționale ale R. P. Romine

• Atleți și atlete din 13 țări participă la întreceri ® A fost stabilit programul 
© Probele de duminică vor avea loc în nocturnă.

A mai rămas o săptămînă pînă 
in ziua în care stadionul Republicii 
își va deschide porțile pentru a pri
mi, cu ospitalitatea-i devenită tradi
țională, pe participants la cea de a 
XlI-a ediție a Campionatelor interna
ționale de atletism ale R. P. Ro~ 
mîne.

La această mare competiție inter
națională, una dintre cele mai im
portante organizate în preajma Jocu- 
rHor Olimpice de la Roma, și-au anun-

afara acestor țări, se mai așteaptă 
Confirmarea participării atleților din 
Finlanda, Grecia și Norvegia. După 
calcule preliminarii, organizatorii con
tează : pe participarea a peste 200 de 
atleți și atlete.

In cursul zilei de ieri a fost sta
bilit programul tehnic de desfășu
rare 
Republicii:

SIMBATA 4 IUNIE:
Festivitatea

a întrecerilor de pe stadionul

concursurilor

Augtist" să poată 
nul Republicii.

atletismului. O dată cu a- 
dorește să-l vadă în cîțiva 
fiul său Valentin un semi- 
fruntaș.

IM

IN „CUPA CONwESULUI

Progresul—S. P. C 
69-66 (30-29)

/ r • - ~

Miine, pe Valea Albă
CONCURS

ÎN CINSTEA CONGRESULUI

Intîlnirea dintre echipele masculine 
Progresul și S.P.C., disputată joi în 
cadrul etapei a IlI-a a „Cupei Con
gresului", a oferit un spectacol foarte 
interesant. Meciul a avut o desfășu
rare echilibrată, învingătoarea nepu- 
tînd fi cunoscută decît în ultimul mi
nut de joc. A învins formația Progre
sul cu 69—66 ( 30—29), dar merite In 
reușita întrecerii au ambele echipe.

Celelalte trei meciuri din cadrul a- 
cestei etape se vor desfășura azi du- 
pă-amiază pe terenurile „Mao 
Țze-dun" și Progresul. Din pro
gram remarcăm jocurile Petrolul Pio
ești—C.C.A. și Rapid—Știința.

Silvano Meconi, Jost recordman al Europei, va 
lua parte la 'întrecerile „iidemaționalelor". 
mai concurat la București, la ediția 
competiției.
țat participarea atleți și atlete din: 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. Cehoslova
că, Franța, R. D, Germană, Italia, 
Iugoslavia, Olanda, R. P. Polonă, 
Turcia, R. P. Ungară, U.R.S.S. și, 
bineînțeles, din R. P, Romînă. In

m femei (serii) ; 
17,25: 100 m băr-

Miine se dispută pe pîrtia de pe 
[Valea Albă din Bucegi un interesant 
concurs de schi organizat de consiliul 
regional U.C.F.S. Pioești —■ prin co- 

cinstea 
P.M.R. 
invitați 
Orașul 
Voința

S Oț MASĂ

misia de specialitate •— în 
celui de al Ill-lea Congres al
> ’ aceste întreceri au fost

>ri de la C.C.A., Dinamo 
otaiin. Olimpia Orașul Stalin, 
Orașul Stalin, Voința Sinaia, Carpați 
Sinaia, Progresul Sinaia, Caraimanul 
■Bușteni ș.a. Concursul va consta în 
Idisputarea a doua manșe de slalom 
special.

începe „Cupa Congresului^
pentru pionierii din Capitală
tenis de masă des- 
bucureșteni, care se 
cinstea celui de al 

al P.M.R., începe

Competiția de 
chisă pionierilor 
va desfășura în 
Hl-lea Congres 
mîine în sala din str. Mendeleev nr. 
34. Concursul a trezit un interes deo
sebit printre micii sportivi din Capi-

tală și este de așteptat ca la start 
să se prezinte un număr mare de par- 
ticipanți.

întrecerile încep mîine Ia ora 9. 
Câștigătorii vor primi din partea or
ganizatorilor, Clubul sportiv școlar 
București, „Cupa Congresului".

ora 16,30: 
de deschidere; ora 17,00: 
110 m garduri (serii) ; 
suliță femei; ora 17,15 : 
100 
ora
bați (serii); ora 17,35: 
80 m garduri (serii) ; 
ora 17,50: 400 m băr
bați (serii) ; înălțime băr- 

ora 18,05: 110
(finala); ora 18,20: 
m femei (finală) ; 
bărbați; ora 18,30 : 

m bărbați (finală) ; 
triplu salt; ora 18,40: 
80 m garduri (finală) ; 
ora 18,55: 1.500 m 
rii-contra timp) ;
19,10 : 800 m femei 
rii-contra timp) ;
19,25 : 10.000 m ; 
20.00 : 4x100 m femei
(serii-contra timp).

DUMINICA 5 IUNIE: 
ora 17,00: 20 km marș 
(plecare); ora 18,45; 20 
km marș (sosire) ; ora 
20,35: lungime bărbați; 
ora 21,00 : 400 m gar
duri (serii) ; ora 21,20 : 
200 m femei (serii) ; 
greutate bărbați; ora 
21,35 : 200 m bărbați (se
rii) ; suSiță bărbați; 
lungime femei; ora 21,50: 
400 m bărbați (serii) ;

ora 22,05 : 800 m bărbați (serii-contra 
timp); ora 22,25: 
ora 22,40: 4x100 
contra tim.p).

LUNI 6 IUNIE : 
ora 18,40 : 400 m 
can; ora 18,55 : 400 m garduri (fi
nală) ; greutate femei; înălțime fe
mei ; ora 19,10 : 200 m bărbați (fina
lă) ; ora 19,20: 
nala) ;
19,50 : 
ora 
contra timp) ; ora 20,05: 
de închidere a concursurilor.

După cum se poate vedea întrece
rile de duminică vor avea loc numai 
în nocturnă. Această hotărîre a fost 
luată pentru ca întrecerile să nu se 
desfășoare în același timp cu meciul 
de rugbi R. P. Romînă — Franța. 
Ba chiar a fost prevăzut timpul în 
care spectatorii de la stadionul „23

El a 
din 1956 a

(se- 
ora 
(sc
oria 
ora

3.000 m obstacole; 
m bărbați (serii-

ora 17,00 : prăjină; 
femei (serii) ; cio-

200 m
ora 19,30 : 5.000
400 m femei 

20,00: 4x400

femei (fi
rn : ora

(finala) ; 
m (serii- 
Festivitatea

Soare. Cald. Cer senin <Ze primăvară. Pe hipodrom, obstacole 
multicolore îți amintesc de măiestritele coperte ale cărților de 
basme. In tribune, trei-patru spectatori (curiozitate sau... con
secvență? !). „Lucrul" cailor merge destul de greu. Și totuși 
buna dispoziție nu lipsește în această zi de antrenament. Doar 
Pinciu și Langa discutau aprins nu știm. ce. Nu trebuie să fim 
prea... indiscreți pentru a lua parte la discuția celor doi spor
tivi fruntași cunoscuți iubitorilor de sport din țara noastră pen
tru remarcabilele lor succese.

— Totul e din cauza ta. Ai mers prost. Mai încearcă o dată !
— Dar tu, de ce ai „rămas11 pe spate ?
— Data viitoare să fii mai atent
Dialogurile — continuate din ce în ce mai tare — stârnesc 

reflecția unui spectator :
— Ar trebui să nu se mai tot certe otita. Nu se cade. Ce 

frumos le-ar sta să fie prieteni.
N am răspuns atunci. încercăm s-o facem acum...

★
Cu un deceniu și jumătate în urmă, doi copii cît o șchioapă 

‘ de mari, grăbeau pașii către școala de ucenici din Sibiu. Cheor- 
ghe IMnga se pregătea să devină muncitor tipograf. Vasile Pin
ciu, instalator de gaze. Intr-o după-amiază, după cursuri, s-au 

, intîlnit ca din întâmplare. Și-au strîns mîinilc și din ziua aceea 
a început o mare și frumoasă prietenie. Tot mină în mină au 
mers pentru prima oară și la centrul de călărie. Totul era fru
mos. Doar caii erau prea... mari. Fanar, Ulcior, Dădic și Atena 
li se păreau celor doi tineri uriași telegari de poveste. Nu, nu 
este ușor să devii călăreț.

In ecfutație, fiecare sportiv păstrează amintirea primei... 
cazaturi. Ea face parte din... „palmaresul" tuturor călăreților. 
Pare -se că nu împlinise nici cinci ani năzdrăvanul băielan 
atunci cînd calul îl zvîrlise acolo sus pe costișele din Daia. Așa

2 PRIETENIE

a fost cu Vasile Pinciu. Cu Gheorghe Ixinga, lucrurile s-au pe
trecut altfel. Întâmplarea mi-a povestit-o, făcînd mult haz, în- 
tr-o seară de aduceri aminte. Tot cam vreo cinci anișori avea 
și el în ziua aceea ciml oamenii l-au văzut „gonind11 fe ulițele 
libertului călare pe... o vacă. N-a apucat să se „fălească" prea 
mult, căci s-a trezit și el mușcînd țărină.

— Și m-am ales cu o fractură la mînă, încheie povestea călă
rețul a cărei îndemînare și al cărui curaj sînt astăzi atât de 
cunoscute iubitorilor de sport din țara noastră.

★
Anii treceau. Prietenii noștri visau mai departe să ajungă 

călăreți vestiți. Pentru un timp au trebuit însă să se despartă. 
Mai târziu, tot dragostea de cai i-a făcut să se întâlnească la 
București.

★
...Crainicul concursului anunța, la fel de calm ca și pînă 

atunci, „startul 1 în proba de semiușoară. In viața celor doi 
prieteni se petrecea însă un eveniment neobișnuit. Pentru prima 
oară erau adversari într-un concurs de călărie. Fiecare dorea să 
ciștige dar aceasta nu i-a împiedicat să se ajute reciproc la „în
călzirea11 cailor, să se sfătuiască asupra parcursului... Rezultatele 
nu interesează. Pinciu cu „Bucătar" și Innga cu „Cabala9* s-au 
clasat pe undeva pe la mijlocul clasamentului. Multe au învățat 
însă cei doi prieteni din acest concurs. Și mult aveau să mun
cească împreună de acum înainte pentru a urca treptele măies
triei sportive. Cine va reuși primul ? Greu de spus. Ei știau 
însă că in zilele noastre poți să năzuiești spre cele mai îndrăz
nețe lucruri, să cutezi, să privești ziua de mîine cu încrederea 
că vei izbuti, că vei învinge. Și iată că într-o zi, lAsnga își iu 
rămas bun de la prietenul său. Pleca la Sofia, ca sportiv selec
ționat în reprezentativa țării. Un succes care n-a trezit în sufle
tul lui Pinciu invidie, ci o caldă bucurie pentru prietenul său. 
Apoi e rîndut flăcăului din Daia să se avinte în marile întreceri 
hipice din R. P. Polonă* R. I). Germană, R. F. Germană, de la 
Roma, Neapole, Nissa...

Schimb de ilustrate, gînduri prietenești, amintiri...

ajunge și la stacfioX

★
Ținînd seamă de înscrierile primit» 

pînă acum, putem constata că la ma
joritatea probelor se anunță întreceri 
tari și interesante.. Una din acestoa 
este desigur și aruncarea suliței lâ 
femei: se vor întrece recenta record
mană a lumii (Elvira Ozolina), a 
doua performeră mondială din acest 
an (Maria Diți) și alt: aruncătoare 
de renume în atletismul mondial: 
poloneza Grabowska, cehoslovaca Pe- 
ovska, sovietica Zibina etc. O pârtiei-' 
pare valoroasă se prevede și în cursa 
de 100 m plat bărbați, la startul că
reia vor fi prezenți ; recordmanul eu
ropean, Abdou Seje (Franța) care în 
acest sezon a obținut 10,3; record
manul balcanic Mihail Bîcîvarov (R. 
P. Bulgaria) care a „mers" de ase
menea 10,3 sec în 1960; campionul 
balcanic Stanko Lorger (Iugoslavia) 
etc.

Săritura în înălțime femei ne va 
oferi din nou prilejul să urmărim 
evoluția excelentei noastre atlete, Io- 
landa Balaș care — în compania u- 
nor adversare valoroase 
strădui să-și 
dnl mondial, 
protagoniștii 
vorbi mai pe 
tre viitoare.

se va 
îmbunătățească rccor- 

Dar despre probei: și 
„internaționalelor" voin 
larg în numerele noas-

Camp’onatul Capita’ei
Azj ?» mîine pe stadionul „23 August* vor 

avea loc întrecerile din cadrul campionatului 
individual de seniori și senioare ai Capitalei 
pe anul 1960. Interesant de subliniat este 
faptul că în vederea ridicării nivelului perj 
lormanțelor atletice, organizatorii au stabilit 
că nu vor fi declarați campioni ai Capitalei 
câștigătorii de probe care nu au realizat în 
proba respectivă o performantă 
categoriei a H-a de clasificare.

întrecerile încep 
16,fă • • “și continuă

echivalentă

astăzi după-amiază la or< 
mîine de la ora 8,30. a

A
FAZA ORĂȘENEASCĂ 

CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE JUNIORI

La
nul Tineretului, a avut loc faza orășenească 
a campionatului republican de juniori în ca
drul căreia s-au realizat o serie de rezultate 
bune. Pe primul ioc în lista acestor rezultato 
se situează performanta tinerei Gabriela Hă. 
duleitu (C.S.S.) în etate de 13 ani care a 
cbtigat săritura în lungime cu un rezultat de 
5,29 m. La săritura în înălțime E»gen Dacu 
a realizat 1,98 m. Alte rezultate : 110 m g. 
Af. Axerile (Dinamo) 14,6; disc f: Ana Nitaf 
(Djn.) 38,17; 200 m b: A. Stamalesru (C.S.S.) 
23,1; înălțime f: M. Popescu (C.S.S.) 1,50;
disc b: L. Cutler (Dinamo) 48,44; suliță f: Ana 
Nilaf (Dinamo) 37,14. .

NICOLAE D. NICOLAE

sfîrșitul săptămînii trecute, pe itarlio-

PRIETENIE 3

O altă zi. Bucuria celor doi prieteni Cste mai mare ca orieînd. I 
lată-i alături, în drum spre Moscova, împreună cu ceilalți spor
tivi ai țării. Vorbele se lasă așteptate. E liniște. Privirile 
spun însă multe despre marea bucurie pe care o trăiesc cei doi 
prieteni. Ne amintim și rezultatele întrecerii : Gheorghe langa, 
primul loc în proba de „6 bare", Vasile Pinciu, locul secund la 
„durată11 și alte succese...

1959. I,a Nissa, Neapole și Leipzig, echipa noastră formată 
din Vasile. Pinciu, Gheorghe I^inga și Virgil Bărbuceanu ocupă 
de fiecare dată locul 11 în dificila probă a „Cupei Națiunilor^, j 
Palmaresul celor doi sportivi se îmbogățește necontenit. O amin
tire ca și multe altele de la aceste mari întreceri. La Tjeipzig ’ 
se desfășura proba de ștafetă pe echipe de cite doi călăreți. 
Lunga și Pinciu alcătuiau o echipă. Primul a intrat pe „parcurs11 • 
Pinciu cu ,Alindir91. In aplauzele entuziaste ale spectatorilor el | 
termina proba fără nici o penalizare. Se întrezărea o nouă și ■ 
frumoasă victorie a prietenilor noștri, dar iată că, după o cursă ț 
de toată frumusețea, Langa... uită să sară penultimul obstacol 
și echipa noastră este descalificată. Cred că nimeni nu l-a cri
ticat vreodată pe Langa cu atâta asprime așa cum a făcut-o 
atunci bunul său prieten. Tîrziu, după ceasuri de tăcere, Pincin 
s-a apropiat de tovarășul său de echipă : „Acum, hai, nu te mai j 
necăji. Mai bine să învățăm din asta. Uite, așa trebuie..."

Pe „parcursul" de antrenamente, cei doi prieteni — astăzi 1 
maeștri ai sportului — continuă să se pregătească pentru marile i 
concursuri internaționale din acest an, ^pentru cucerirea norme
lor olimpice. In altă parte, într-un apartament frumos mobilat, 1 
soțiile celor doi prieteni discută despre cei doi... adversari de ’ 
concurs. Intr-un colțișor al camerei. Florin și Lucia (împreună ! 
n-au nici 4 anișori) abia s-au cunoscut. Fac primii pași unul , 
spre, celălalt. Mînuțele li se înlîlnesc. Fețele le sînt numai zîm- i 
bet. începe, poate, e nouă și frumoasă prietenie...

OAM GÎRLEȘTEANU

N.A. In aceste zile, echipa de obstacole a țării , 
noastre evoluează în marile concursuri hipice internaționale 
de la Viena, Wiesbaden, Leipzig, Lucerna și Aalaen. ' 
Printre călăreții romîui ; cei doi prieteni : V. Pinciu și Gh. ' 
Langa...
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Cea de a Ilka ediție a Campionatelor internaționale 
ale R. P. L

Sportivi din șase țări se întrec 
azi și mîine în sala Floreasca
„Atențiune ! Avionul Aeroflot din di- 

Teeția Moscova-Kiev aterizează peste 
cinci minute* 4...

Vocea crainicei vibrează sub cupola 
aerogării Bănoasa, chemînd la „pero
nul” liniei aeriene grupul nostru venit 
£n întîmpinarea primilor oaspeți ai

'Adolfina Tacova, maestru a sportului din R. Ceho
slovacă, în timpul antrenamentului efectuat ieri dimi- 
țieațâ în sala tloreasca.

evidențiați în ultimele concursuri de la 
noi, adevărate speranțe pentru Roma. 
Dar, să vă spun un secret : candidez 
și eu pentru Olimpiadă... Ca arbitru !” 

Antrenorul Serghei Djaiani ne dă a- 
mănunte în plus despre cei doi con- 
curenți sovietici :

Kaceabidze a înregistrat 
un succes important la 
ediția de anul trecut a 
Cupei U.R.S.S., unde a o- 
cupat locul V la indivi
dual compus, după ce fu- 
sese primul la paralele. 
Makalatia, care are 21 de 
ani, a fost printre pre
mialii la paralele și inele 
în cadrul aceleiași com
petiții. întrecerile de la 
București sînt o etapă în 
pregătirea lor, urmînd ca 
repetiția generală pentru 
Roma — campionatele 
unionale de la Leningrad, 
din iunie să ne indice 
dacă ei vor intra în echi
pa olimpică”.

In acest moment, con
vorbirea noastră este în
treruptă de un nou anunț 
la megafoane :

„Avionul din direcția 
Berlin—Praga—Budapesta 
aterizează...”

Și cum, din toate cele 
trei capitale așteptam alți 
oaspeți, am spus la reve-

Foto. :

,,internaționalelor**  de gimnastica. Peste 
cîteva momente, recunoaștem printre cei 
care coboară scara avionului pe cam
pionul olimpic Viktor Ciukarin. Par
ticipant ?... Nu, Ciukarin conduce doar 
lotul de gimnaști care va reprezenta 
Uniunea Sovietică la întrepejile de la 
București. Ne explică el însuși această 
schimbare de rol :

„Vremea j a trecut... Iată-mă foarte 
aproape de’ 40 de ani. Acum, mă stră
duiesc să îndrumez pe alții, mai tineri, 
către podiumul învingătorilor...”

— Și nu regretați că la J. O. alții vot 
apăra medaliile de apr cucerite la Mel
bourne și Helsinki # continuăm întreba
rea.

— Ei, desigur, puțin regret este... — ne 
răspunde marele campion — dar e fi
resc să fie așa și am satisfacția că mi
siunea la Roma se află în mîini bune. 
Pentru cinstea de a apăra culorile țarii 
sovietice în marea întrecere olimpică se 
pregătesc și cei doi sportivi pe care-i 
însoțesc î Revaz Kaceabidze și Nadar 
Makalatia. Sînt doi gimnaști gruzini,

dere sportivilor sovietici, 
pentru 
sînt 
panți 

blocnotesurile

a afla
cei J aii

la

cine 
partici- 

campiona- 
noastre au

In-

T. Roibu

te. Pe 
apărut nume noi. R.D. Germană 
grid Fost (campioana țării), Roselore> 
Sonntag, Karl-Heinz Friedrich ; R. Ce
hoslovacă —— Adolfina Tacova, Hana 
Ruzckova, Pavel Gaidos, Oskar Vrben- 
sky ; R. P, Ungară — Olga Tass- 
Lemheny.i, Anika Ducza. Lajos Varga, 
Rudolf Kesthelyi, De notat că delega
ția maghiară este însoțită de Valeria 
Herpoeh, vicepreședintă a comisiei teh
nice '*  ....................
sosit 
zi și 

Și 
tri : 
rina 
Frederic Orehdi, Ion Zamfir, Gh. Tohă-. 
ne®nu și Cezar Cernușoa, la băieți.

Programul întrecerilor din sala Fio- 
reasca este următorul : azi de la ora 
16: festivitatea de deschidere și în con
tinuare exercițiile impuse ; mîine de la 
ora 10: exercițiile liber aleee, iar de la 
ora 18 — concursul pe aparate al pri
milor șase clasați.

din F.I.G-. Tot ieri. către seară a 
ultimul lot : Ana Maria zFageraz- 
Wilma Lagorara (Italia).
iată care sînt reprezentanții nos- 
Sonia Iovan, Elena Niculescu, Ma- 
Bibire și Emilia Seorțea. la fete;

RADU NEAGOE

Rapid București a învins Levski Sofia cu 3-0

Jucătorii de la Rapid au excelat 
zădărnicește un atac al lui Asparuhov.

(Urmare din. pag. 1) 

lorile clubului lor. O mențiune specială 
merită totuși Plocon, care deși acci
dentat, a jucat cu o voință de fier, 
fiind unul din factorii hotârîtorj în 
obținerea acestei frumoase victor i.

Levski-Sofia a arătat că voleiul 
bulgar este de bună calitate. Toți cei 
8 sportivi care aii jucat ieri seară au 
luptat din toate puterile pentru a reuși 
un joc cît mai frumos. Au tras uneori 
necruțător — în special Ruskj si 
Assenov — și au readus pe linia de 
plutire mingj socotte ca pierdute. Și 
totuși, ei au pierdut cu 3-0 fiindcă 
ad întîlnit o echipă hotărîtă să obțină 
un .rezultat de prestigiu.

Pentru frumoasa lor comportare și 
.victoria- obținută, jucătorii și antre
norul echipei Rap'd București merită 
Im sincer BRAVO I
> ' •'• ★

Echipele intră pe teren în. urmă
toarele .formații:. RAPID: Pavel, 
Dragan, Ponova, II. Nicolau, Rădu-

Azî și mîine, ultima
O dată cu jocurile Progresul—Vic

toria (az , începînd de la ora 18 în 
sala Dinamo), Tractorul Orașul Sta
lin—Constructorul București. Jiul Pe
troșani—Știința Galați, Știința Timi
șoara-—Politehnica Orașul Stalin și 
Știința Cluj—C.C.A. (mîine), se în
cheie a Xll-a ediție a campionatului 
republican masculin de volei. Mai ră- 
mîn de disputat doar două restanțe 
care nu Vor avea însă o influență prea 
mare asupra clasamentului final. A- 
ceste jocuri sînt: Dinamo—Rapid (la

atit în atac, cît ți în apărare. In foto grafie :

canu, Plocon—Mincev; LEVSKI: Ruski, 
Assenov, Petkov, Asparuhov, Danailov, 
Aleksiev—Doncev, Konstantinov. Levski 
are mingea și Asparuhov servește, dar 
primul nostru atac, finalizat de H. 
Nicolau, ne aduce serviciul. Feroviarii 
joacă dezlănțuit și din cîteva schim
bări de minge, scorul ajunge 6-0 în 
favoarea lor. Diferența crește mereu: 
8-1, 12-2, 14-4. Rapid joacă foarte 
bine în atac, unde se remarcă ridică
torul Drăgan. El trage de multe ori 
prin surprindere și realizează puncte 
prețioase. Setul revine Rapidului cu 
15-5. In al doȚea, feroviarii încep la 
fel de bine, conduc cu 7-2. trec apoi 
printr-o perioadă în care fac o serie 
de greșeli (scorul devine 9-9 1), dar se 
redresează și cîștigă categoric: 15-9. 
Ultimul set a fost la discreția cam
pionilor noștri. După ce Levski a 
condus cu 2-Q( tabela de marcaj arăta 
curînd 7-2 pentru Rapid, apoi 9-6 
și ... 15-6! 3-0 pentru Răpii. Trecu
seră doar. 60 minute de la prima 
minge jucată...

blocajul lui Pavel ți Drăgan 
Foto: T. Roibu

Arbitrii Liubo Aîaiiro (Iugoslavia)' 
și Filadelfio Cattanzzaro (Italia) an 
prestat un arbitraj corect.

Rapidiștij au cîștigat jucînd foarte 
bine, pe fondul unei entuziaste și p? 
deplin sportive susțineri dn partea 
publicului spectator.

MIRCEA TUDORAN
★

In ultimul meci al campionatului 
feminin, după o partidă spectaculoasa 
Rapid a întrecut pe Dinamo cu 3—2. 
Deși învinsă echipa Dinamo a cîștigat 
titlul de campioană republicană.

etapă in campionatul masculin
31 mai) și Jiul. Petroșani—Progresul 
București (Ia 5 iun'e).

Din ultima etapă ies în evidență în 
special jocurile de .la Orașul Stalin și 
Petroșani, unde se va hotărî ocupanta 
locului II.

Progresul conduce in cupa 
„Cel de al IlI-lea Congres 

al P.M. R.“
Ieri după-am ază, în sala Diiiamo 

s-au disputat două jocuri din a patra 
etapă a competiției masculine dotată 
cu cupa „Cel de ăl ltl-lea Congres 
al P.M.R.". Dinamo a întrecut Con
structorul cu 3—0 (4, 10, 10), iar 
Progresul a învins Victoria cu 3—0 
(12, 5, 9).

In urma acestor rezultate, clasa
mentul se prezintă astfel :
1. Progresul 4 3 1 10: 4 (190:151) 7
2. Rapid 4 3 1 10: 5 (205:162) 7
3. Dinamo 4 3 1 10: fi (222:163)
4. C.C.A. 4 2 2 «: 7 (162:196)
5. Victoria 4 1 3 5:10 (171:201) 5
6. Constructorul 4 0 4 1:12 (107:193) 4

—=====

ACTIVITATEA COMPETI ȚIONALA ÎN CAPITALĂ

Mîine, pe stadionul Dinamo,

Un nou și interesant concurs de dirt-track și obstacole
Iubitorii sportului cu motor vor a- 

sista mîine dimineață dm nou la un 
concurs de dirt-track și obstacole. în
trecerile încep la ora 10 Și *a e'c v,or 
participa alergători de valoare prin
tre care și Barbu Predescu, Șt. Ian- 
covici, Gr. Bereny, C. Radovici, H. 
Sitzler (Metalud București) ; E. Sei
ler, Al. Lăzărescu (Rapid) ; Gh. Voi- 
culescu, G. Mormocea, Gh. Ion, Gh. 
loniță, M. Dănescu, Fl. Costache 
(C.C.A.) ; Mihai Pop, Mircea Cer-

CONCURS POPULAR DE TU
RISM: BUCUREȘTI-SINAIA

Comisia orășenească de motocielism 
Bucureșli organizează duminică un con
curs popular de turism pe ruta Bucu
rești — Sinaia. Concursul se va desfă
șura pe distanța de 120 km, plecările 
efectuîndu-se din Piața Scînteii, cu în
cepere de Ia ora 8,01. Coneursul este 
deschis tuturor posesorilor de motoci
clete (solo și cu ataș) nelegitimați. în
scrierile se fac pînă vineri 27 mai a.c. 
ora 18, la sediul U.C.F.S. oraș Bucu
rești (stadionul Tineretului) cînd va 
«ivea loc și ședința tehnică.

tiescu, Vasile Szabo, Iosif Popa, Lu
dovic Szabo, Tudor Popa, Constant n 
Nedelcu (Dinamo) ș.a.

Pentru concursul de obstacole s-a 
amenajat un nou traseu. 
Astfel parapetul de 2 m 
a fost ridicat la 3 m și 
va avea două „dealuri" 
artificiale, în mijlocul 
scării s-a introdus un 
parapet de 1,5 m, groapa 
de nisip a fost adîncită 
cu 30 cm, iar la 2 m de 
ca 
să parcurgă 
bucăți din 
mea de 2 m și înălțimea 
de 30 cm). Dificultățile 
adăugate traseului 
contribui

pus în vînzare bilete la casele din 
Oa'ea Victoriei 9 (agenția Prono
sport) ; Ion Vidit și Ștefan cel Mare 
(stadionul Dinamo).

alergătorii vor trebui 
„valuri" (5 

lemn cu lăți-

vor
la crearea unui

și mai reușit spectacol, 
care va pasiona pubi- 
cul. De altfel, la ultimul 
concurs de dirt-track și 
obstacole au asistat
15.000 de spectatori.

Antrenamentul oficial
va avea loc astăzi cu în
cepere de la ora 10,30. 
Pentru întrecerile de dirt- 
track ji obstacole ș-au

Mihai Pop (Dinamo) in zbor peste un obstacol. 
Imagine de la primul concurs de obstacole desfă
șurat pe stadionul Uinaino. Foto: B. Ciobanu

AZI: 0 nouă reuniune pe velodrom

MIINE: Concurs de sem’ifond pe circuit
Iubitorii ciclismului din Capital A 

au un program bogat în acest sfrrșit 
de săptămînă. Azi, comisia orășenească 
de specialitate organizează o reuniune 
pe pista velodromului din parcul spor
tiv Dinamo, la care vor participa cei 
mai buni pistarzi, în frunte cu mem
brii lotului olimpic. întrecerile încep 
la ora 16,30. în program figurează 
probe de viteză, urmărire echipe și 
semifond 75 ture.

Mîine vom asista la o nouă com

petiție : campionatul regional indivi
dual de semi-fond care sa va desfă
șura pe circuitul din str. Maior 
Coravn, cu adițiune da puncte după 
fiecare tură (1700 m). Iși vor dis
puta întîietatea membrii lotului olim
pic și cei mai buni seniori, junior», 
junioare și senioare din Capitală. In 
plus vom urmări și o cursă rezervată 
posesorilor de biciclete de oraș. Pri
mul start se va da la ora 8.30.

Axi și mâine, la Pitești,

Finalele campionatelor republicane
Azi și mîine, la Pitești, cei mai buni 

halterofili ai țării se vor întrece în 
cadrul finalelor campionatelor repu
blicane.

Spectatorii vor putea să urmăreas
că în reuniunea de azi evoluția hal
terofililor de la patru categorii : cea 
mai ușoară, semi-ușoară, ușoară și 
semi-mijlocie.

La categoria cea mai ușoară va 
avea loc o întrecere pasionantă între 
Ion Panait și F. Balas. Așteptăm și 
de la tinerii Dragoș Niculescu și AL 
Toma o comportare frumoasă. La ca
tegoria semi-ușoară. Ion Birău este 
indiscutabil favoritul întrecerii, în

timp ce la „ușoară" lupta se va da 
între Jonescu Lisias, N. Amzuică, V, 
Andronovici și Gh. îenciu. Ultima în
trecere din reuniunea de azi va aduce 
pe podium pe semi-mijlociii T. Ro
man, N. Segal și Fr. Werner.

Mîine se dispută întrecerile la cele
lalte trei categorii: mijlocie, semi
grea și grea. Cei care vor asista la 
reuniune îl vor putea vedea pe Lazăr 
Baroga care a cucerit locul III la 
recentele campionate europene (417,5 
kg.) și pe greul S. Cazan de la care 
așteptăm de data aceasta un rezultat 
mai bun decît la ultimul concurs la 
care a participat.
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Mîine, Ia Bratislava, M ine după-amiază in Parcul Copilului

Meciul retur dintre echipele R. Cehoslovace 
și R. P. Romîne, în cadrul „Cupei Europei"

BRATISLAVA. 27 (prin telefon de nit într-o mică localitate climaterică Ziarele locale publică azi articole 
trimisul nostru). situată la 20 de kilometri de Brati- în care scriu că „Romînî n-au, abando-
Jupă o călătorie de trei ore cu slava, unde vor rămîne pînă în ziua nat lupta pentru calificare" și ajim'g

fază din meciul de duminică, de Ia București: Mindru blochează balonul

Lotul reprezentativ va intîlni o selecționată divizionară 
intr-un nou meci de verificare

mul. Iotul fotbaliștilor romîni a 
t joi după-amiază la Bratislava, 

i vremea este ploioasă, rece, cerul 
d mai tot timpul acoperit de nori, 
aeroportul din localitate, delega- 

romîne i s-a făcut o primire 
tenească. In afară de reprezen- 
ji ai organizațiilor sportive au fost 
:enți la aeroport și numeroși zia- 
, foto-reporteri, operatori cinema- 
rafici sau .simpli amatori de fotbal, 
nici să-i cunoască mai devreme pe 
aiiștii care vor evolua duminică 
■ocalitate.
iteresul stîrnit de meciul R. Ce- 
ovacă—R. P. Romînă este ilustrat 
le faptul că toate cele 60.000 de 
le puse- în vînzare sînt de acum 
zate. Partida — care va începe 
>ra 16.30 (ora locală, deci 17,30 
Bucureștiului) — se dispută pe 

ionul „Slovan".
tît ziarele din Bratislava cît și 
din Praga se ocupă în mod amă- 

țit de jocul de duminică, căruia 
cordă mari spații. Ele publică, 
• a^eie, interviuri cu Mateianu 

.cătorii care, prin jocul lor, 
ilăcui cel mai mult oaspeților ce- 
ovaci în partida de duminică de 
iucurești.
tă acum cîteva amănunte în legă- 
cu echipa gazdă.

□tbaliștii cehoslovaci au părăsit 
ureștiul luni după-amiază iar în 
ui dimineții de miercuri s-au reu-

ȘTIRI
Partida Dinamo Obor — Metalul 

oviște din etapa a 22-a a catego-
B, programată pentru duminică 
a disputa azi, sîmbătă, la ora 
pe stadionul Dinamo Obor.
Meciul retur de categoria B din-

C. S.M. Rădăuți și Știința Bucu- 
, programat inițial la București 
va disputa la Rădăuți deoarece 
cererea echipei C.S.M. Rădăuți, 
ur, partida s-a jucat în Capitală. 
In cinstea celui de al 111-lea Con-
al P.M.R. la Cluj s-a organizat 

turneu de fotbal la care participă 
oele Știința Cluj, Rapid Cluj, 
R. Cluj și Industria Sîrmei C. 
:ii. In cadrul „Cupei Congresului" 

în prezent s-au disputat 2 parti- 
Știința Cluj a dispus de Indus- 
Sîrmei cu scorul de 2—0 (1—0) 

golurile marcate de Marco și 
, iar C.F.R. a învins echipa Rapid 
1—2 (2—2), — autorii golurilor: 
ițit», Oprea, Kobori și Kiss, res- 
iv Pușcariu și Soher.
i 1 iunie se va disputa finala: 
ița — C.F.R., iar pentru locu- 

■ 3—4: Rapid — Industria Sîrmei. 
linică 29 mai, Știința Cluj va pri- 
vizita echipei Jiul Petroșani. (R. 
5H, coresp regional).

iAGEREA LA SORTI A SFERTURILOR DE FINALĂ ALE „CUPEI LP.R.M
iercuri 1 iunie va avea loc la se-

Federației romîne de fotbal tra- 
a la sorți a sferturilor de finală 
„Cupei R.P.R.”. In același timp 
for stabili și terenurile „neulre“ 
5 vor avea loc înlîlnirile progra

meciului. Miercuri după-amiază, echi
pa reprezentativă a R. Cehoslovace 
a susținut un meci de antrenament 
cu formația de categoria A Spartak 
Trnava, pe care a întrecut-o cu sco
rul de 2—I. Punctele selecționatei au 
fost înscrise de Kvasnak și Dolinski. 
In acest meci, antrenorul Vytlacil a 
încercat pe aripa stingă pe jucătorul 
Molnar, care însă n-a dat satislacție. 
In această situație, echipa va rămîne 
cea care a jucat pe stadionul „23 Au
gust", portarul Stacho fiind înlocuit 
cu Schroiff. Așadar : Schroiff—Bom
ba, Popluhar, Novak—Bubernik, Ma- 
sopoust—Pavlovici, Vojta, Kvasnak, 
Bubnik, Dolinski. Rezervă de portar 
va fi Javorek.

Astă-seară, pe stadionul Republicii,

Progresul—Dinamo București 
si C. C. A.—Petrolul Ploești » 9

Amatorii de fotbal din Capitală au 
ocazia să asiste astă-seară, pe stadio
nul Republicii, Ia un interesant cu
plaj- fotbalistic, în cadrul căruia vor 
evolua patru formații de categoria 
A: Progresul, Dinamo București, 
CCA și Petrolul Ploești.

Prima întîlnire din program va în
cepe la ora 19 și va opune formațiile 
Progresul și Dinamo. In perspectivă, 
un joc echilibrat, în care dinamoviștii 
vor încerca să-și ia revanșa după în- 
frîngerea cu 1—0 suferită în cam
pionat.

Iată formațiile pe care le vor ali
nia cele două echipe :

Progresul : Birtașu—Nedeku, Ca- 
ricaș, Ioniță—Petrescu, Știrbei—-Oai- 
dă, Smărăndescu, Protopopescu, Ma
rin, Vasilescu (Baboe).

Dinamo: Uțu (Cosma)—Ivan, Mo- 
troc, Panait—Călinoiu, Dragomir— 
Biikossy, Varga, Ene I, Feodot (Că- 
dariu), Semenescu.

Partida a doua a programului 
(ora 20.45), va opune echipei cam
pioane, Petrolul Ploești, pe actualul 
lider al clasamentului, CCA.

Cele două echipe vor juca în urmă
toarele formații :

CGA : Voinescu—Staicu, Ivănescu, 
Zavoda I—Mihăilescu, Bone—Ftxlor, 
Crișan, Alexandrescu, Constantinescu, 
Raksi.

Petrolul : Sfetcu—Tendler; Marines
cu, Florea—A. Munteanu, Marin Mar
cel—Zaharia, Tabarcea, Dridea, Du
mitrescu, Badea.

Biletele pentru acest cuplaj (seria 
43) s-au pus în vînzare la casele

mate. La ședință sînt invitați să par
ticipe delegații echipelor : Dinamo
București, C.C.A., Progresul București, 
Dinamo Bacău, Știința Cluj, Minerul 
Lupeni, Dinamo Obor și Știința Timi
șoara

urmărit de Soare, Bubnik și Popa. 
Foto: T. Roibu

la concluzia că —• față de faptul că 
echipa noastră a suferit unele modi
ficări •— formația pe care o vom ali
nia în acest al doilea joc le va da de 
furcă jucătorilor echipei gazdă.

In cursul după-amiezii de vineri, 
fotul nostru a făcut un antrenament 
pe același stadion „Slovan",

Echipa probabilă pentru acest meci 
este următoarea : Mindru—Popa, Fro- 
nea. Soare—Alexandru, Nunweiller 
III—Cacoveanu, Constantin, Dinu- 
lescu, Mateianu, Tătaru.

Așa cum am mai anunțat, Jocul va 
fi condus de o brigadă de arbitri 
norvegieni.

PETRE GAȚU

stad. Republicii, „23 August", Dinamo, 
Agenția CCA, Agenția Centrală Pro
nosport și Chioșcul din str. Ion Vidu.

Mîine, ultimul concurs al lunii mai
• Marți, tragerea din urnă a fondului suplimentar de premii din 

abonamentele Ia Pronoexpres 1
Iată meciurile la care trebuie să 

indicați pronosticuri exacte la con
cursul Pronosport de mîine, concursul 
nr. 22 :

I. R. Cehoslovacă—R. P. Romînă (Cu
pa Europei) — pronostic la pauză

II. R. Cehoslovacă—R. P. Romînă (Cu
pa Europei) — pronostic final 

m. Prahova Ploești—Unirea Focșani
IV. AMEFA—C. S. Tg. Mureș
V. Ind. Sîrmei C. Turzii-ASA Sibiu

VI. CFR Cluj-CSM Baia Mare
VII. Chimia Făgăraș—Tract. Or. Stalin

VIII. SNM Constanța—Unirea Iași
IX. C.F.R. Pașcani—Gloria Bistrița

X. Met. Oțelul Roșu—Știința Tim.
XT. C. S. Craiova—Metalul Buc. 

XII. Rulmentul Bîrlad—Foresta Fălticeni

Programul începe cu două pronos
ticuri în care dorința de reabilitare 
a fotbaliștilor noștri poate face să 
apară fie „x“-uri fie chiar „2"-urî. 
Se înțelege că fiecare participant la 
concursurile Pronosport dorește din 
inimă aceasta.

Și-apoi, intrăm în seria pasionante
lor întîlniri din categoria B1 Unirea 
Focșani va căuta la Ploești... măcar 
un punct. AMEFA, care a făcut un 
antrenament „tare", joi în compania 
echipei U1A, va oferi o întrecere dis
putată în compania fotbaliștilor din 
Tg. Mureș. ASA Sibiu va lupta la 
Cîmpia Turzii să mai refacă din pres
tigiul său, după înfrîngerile suferite 
— pe teren propriii — în ultima pe
rioadă de timp. CSM Baia Mare plea
că Ia Cluj decisă să revină cu două 
puncte, care i-ar , netezi calea spre 
primul loc al seriei. Chimia Făgă
raș are o misiune foarte grea —- deși 
joacă acasă — în fața Tractorului din 
Orașul Stalin. Ca și Unirea Iași, care 
se deplasează la Constanța. Foarte 
echilibrată apare partida CFR Paș

Mîine după-amiază, pe stadionul din 
Pateul Copilului (ora 17) rugbiștii 

'din lotul reprezentativ, care se pre- 
’găteșc în vederea întîlnirii cu echipa 
Franței, vor susține un nou joc public, 
de verificare în compania unei selec
ționate alcătuită din jucătorii clubu
rilor bucureștene de primă categorie. 
Desigur că acum, la numai o săptă- 
mînâ înaintea întîlnirii cu rugbiștii 
francez), antrenorii noștri vor ține 
seama de învățămintele care se des
prind după întîlnirea Cu formația fran-, 
ceză P.U.C. și vor aduce jocului co
rectivele cuvenite. Este deci de aștep
tat ca linia noastră de treisferturi să 
evolueze și ea la nivelul înaintării, care 
așa cum am arătat^și în cronica me
ciului, a corespund Atacanții noștri 
vor trebui să dovedească în joc mult 
mai multă dîrzenie și fantezie, în a- 
celâși timp. Atunci cînd sînt în pose
sia balonului ei au datoria să aleagă 
drumul cel mai scurt spre terenul de 
ținta, să dovedească mult mai multă 
hotărîre în fazele de atac, iar placa
jele lor să fie decisive și fără drept 
de apel. In momentul creării unei 
aglomerări pe teren, trebuie să se 
urmărească transmiterea cu maximum 
de rapiditate a balonului către spați
ile libere, pe care să se poată reali
za pătrunderea, spre terenul de țintă 
advers.

F I K BUNA CMtlTAU Dfju 
MA6A2lNH£ OlN CAffiîALĂ

MeePGiNDtRfA « DÎFUZAQU ' 
MAT€QÎALtL0ft SPORTIVE.

TOATt 
faOVlNCty I

MATEQÎAL & ECbii

cani — Gloria Bistrița, fiindcă amîn- 
două echipele au poziții destul de in
comode în clasament. Antrenorul Bin- 
dea declara ieri că Știința Timișoara 
pornește spre Oțelul Roșu decisă să 
revină măcar Cu un punct. Foarte a- 
propiate ca locuri în clasament — 
și deci și ca potențial actual — 
CS Craiova și Metalul București pot 
oferi o dispută foarte echilibrată, în 
care avantajul terenului — de par
tea craiovenilor —• să nu joace un 
rol chiar așa de important. In sfîrșit, 

onosport
la Bîrlad, Foresta Fălticeni nu poate 
emite prea mari pretenții de victorie.

Iată acum pronosticurile date de 
antrenorul C. Teașcă în „Programul 
Loto-Pronosport" : I 1, 2 j 111,2» 
III 1 ! IV 1 i V X; VI 2; Vil 2; 
VIII 1 ; IX 1, 2; X 2; XI 1, 2; XII 
1.
O OCAZIE PE CARE NU TREBUIE 

SA O PIERDEȚI
MARTI 31 MAI VOM CUNOAȘTE 

O NOUA CATEGORIE DE PRE- 
MIAȚI. LA ORA 9, LA AGENȚIA 
CENTRALA LOTO-PRONOSPORT 
DIN CALEA VICTORIEI NR 9, ARE 
LOG TRAGEREA LA SORTI A CON
CURSULUI ȘI PRONOSTICURILOR 
PE BAZA CARORA VOR FI ATRI
BUITE PREMIILE DIN FONDUL DE 
200.000 LEI AL LUNII MAI. DACA 
VA FI CHIAR CONCURSUL DE 
MÎINE? NU VEȚI REGRETA CA 
NU AȚI PARTICIPAT?

Antrenorii ne-au comunicat că vor 
folosi următoarea formație probabilă: 
Buda-Barbu, Wusek, (rimescu. Rotarii- 
Chiriac, Stănescu-Paloșanu, Doruțiu, M, 
Rusu-Marinache, Mladiai-Teofilovici, 
Căpușan, Cotter. Va mai juca proba
bil și Demian (linia a treia). De a- 
semenea, în cazul că vor .fi odihniți, 
vor fi încercați și lordăcheseu (talo- 
naj) și Kramer (centru), care s-ail 
reîntors ieri.seară din R.D. Germană, 
unde au făcut parte — după cum se 
știe— din echipa care a cîștigat „Cupa 
Victoriei". Vicol, Moraru șl Pencău, 
toți trei ușor accidentați nu vor juca.

Competiția de închidere a sezonului 
pentru juniori și copii

Cei mai tineri înotători —• juniori 
și Copii —• participă la competiția de 
închidere a sezonului în piscină ace-: 
peri-tă. întrecerile care au început 
aseară la bazinul Floreasca. continuă 
astăzi (de la ora 19) șt mîine (de la 
ora 10) în același loc.

■i

luna mai : 200.000 Iei • Nu uitați

PREMIILE PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării va

riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 21, din 25 mai I960, au 
fost stabilite următoarele premii:

Categoria a IlI-a: 10 premii a
cîte 7.825 lei

Categoria a IV-a: 37 premii a cîte 
2.115 lei

Categoria a V-a : 279 premii a cîte 
467 lei

Categoria a Vl-a: 936 premii a 
cîte 139 lei ■’ '' ■

Categoria a VH-a: 5.064 premii- a 
cîte ’25 lei.

FOND DE PREMII: 547.812 lei.
ABONAMENTE PRONOEXPRES IN 

LUNA IUNIE
Marți este ultima zi cînd vă mai 

puteți procura buletine abonament la 
Pronoexpres pentru luna iunie. Cos
tul unui abonament cu o variantă de 
6 numere pentru cele 5 trageri din 
luna iunie este de 15 lei.

In luna mai a.c. sute de partici
pant care au fost abonați Ia Prono
expres au fost premiați. Folosind 
buletinele abonament la Pronoexpres 
aveți posibilitatea să fiți premiați de 
mai multe ori. Deci, proctirați-vă din 
timp abonamentele la Pronoexpres.

DIN PREMIILE PRONOSPORT 
PE I960

120.814 lei Ia 17 ianuarie 
85.000 lei în luna ianuarie 
101.822 lei la martie 
161.190 lei la 10 aprilie

.69.509 lei la 17 aprilie 
101.061 lei la 22 mai

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro
nosport.



După campionatele internaționale ale R. P. R.

ia:a* <s J/i tRdi e=—
Interviul nostru

Mai multă exigență și simț de răspundere 
în pregătirea trăgătorilor fruntași

Tallin—un examen trecut cu succes 
de tinerii noștri tenismani

Campionatele Internaționale de tir 
ale tării noastre au oferit pairticipan- 
.ților din cete 11 țări un minunat prilej 
de verificare a stadiului de pregătire 
în vederea Jocurilor Olimpice, iar spe
cialiștilor o' serie de constatări pre-* 
țîoase pentru activitatea lor viitoare. 
[Rezultatele au fost în general bune 
și la acest lucfu au contribuit, desi
gur, și minunatele condiții de concurs 
pe care le oferă poligonul Tunari. Per
formantele puteau fi și mai bune, dacă 
nu ar fi fost, în unele zile, atît de 
cald. La foarte multe probe, recor
durile poligonului nostru — stabi
lite din 1955 încoace — att fost 
modificate, ceea ce arată limpede 
că rezultatele au fost sttperioa're, 
fără a fi însă excepționale- Foarte bine 
s-au comportat trăgătorii sovietici, 
care au și obținut cele mai multe 
(titluri de campioni internaționali. în
deosebi Iaroș a fost un adevărat exem
plu de dîrzenie pentru toți participan- 
(ții de la proba de armă liberă calibru 
redus 3 x 40 și 60 focuri culcat, in 
evident progres s-au prezentat și tră
gătorii maghiari, cei din Elveția la 
probele de armă calibru mic și calibru 
mare, taleriștii din R. D, Germană, 
care au fost o adevărată revelație

Dintre sportivii noștri s-au compor
tat bine S. Dănescu la proba de armă 
calibru redus 3x40 focuri, poziția ge
nunchi, unde el a depășit pe multi 
trăgători cu experiență printre care 
Borisov și Niazov (U.R.S.S), Simko 
și Holup (R. P. Ungară), Nowicki 
j(R. P. Polonă), Spilimann (Elveția) 
ș. a., iar pe trei poziții Iosif Sîrbu, 
care s-a clasat al doilea cu un punc
taj satisfăcător. O parte dintre con- 
curentii noștri au tras bine și la proba 
de armă liberă calibru mare, unde N. 
Rotaru a ocupat lecui I la poziția cul
cat cu 392 p. La talere aruncate din 
șanț I- Dumitrescu a fost însă depășit 
de sportivul german Marscbeider. care 
a realizat o performanță foarte bună, 
(195 talere). La sheet victoria a reve
nit cu ușurință lui Ștefan Popovich 
In probele feminine, Aurelia Coznla și 
Cleopatra Alexandru au obținut la 
armă 3x30 primele locuri cu perfor
manțe foarte bune.

Așa cum am mai arătat, la Bucu
rești s-au întîlnit de data aceasta cei 
mai valoroși trăgători din Euroua, lip
sind de la startul întrecerilor doar 
trăgătorii din țările nordice, care au o 
valoare recunoscută. Poate că această 
participare valoroasă a constituit unul 
din factorii care au dus la situația de 
emotivitate exagerată în jindul spor
tivilor, făcîndu-i pe foarte mulți să se 
comporte în unele probe sub valoarea 
dor. Considerăm însă ca inexplicabile 
rezultatele trăgătorilor noștri din lotul 
olimpic, mai ales la probele de pistol 
viteză și pistol precizie. La pistol vi
teză. de pildă, rezultatul de 582 al Iui 
Ștefan Petrescu și locul III într-o 
probă în oare primul clasat a reali
zat 588 puncte, trebuie să-i dea foarte

H I P I S M
| ASTÂZI ALERGĂRI DE TRAP
1 In programul alergărilor de trap de 
âstăzj figurează patru probe pe dis
tanța de 2100 metri. Caii de trei ani 
sînt reprezentațj în trei din aceste 
întreceri, cei din prima categcr'e lu- 
înd parte la premiul Putna. O aler
gare deschisă -rezervată trăpașilor cu 
recordul de 1’24 la 1’27 este premiul 
Predeal.

Sînt înscriși: 2100 Paf (Tigăeru D.), 
Evantai (Ciochină I.), 2130 Lac (I- 
chim C.), Hameial (Tănase Gh.), 2140 
Morala (Onache S.), Tarcău (Solcan 
G.), Luminiș (Teofil St.), 2160 Ero- 
nin (Mihăilescu), 2200 Succes (Szabo 
I-).

DUMINICA LA GALOP
1 Duminică dimineață, începînd de la 
ora 10, se va disputa pe hipodromul 
Băneasa o interesantă reuniune. Atît 
în probele rezervate mînjilor, cit și îrt 

‘cele în care caii de trei ani și mai sus 
își apără șansele se anunță întîiniri 
iatractive.
i Două din aceste întreceri se dispută 
pe distanța de 1200 metri, în care ele
mentele dotate cu iuțeală își vor pu
tea valorifica calitățile. Asemenea în
cercări sînt binevenite. Intr-una din 
aceste curse, premiul Olănești, se pre
zintă la start: Sprinten 58 (Stoiati 
Gu), Gazela 56 (Botescu St), Seviia 
55,5 (Crișan Gr.), Acra 55,5 (Soare 
Gh.), Șurubița 55 (Muth N), Mel
chior 51,5 (Picaj FI.), Mărțișor 54,5 
(Mihalache I.), Făt Frumos 54-,5 (Ta- 
sim E.), Simplon 53,5 (Cîtnpeanu M.), 
Alama 52,5 (Lazăr Gh.).

mult de gîndit atît lui, cît și antreno
rilor- Scuze se găsesc de fiecare dată 
și rezultatele slabe se pun întotdeauna 
pe seama defecțiunilor tehnice și nici
odată pe seama greșelilor personale, 
a lipsei de atenție și de pregătire te
meinică. Cifra de 582 puncte realizate 
la pistol viteză nu ne spune prea mult 
în legătură cu pregătirea de pînă 
acrim a acestui trăgător. De re
zultate mult mai bune erau
în stare și ceilalți trăgători de 
pistol viteză, P. Mocuță, M. Dumi- 
triu, I. Tripșa ș.a. Foarte slabe au 
fost și rezultatele de la pistol preci
zie. unde primul trăgător romîn, T. 
Jeglinschi, a ocupat locul 13. După 
performanțe foarte bune obținute cu 
puțin timp în urmă, Gh. Maghiar, Ilie 
Nițu, Neagu Bratu și alții au avut 
de data aceasta o comportare cu totul 
necorespunzătoare. Nițu a ocupat lo
cul 16, Maghiar 17, Bratu 20, Atana- 
siu 22, Vieru 25 etc. Mai pot fi oare 
găsite scuze într-o probă în care rezul
tatele sînt cu peste 30 de puncte sub 
recordul tării? Așteptăm răspunsul an
trenorilor și al sportivilor respectivi-

Arătam că la armă liberă calibru 
redus am avut satisfacții datorită com
portării bune a lui S. Dănescu și I. 
Sîrbu. Cum s-au comportat însă cei
lalți trăgători fruntași, componenti ai 
laturilor olimpic și R.P.R.? La poziția 
culcat N. Rotaru a ocupat locul 16, 
C. Antonescu locul 18, V. Enea locul 
30, M. Anta] locul 34, T. Ciulu 39 și 
M. Ferecatu 40 (din 40 de concu- 
renți)! La poziția în genunchi Fere

fe SPDRTURI NAUTICE 1
Azi și mîine

Două interesante competiții pe ferăstrău

Două echipaje de schif ale Clubu lui sportiv școlar din Capitală pornesc 
la antrenament. Sub îndrumarea antre norilor, se fac'ultimele retușuri la pre
gătirea pentru concurs.
Lacul Herăstrău găzduiește în acest 

sfîrșit de săptămînă un bogat pro
gram destinat iubitorilor de sporturi 
nautice. După Victoria și Voința, un 
alt club bucureștea.n, de data aceasta 
Progresul, organizează un concurs 
de canotaj academic, caiac și canoe, 
deschis atît seniorilor, cît și juniori
lor. Avînd în vedere interesul mani
festat de canotorii din Capitală pen
tru cele două competiții anterioare 
este de așteptat ca și aceste întreceri

tinde m e r gr e m?
ÎN CAPITALA

Azi

NATAȚIE — Bazinul Flore>asca, 
ora 19: concurs pentru juniori și co
pii.

POPICE — Arena Constructorul 
(Șoseaua Iancului nr. 130), de la 
ora 16. Constructorul București 
Dinamo Craiova. Proba 200 
mixte.

BASCHET — Teren „Mao Tzewdun", 
de 1a ora 17: meciuri din cadrul 
„Cupei Congresului" la băieți: Lotul 
R.P R. — Metalul, Petrolul Ploești 
— C-C.A.; teren Progresul, ora 18: 
Rapid — Știința.

FOTBAL — Stadionul Dinamo O- 
bor, ora 17: Dinamo Obor — Meta
lul Tîrgoviște; Stadionul Republicii, 
ora 19: Progresul — Dinamo; ora 
20,45: C.C.A — Petrolul.

ATLETISM — Stadionul „23 Au
gust". de la ora 16,15; campionatul Capitalei

catu s-a clasat pe locul 18, iar pe trei 
poziții pe locul 44 din 45 concurenți!-.. 
Am aflat, nu fără surprindere, că de 
cîtva timp antrenorul P. Cișmigiu i-a 
schimbat poziția de tragere. Ne pu
nem întrebarea: a fost firească oare 
această modificare cu cîteva luni îna
inte de J.O.? Mai ales dacă ținem 
seamă de faptul că de atunci sporti
vul respectiv nu mai este în sta-re să 
realizeze cifre pe măsura posibilități
lor lui. Care este părerea colegiului 
de antrenori ? Dar cu campionul mon
dial C. Antonescu ce s-a petrecut în 
acest concurs? Rezultatele lui au fost 
sub posibilități la toate probele în 
care a concurat și îndeosebi la armă 
liberă calibru mare. Este necesar să se 
studieze temeinic unele fenomene care 
se petrec la o parte dintre trăgători 
și în special demobilizarea lor în 
timpul concursurilor, după un foc slab. 
I. Văcarii, de pildă, trăgînd nesatis
făcător o serie de focuri, s-a enervat, 
a privit cu total dezinteres concursul, 
consumînd focurile cu mult înainte de 
timpul stabilit, iar Ana Goreti. o tră
gătoare cu experiență, după un „șep- 
tar" a început să plîngă, vrînd să 
abandoneze.

Acestea sînt doar cîteva probleme 
care trebuie să stea în atenția antre
norilor și a sportivilor fruntași. Să 
nu se uite că timpul care ne mai des
parte de J.O. este foarte scurt,

V. GODESCU

(care se desfășoară astăzi de la ora 
16,30 iar mîine de la 8,30) să se 
bucure de succes, mai ales sub raport 
tehnic, cel de participare fiind asigu
rat prin numărul mare al concurenți- 
lor înscriși în peste 20 de probe.

Duminică dimineața începînd de la 
orele 10,30 vom putea asista și la o 
„premieră1* nautică i primul concurs 
de m-oto-nautică din acest sezon, or
ganizat de clubul sportiv C.C.A. și 
dotat cu „Cupa Congresului".

GIMNASTICA.— Sala 
de la ora 16. campionatele 

bile ționale de gimnastică

de atletism (seniori și senioare) al 
Capitalei.

TENIS — Centrul de antrenament 
nr. 2, orele 8 și 15: întreceri în ca
drul „Cupei Congresului".

VOLEI — Sala Dinamo, ora 18: 
Progresul — Dinamo (m).

Floreasca, 
intern a- 

ale R.P.R. 
(exerciții impuse).

SPORTURI NAUTICE — Lacui 
Herăstrău, de la ora 16,30: concurs 
de canotaj academic, caiac și canoe.

Mîine

MOTO ■— Stadionul Dinamo, de 
la ora 10: concurs de obstacole și 
dirt-track.

ATLETISM — Stadionul „23 Au
gust", de 1a ora 8.30: campionatul 
de atletism (seniori și senioare) al

Trei titluri de campioni cucerite la 
turneul internațional de tenis pentru 
juniori de la Tallin. Iată bilanțul cu 
care^inerii noștri sportivi s-au reîn- 
tor.swjjn capitala R.S.S. Estonă, în
scriind în palmaresul tenisului romî- 
nesc un important și promițător suc
ces. După cum se știe, este vorba de 
cele trei victorii obținute de Mina 
Ilina la simplu fete, dublu feminin și 
dublu mixt, la aceasta din urmă dîn- 
du-și o contribuție decisivă partenerul 
ej Petre Mărmureanu. Al treilea com
ponent al echipei romîne, juniorul 
Gh. Boaglie — fără să fi obținut 
vreun titlu — a arătat totuși, la pri
ma sa participare peste hotare, că are 
frumoase posibilități pentru viitor.

Dornici de a oferi cititorilor noștri 
amănunte suplimentare asupra între
cerilor de la Tallin, ne-am adresat 
maestrului sportului Marin Vizirii, 
care a însoțit delegația noastră în a- 
ceastă deplasare.

— Turneul de la Tallin a cunoscut 
o amploare deosebită — și-a început 
declarațiile M. Vizirii. Au luat parte 
cei mag buni juniori din U.R.S.S., R. 
Cehoslovacă, R.P Ungară, R.P. Po
lonă, Suedia și R.P. Romînă. La suc
cesul competiției a contribuit, pe lin
gă participarea selectă, și cadrul săr
bătoresc asigurat de organizatori. 
Trebuie spus că la Tallin există 
mult interes pentru tenis, ceea 
ce se reflectă în marele număr 
de terenuri și baze sportive afectate 
acestui sport. Am văzut zeci de tere
nuri de tenils, răsfirate pe tot cuprinsul 
orașului. O sală în construcție va adă
posti două terenuri acoperite și tri
bune pentru 5000 spectatori. Foarte 
interesant de remarcat: exilstâ la Tal
lin și terenuri de beton, care permit 
activitatea și pe vreme urîtă.

— Ce ne puteți spune despre cîști- 
gătorii concursului ?...

— Victoriile au fost împărțite de

A început turneul final 
în „Cupa Congresului" 

»— I. Țiriac E-a învins pe Gh. Viziru —
O dată cu disputarea ultimelor jocuri 

din preliminarii, au fost sțabilite gru
pele finale, atît ■ la simplu masculin, 
cît și la feminin. In întrecerea mas
culină,: pentru desemnarea primilpr pa
tru clasați5 luptă Gh. Vizirii, C. Năs- 
tase, G. Bosch și I. Tiriac. In ulti
mele meciuri eliminatorii, Viziru între? 
cuse pe Bardan cu*7—'5, *6—4, 6—0, 
iar Năstase a cîștigat la Rakosi cu 
6—3, 3—6, 6—1, 6—2.

Ieri au început jocurile în toate 
grupele finale, care se dispută după 
sistemul turneu, (tu deosebit interes 
au fost urmărite partidele Bosdh— 
Nâstase și Tiriac—Vizirii. In prima, 
Bosch — manifestînd aceeași ascen
siune de formă din acest an— a ju
cat foarte sigur în fața adversarului 
său, pe care l-a învins în trei se
turi: 6—0, 9—7, 6—3. Pe aceeași 
distanță a fost decis și învingătorul 
partidei dintre campionul țării și fo
stul deținător al titlului. Gh. Viziru 
nu s-a putut acomoda cu mingile pu
ternice trimise de Țiriac, care a jucat 
mult mai bine ca în tilli-mele sale apa
riții. învingător Țiriac cu 7—5, 6—4. 
6-4.

Iată alte rezullate din întrecerea 
masculină: Grupa a I(-a: Rakosi— 
Bardan 2—6, 7—5 5—7, 8—6, 6—4; 
M. Viziru — Bădin 4—6, 6-2, 10-8,

NATAȚIE —■ Bazinul Floreasca, 
ora 10: concurs pentru juniori și 
copii-

LUPTE — Sala Dinamo, de ta ora 
9: întreceri în cadrul campionatului 
republican la lupte libere (seniori), 
etapa a Il-a.

POPICE —- Arena Constructorul 
(Șoseaua Iancului nr. 130), de la 
ora 8: Constructorul București — Di
namo Craiova. Proba 200 bite mixte.

TENIS — Centrul d,e antrenament 
nr. 2, orele 8 și 15: întreceri în ca
drul „Cupei Congresului*.

GIMNASTICA — Sala Floreasca, 
de la ora 18: campionatele interna
ționale ale R-P.R. (concursul pe apa
rate).

SPORTURI NAUTICE — Lacul 
Herăstrău, de ta ora 8,30: concurs 
de canotaj academic, caiac și canoe; 
ora 10,30: primul concurs de moto- 
nautică al sezonului. 

reprezentanții R.P. Romîne și cei al 
R. Cehoslovace. Desigur, performanța 
cea mai frumoasă o deține tînăra 
noastră campioană de junioare Mina 
Ilina. In continuă ascensiune de for
mă, ea a dominat cu autoritate proba 
de simplu, unde a cîștigat titlul fără 
să lase adversarelor vreun set! Fi
rește, ea are parte principală de me
rit și la împărțirea victoriei în pro
bele de dublu, cu P. Mărmureanu la 
mixt și cehoslovaca Irina Mihlova la 
dublu feminin. Mina Ilina se apropie 
tot mai mult de jocul modern, lovește 
mai din față, are o minge rapidă, a- 
tacă și — maj ales — pune stopuri 
eficace. Mărmureanu a jucat bine la 
dublu, folosind din plin serviciile sale 
puternice, iar la simplu a fost elDini- 
nat după o partidă spectaculoasă de 
Seifert, ciștigătorul probei. Boaghe a 
dat o replică dîrză adversarilor săi, 
dar Ja el și-a spus mai mult cuvîntul 
lipsa de experiență.

— Pe cine ați remarcat dintre par? 
tîcrpaniii străini ?

— Bineînțeles in primul rînd ceho
slovacii Seifert și Kukal, care au dis
putat finala. Dar impresie bună au 
lăsat estonianul Lasberg, polonezul 
Navitski și doi jucători din Gruzia, 
Mdizharașvili și Metreveli. Ultimul 
are numai 15 ani. La fete, cele mai 
puternice adversare pentru Mina au 
fost sovietica Kul] — care a condus 
cu 5—2 în al doMoa set (!) — și sue
deza Lotberg, învinsa sa din semifi
nală.

— Și o concluzie ?
— Jucătorii noștri trebuie să lucre

ze încă foarte serios pentru îmbună
tățirea loviturilor și — mai ales — 
să nu uite că tenisul nu se învață în 
concurs, cj în multe ore de antrena
ment. Concursul este un examen, în 
care arăți dacă ai învățat bine lec
ția de acasă 1 a încheiat Marin Vi
zirii. (C. V.).

4—6, 6—4; grupa a IlI-a: Cobzuc— 
Caralulis 6—3, 6—8, 6—3, 6—1; grtips 
a IV-a: Vasilescu—Mărmureanu 6—4, 
6—4, 2—6, 6—3; Racoviță — Sopa 

’6—1, 7—5, 6—0; Mărmureanu—Sopa 
6—4, 6—4, 6—0; grupa a V-a: Horvath— 
Șaity 2—6, 7—5, 6—3, 1—6, 6—3; 
Turdeanu — Chivaru 5—-7, 7—5 —5,
6—1.

Ieri s-au disputat și primele intîL 
niri din turneul jucătoarelor care își 
dispută locurile 1—4. Jtilieta Namiar 
a întrecut — mai ușor decît s-ar f 
așteptat — pe fosta campioană Her. 
mina Brenner, care n-a reușit să-ș 
adjudece decît două ghemuri: 6—2 
6—0. Mai strînsă a fost confruntarea 
dintre Eva Stăncescu și Irina Ponova 
Luptînd cu dîrzenia sa binecunoscută 
Eva Stăneescu a reușit să înscrie < 
prețioasă victorie: 6—2, 9—7.

Azi și mîine continuă întîlnirile d( 
simplu și dublu, (rd. v.).

întreceri pentru copii
In aceste zile, pe terenurile de te

nis din parcul sportiv „23 Anglist* 
domnește o animație deosebită. & 
întrec concurenți între 8 și 14 ani 
participant la concursul de tenis pen-
frit copii organizat de comisia ora: 
București. Se desfășoară două turnee 
individuale, pentru băieți și fete. Jo
curile au loc dimineața și după-amia- 
ză, mîine urmînd să fie citnosctfți în
vingătorii.

Fioret’stele noastre 
au p’erat la Spezâa
Joi dimineață a plecat în Italia cehi 

pa feminină de floretă a țării noastn 
care va participa în zilele de 2J și 3 
mai fa un triunghiular R.P. Ungară- 
Italia — R.P. Romînă. Au făcut de 
plasarea Olga Szabo, Maria Vicol 
Ecaterina Lazăr, Eugenia Mateiant 
și Elena Ferenczi. Concursul are loi 
în localitatea Spezzia.



Săptămina viitoare încep 
campionatele europene feminine 

de baschet
' Intre 3 și 8 iunie se va desfășura Ia 
Sofia a Vil-a ediție a campionatelor 
europene feminine de baschet, la care 
alături de reprezentativele U.R.S.S. — 
campioană mondială —, R.P. Bulga
ria — campioană a Europei —, R. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, Franței, Italiei, R.D. Germană 
ș.a., va lua parte și echipa țării noas
tre.

Campionatele europene de baschet 
se află la a Vll-a ediție. Prima s-a 
desfășurat în anul 1938 la Roma și a 
fost cîștigată de selecționata Italiei. 
Participarea n-a fost însă de Ioc sem
nificativă. Campionatele europene fe
minine iau amploare de-abia din 1950, 
când se dispută la Budapesta a Il-a 
ediție. Aci și-au făcut apariția valo
roasele jucătoare sovietice, care aveau 
s.ă cîștige patru ediții la rînd (Buda
pesta 1950, Moscova 1952, Belgrad 
1954 și Praga 1956) titlul de cam
pioane ale Europei. Seria succeselor 
lor este întreruptă în 1958 cînd, la 
Lodz, echipa R.P. Bulgaria, aflată în- 
tr-o formă excepțională, reușește să-și 
adjudece titlul. Pînă acum, reprezen
tativa țării noastre a participat de 3 
ori, clasîndu-se pe locurile 7 în 1950, 
M în 1952 și 10 în 1956. Ce va face 
la Sofia? Să așteptăm începerea cam
pionatelor. Pînă atunci reprezentan
tele țării noastre vor continua să se 
antreneze cu seriozitate și cu pers
pectiva unor performanțe frumoase.

> (D. ST.)

De pe pistele de atletism ale Europei
Apropierea Jocurilor Olimpice se 

face tot maț mult simțită în... rezul
tatele pe care le obțin atle.ții de pretu
tindeni :

U.R.S.S. : Charlj Vallman a ob
ținut 79,93 m Ia suliță, înțr-un con
curs care a avut loc la Tallin. Rezul
tatul său reprezintă un nou record al 
R.S.S. Estone și este în același timp 
cea mai bună performanță mondială 
d'n acest sezon. Pînă acum lista celor 
mai bun; sulițași aj lumii se prezintă 
astfel:
79,93 Charli Vallman (URSS)
75,52 Bill Alley (SUA)
li,36 Bob Danband (SUA)
78,59 Klaus Frost (RUG)
78,71 Carlo Lievore (Ilara)
78,44 Jahn Sikorski (SUA)
78,29 Robert Sbordone (SUA)
77,86 Vladimir Kuznețov (URSS)
77,46 Alexandru Bizim (R. P. Romină)
76,84 Michel Maquet (Franța)
76,74 Walter Kriiger (RFG).

ITALIA: In cadrul unui concurs 
desfășurat joi în localitatea Verona, 
sprinterul Livio Berruti a parcurs dis
tanta de 100 m plat în 10,2 sec, re
zultat cu care egalează recordul euro
pean al probei. Tînărul alergător ita
lian esje al șaselea atlet european 
care obține performanța de 10,2 sec 
pe 100 m: E. McDonald Bailey
(Anglia) — 1951 ; Heinz Futterer 
(R.F.G.) — 1954; Manfred Germar 
(R.F.G.) — 1957 ,și 1958; Armin 
Hary (R.F.G.) — 1958 și Abdoulaye 
Seye (Franța) —• 1959.

Discobolul italian Adolfo Conso- 
lini, campion olimpic în 1948, se 
menține încă pe primul plan al acti

vității atletice internaționale. Cu pri
lejul unei recente reuniuni atletice, 
„ii vecchio" — așa cum îl numesc 
italieni; pe Consolini, — a aruncat 
discul la 55.56 m.

FRANȚA: încă trei atleți și-au în
deplinit normele olimpice, cîșiigîndu-și 
astfel dreptul de a fi selecționați în 
echipa Franței pentru marile întreceri 
din capitala Italiei. Este vorba de; 
sprinterul Abdoulaye Seye care a 
parcurs distanța de 400 m în timpul 
de 47,2 sec (norma este de 47.3 sec), 
săritorul în înălțime Maurice Fournier 
care a obținut 2,05 m, adică exact cît 
norma olimpică' și de săritorul cu 
prăiina Victor Sillon care a trecut 
peste ștacheta înălțată Ia -4,41 m 
(norma: 4,40 m).

Semifondistul Michel Bernard a 
parcurs distanța de 1.500 m în timpul 
de 3:46,6, una dintre cele mai bune 
performanțe mondiale din acest sezon. 
Pînă acum, lista celor mai buni per
formeri mondiali pe această distanță 
se prezintă asttel :

3:42,2 Herbert Elliot (Australia) 
3:13.2 Albert Thomas (Australia) 
3:44,8 Mervyn L ncoln (Australia) 
3:44,8 Zoltan Vamoș (R.P. Romină) 
3:45.5 Rudolf Klaban (Austria) 
3:46,6 Muharem Dalkilic (Turcia) 
3:46.6 Michel Bernard (Franța)

R.F. GERMANA: La Hamburg a 
avut loc zilele trecute un concurs in
ternațional în cadrul căruia record

Rezultate valoroase ale călăreților romîni 
in concursul internațional de la Viena
Joi au luat startul Ia concursul 

hipic internațional de la Viena călă
reți din nouă țări : Belgia, Danemar
ca, Olanda, Elveția, Italia, R. F. Ger
mană, R. Cehoslovacă, R. P. Romînă 
și Austria. In proba de „deschidere", 
au participat 70 concurenți. Vasile 
Pinciu pe calul Diavolo a condus în 
clasament pînă aproape de sfîrșit, 
cînd a fost întrecut de călăreața Ana 
Klement (R. F. Germană) clasată pe 
primul loc cu 0 p., timp 68,1 sec., 
față de 0 p., timp 71 sec. cît a tota
lizat Pinciu. Gh. Langa s-a clasat 
în această probă pe locul VII.

In cea de a doua probă a concursu

lui, la care au luat startul 40 con-3 
curenți. înălțimea maximă a obstacol 
lelor fiind 1,50 m., pentru desîină 
narea cîștigătorului a fost nevoie de 
două baraje. In primul baraj repre-l 
zentantul nostru Gh. Langa se cali
ficase cu doi cai, Rubin și Rapsod. 
Lupta s-a dat pînă la urmă între că4 
lărețul romîn și elvețianul Isler, care 
a cîștigat proba cu 0 p. timp 38 sec., 
urmat de Langa cu 0 p., timp 38,5 
sec.

Ieri a fost zi liberă pentru concu
renți, întrecerile continuînd astăzi și 
mîine.

înaintea ultimei runde

BAKCZA ESTE VIRTUAL CISTIGATOR 
AL TIBNEULUI ZONAL DE $AH DE LA BUDAPESTA
— Pentru locurile 2 și 3 se dă o luptă aprigă intre șase jucători

O excepțională performanță 
a alpiniștilor din R. P. Chineză

— Everestul (8882 m) cucerit pe o nouă rută —

PEKIN 27 (Agerpres). —• După 
cum transmite agenția Oliing Nouă, 
la 25 mai o exped'ție de alpiniști din 
R.P. Chineză a realizat o excepțională 
performanță, atingînd pentru prima 
oară, prin versantul nordic,, vârful 
Chomo Lungma (Everest) cet mai 
înalt din lume — 8882 m.

Autorii acestei strălucite victorii sînt 
maestrul sportului Van Fu-chi, Cin 
In-lnia .și Konbu, acesta din urmă 
tibetan de origină. In timpul ascen

siunii, care a durat aproape două 
luni, alpiniștii au dat dovadă de o 
rezistență extraordinară, înfruntînd 
lipsa de oxigen la mare altitudine, 
un frig de minus 40 grade și avalanșe 
de zăpadă și gheață. Ultimul asalt 
pentru cucerirea vârfului Everest a 
început la 17 mai de la tabăra situată 
la altitudinea de 8500 m. Vîrful a fost 
atins la 24 mai, ora 9,30 (ora Peki
nului).

manul european Karl Kaufmann a 
parcurs distanța de 400 m în 46,7 sec, 
rcalizînd cu acest timp cel mai bun 
rezultat european din acest sezon. 
Luând startul în aceeași cursă bel
gianul Roger Moens a sosit al patrulea 
în 48,6 sec.

In turneul zonal de șah de Ia Buda
pesta a survenit o modificare de pro
gram. S-a hotărît ca înaintea ultimei 
runde să se desfășoare partidele între
rupte în rundele a XIII-a și a XlV-a. 
Maestrul olandez Van Scheltinga a 
realizat avantajul material deținut la 
Răisă și a remizat întrerupta cu Bar- 
cza. Acumuiînd un punct și jumătate 
el a trecut pe locurile 2—6, deschi- 
zîndu-și șanse pentru calificare. Mata- 
novici a remizat cu Troger. Prames- 
huber a cîștigat ambele întrerupte la 
Troger și Ahman, iar Răisă 
vins pe Kostro.

In felul acesta, învingătorul 
lui a fost cunoscut înaintea 
runde: deținînd un avans de 
Barcza nu mai poate fi ajuns . 
mul loc. In schimb, pentru locurile 
2—3, care asigură calificarea în tur
neul interzonal se dă o luptă acerbă 
între cei 5 șahiști cu 9 puncte și Mi- 
titelu care are o jumătate de punct 
mai puțin. Reprezentantul nostru întîl- 
nește în ultima rundă (cu negrele) pe 
Bertok. Dar și în caz de victorie șan
sele sale de calificare depind de cele
lalte rezultate ale fruntașilor. Precum 
se vede jumătatea de punct pierdută 
la Golz a fost foarte prețioasă.

turneu- 
ultimei 
l‘/2 p. 

pe pri-

Iată clasamentul : 1. Barcza 10'/- p.4 
2—6. Bertok, Bilek, Kozma, Mata no
vici, Scheltinga 9 p., 7. MITITELU 
8'/, p., 8. Prameshuber 8 p., 9—10. 
Clarke, Ujtelki 6*/2 p., II Troger 6 p 
12. Popov 5% p., 13. Golz 5 p., 14.’ 
Răisă 4 p., 15. Kostro 3'/z p., 16. Ah- 
man 3 p.

In ultima rundă se întîlnesc : Mata-3 
novici—Barcza, Bilek—Răisă, Ber
tok—Mititelu, Scheltinga—Kozma. LIj4 
telki—Prameshuber, Golz—Clarke,
Kostro—Popov și Ahman—Troger.

★
După 7 runde în turneul 

la Madrid conduce Donner 
urmat 
4 P-

de Portisch 4*/2 p. și

zonal de 
cu 5 p. 

Pachman

Un nou turneu de șah

■
Opinia publică condamnă hotărîrea guvernului lui Franco de a zădărnici 

U. R. S. Sîntîlnîrea de fotbal Spania
Declarația Federației de fotbal 

a U. R. S. S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: In legătură cu faptul că 
guvernul Spaniei a interzis' fotbaliști
lor spanioli să se întîlnească în ca
lmi competițiilor pentru Cupa Euro
pei cu sportivii sovietici, Federația de 
fotbal a U.R.S.S. a dat publicității o 
declarație în care își exprimă indigna
rea profundă față de amestecul' groso
lan al autorităților franchiste care au 
torpilat aceste întâlniri.

Acest act arbitrar săvîrșit împotriva 
fotbaliștilor spanioli, care doreau să 
ie întîlnească cu echipa U.R.S.S., se 
spune în declarație, dovedește că dic
tatorul fascist al Spaniei încalcă prin- 
■.ipiile mișcării olimpice și ale federa- 
[iilor sportive internaționale. Ascuț
ind pe stăpânii săi, imperialiștii din 
S.U.A., el încearcă să introducă în 
sport spiritul războiului rece.

Federația de Fotbal a U.R.S.S. își 
sxprimă în același timn regretul în le
gătură cu faptul că Federația de fot- 
aal a Spaniei nu a fost destul de cu- 
•a joasă pentru a protesta în mod ho
tărî! împotriva violării libertăților de- 
nocratice elementare.

Federația este de părere că organ i- 
tațiile internaționale de fotbal U.E.F.A. 
>i F.I.F.A. vor protesta în med hotă
rât împotriva torpilării de către guver- 
uil spaniol 
iuropei și 
gitime ale 
J.R.S.S. în
Ieri și cheltuieli materiale provocate 
ie anularea meciului care urma să se 
ină la 29 mai la Moscova.

Membrii echipei selecționate de fot- 
>al a U.R.S.S, și antrenorii ei au a-

dresat o scrisoare fotbaliștilor 
echipa selecționată a Spaniei în 
își exprimă regretul în legătură cu 
interzicerea de către guvernul spaniol 
a meciului dintre echipele de fotbal 
ale U.R.S.S. și Spaniei. Am așteptat 
cu multă bucurie venirea tiv-, se spu
ne îrt scrisoare, nu ne îndoim' că și 
dv. regretați faptul că meciurile nu 
vor avea loc. Fotbaliștii din Uniunea 
Sovietică sînt încredințați că vă sînt 
scumpe la fel ca și nouă ideile prie
teniei și păcii și că nici un fel de 
bariere nu sînt în stare să împiedice 
colaborarea și prietenia între sportivi.

din
care

Un comentariu al ziarului parizian ,,l'Eqiiipe“
PARIS 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: ■
Cercurile sportive din Franța con

damnă cu asprime hotărîrea guvernului 
spariiol care, din motive politice, a 
interzis echipei de fotbal a Spaniei să 
se întîlnească la Moscova și la Madrid 
cu selecționata U.R.S.S. în sferturile 
de Țoală ale „Cupei Europei". Cel 
maj mare ziar francez de sport 
„l’Equipe" publică un articol special 
în care își exprimă regretul în legă
tură cu amestecul autorităților fran
chiste în viața sportivă internațională.

In articol se arată că amatorii de 
fotbal din Spania au fost decepționați constrînși să renunțăm Ia speranțele 
de hotărîrea autorităților franchiste. 
De asemenea, se subliniază faptul că 
încercările conducerii Federației

niole de fotbal de a determina gu
vernul să permită întîlnîrea cu echipa 
de fotbal a Uniunii Sovietice nu au 
fost încununate de succes?

Ziarul lasă să se înțeleagă că toate 
acestea s-au petrecut nu fără ames
tecul ocrotitorilor de peste Ocean ai 
franchismului. După cum scrie ziarul, 
în timpul tratativelor dintre președin
tele Federației span:ole de fotbal și 
generalul Franco „a avut loc o con
vorbire telefonică cu Washingtonul".

Reprezentantul Federației spaniole 
de fotbal a declarat unui corespondent 
al ziarului „L’EQUIPE": „Sîntem

La Moscova a început un important 
turneu internațional de șah la caro 
participă jucători din R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia și U.R.S.S, 
In prima rundă, deosebit de intere-t 
sântă a fost partida dintre fostul cam
pion mondial V. Smîslov și tînărul 
maestru cehoslovac V last Emil Hort, în 
vîrstă de ]6 ani. Șahiștii] cehoslovac 
s-a apărat foarte bine, obținînd remi
ză la mutarea a 4l-a.

După două runde conduce Holmov 
(U.RJ5.S.) care a cîștigat la Baghirov 
și Uhlman.

Noi baze spor tine 
în R. P. Albania

spa-

a meciului pentru Cupa 
vor satisface cererile le- 
Federației de fotbal a 
legătură cu marile pier-

noastre. Cu toate eforturille noastre 
acest meci nu va avea loc. Regretăm 
foarte mult acest lucru".

Ziarul își exprimă nemulțumirea în 
legătură cu faptul că în mod evident 
„considerentele politice au împiedicat 
ceea ce sportul permitea : Să întru
nească pe unul și același teren pe 
sportivi) aparținînd unor țări cu ideo
logii opuse".

Sportul cunoaște o continuă înflo
rire in R. P. Albania. Cu fiecare zi 
se afirmă noi fi noi tinere talente, 
se înalță noi și frumoase baze sportive 
în întreaga țară. Recent, în două orașe 
ale țării au fost date spre folosință spor
tivilor noi stadioane încăpătoare: unul 
în orașul Korcea și altul in orașul Fie
ri. Stadionul din Korcea are o capa! 
citate de 20.000 locuri. In curind și îh 
capitala țării, Tirana, se va înălța un 
mare complex sportiv, în apropierea 
stadionului „Kemal Stafa". Lucrările 
pregătitoare la această bază sportivă au 
și început ;i se desfășoară într-un 
ritm susținut. De asemenea, în capitala 
R. P. Albania se va construi un mare, 
bazin de inot.

ULTIMELE ȘTIRI

cu

TURNEUL FINAL
VA

AL „CUPEI EUROPEI'* LA 
AVEA LOC LA PARIS

tll UE1U Z*»
Fran<o : „Cer să jiu declarat campion ! Personal am învins echipa Spaniei
3-0.../

Desen dq N. CLAUDIU

U.E.F.A.
turneul final
mari competiții (aflată la prima sa ediție) se vor desfășura la ____ __ _
3—10 iulie. După cum se știe în turneul final s-au calificat pînă acum re
prezentativele Franței, Iugoslaviei și U.R.S.S. Cea de a 4-a echipă se va 
decide în meciul retur de la Bratislava între formațiile Cehoslovaciei și Ro- 
mîniei. ,

a acceptat 
al „Cupei

cererea Federației franceze de fotbal de 
Europei" interțări. întrecerile decisive

a organizai 
ale acestei 
Paris între



r

Cicliști romini in „TURUL FRANȚEIu

Deunăzi, în pauza unui antrenament pe velodromul Dinamo, se dis
cuta despre recenta victorie a jondiștilor noștri in cursa Paris-Rouen- 
Paris. Ixi discuție lua parte și antrenorul N. Țapu care n-a putut re

zista ispitei de d dezlega baierele inepuizabilului său sac cu amintiri din 
vremea cînd era și el concurent. Iată-l, așadar, deschizind „jurnalul*  la capi
tolul „Cicliști romini in TURUL FRANȚEI**.
— Cv să vă spun, 

eram în al nouălea cer, 
.afltnd că vom 'alerga și 
noi în „Turul Franței”. 
Era în anul 1936.

Ziarele noastre făceau 
un tărăboi grozav pe 
chestia asta. Pînă a- 
tunci alergasem în cîteva 
probe internaționale: Tu
rul Poloniei, al Ungari
ei, al Iugoslaviei, iar 
la. noi In^fară în Turul 
Rpmlniei. îmi dădeam 
seama însă că „~.....I
Franței*  era' ceva cu to
tul deosebit. Ne antre
nam și noi cum ne tăia 
capul. De pregătire fizi
că generală, de un pro
gram metodic de , antre
nament, de antrenori 
pricepuți sau de un spri
jin efectiv din partea 
statului, nici por zneală.

Am plecat. fără, con
ducător, ■•fără antrenor, 
fără mecanic. La Paris 
ne-am descurcat și noi 
cum ne-am priceput.

în TURUL FRANȚEI**.
mi-am dat 
marea diferență 
noi și „așii**  
țării Cicliștii faimoși de 
pe atunci, francezii M. 
Archambaud, recordma
nul orei, G. Speicher, A. 
Magne, belgienii S. Ma
es, F. Verwaecke, italie
nii L. Guerra și Di Pa
co și mulți alții ne-au 
uluit cu bicicletele lor 
caj niște „bijuterii**  puse 
la dispoziție de diverșii 

Turul patroni de firme de bici
clete., Cind mă uitam la 
ele și apoi la bicicletele 
noastre demodate, ni se 
strîngea inima. Ne era 
și rușine.

lafă-ne
startului. Un alai teribil 
și, mai ales, reclame și 
iqrăși reclame. „Turul 
Franței*  era doar o afa
cere-

Prima etapă Paris — 
Lille*  (240 km) s-a des
fășurat pe o ploaie 

' rențială. După 100 
kilometri, ne-am , 
dut din pluton.

seama de 
dintre 

celorlalte

și tn ziua

Oaspeți dragi in casă nouă Posta7

magazinGimnastele se interesea
ză de fiecare lucru în par
te. Laudă mobila, își dau 
părerea asupra perdelelor 
și revin la sport... Actuale-

Antrenamentul se ter
minase. Totuși, gimnastele 
din lotul olimpic își mai 
făceau de lucru prin sală. 
Elena Nicillescu și Marina 
Bibi re spre exemplu, lu
crau în continuare la bîr
nă, Anastasia lonescu în
cerca să fixexe ceva mai 
sus una din „inegale*.  
Uta Poreceanu își corecta 
în fața oglinzii o mișcare 
oarecum simplă, dar care 
de cîteva minute tot nu-i 
reușea... In sfîrșiț, toată 
lumea lucra de zor*  Un 
bun observator ar fi vă
zul însă că privirile gim
nastelor erau îndreptate 
spre ușă. Dar iată că Ele
na Leuștean părăsește sala 
de antrenament. C.a la o 
comandă, fetele se string 
și încep să discute :

— Cum facem ? întrea
bă Sonia lovan.

-— Asta e, cum 
repetă Georgeta 
t reșca. Ea ne-a 
după ce își va 
casa.

— Simplu, mergem cu 
toate la ea — propune 
Emilia Liță. Fata s-a mu
tat în casă nouă și e de 
datoria noastră să-i dăm 
o mină de ajutor.

— Găsim noi la ce — 
adăugă Elena Niculescu. 
De pildă, la curățatul par
chetului, dacă e nevoie...

★
A junse în Piața Pala

tului Republicii, unde E- 
lena Leuștean a primit 
de curînd un 
gimnastele au 
întîi o scurtă 
prin fața 
blocuri noi 
prin locurile pe unde cu

chise încet și în pragul ei 
apăru gazda.

— Bucuroși de oaspeți ?
— o întrebară rîzînd prie
tenele.

— Bucuroși !

facem ? 
Dumi- 
invitat 
aran ja

D. SCARLAT, CONSTAN
TA- “ D Nu are nici un 
sens să ocupăm spațiu, 
răspunzind d n nou la în
trebări ce au fost puse 
înainte de alți cititori. — 
2) Săritorul în înălțime 
John Thomas este student.
— 3) Emerite Jenei a îm
plinit în martie 23 de ani. 
A debutat ca „pit c“ la 
echipa „1 Noiembrie* 4 din 
Arad. Un timp a făcut 
parte din echipa de juni
ori U.T.A., de unde a 
trecut la Progresul C.P.C.S. 
șl apoi, în 1956. la C.C.A.

GHEORGHe totu, si
naia. - 1) Ați... p erdut ! J 
Rezultatul de 19—3 obținut 
de echipa de rugbi a 
Bucureștiului în fața echi
pei britanice Swansea, în 
1955, a fost realizat chiar 
la Swansea. — 2) Echipa 
fem nină de tenis de ma
să a țării noastre a cîști
gat campionatul mondial . 
de 5 ori : 1950 (Budape
sta). 1951 (Viena). 1953 
(București), 1955 (Utrecht). 
1956 (Tokio).

T. CONSTANTINESCU, 
COMUNA PLOESTfORI, 
REG. PLOEȘTI. - 1) O în- 
frîngere oricît de severă
— chiar dacă e vorba de
12—0, cum dați exemplu J 
dv. t nu determină ex.clu- * 
derea unei echipe din 
campionatul respectiv.. Dar 
nici... bine nu-i face o • 
astfel de înfrîngere, mai 
ales dacă menținerea- său 
retrogradarea ei la sfârși
tul campionatului depinde 
de... golaveraj ! - 2) E- 
ch pele de fotbal ale Ro
mâni ei șl-Albaniei s*âu  în
tâlnit pînă acum de șase 
ori. Fotbaliștii . hoștri au 
obținut următoarele, rezul
tate : 1946 (Tirana) 0-1,
1947 (Tirana) 4-0, 1948
(București) 0—1, 1949 (Bucu
rești) 1—1, 1949 (Tirana) 4-1, 
1950 (București) 6—0.

ȘTEFAN DIACONESCU, 
COMUNA ZELETIN, REG. 
BACAU. — Regulamentul 
Federației Internaționale 
de Șah prevede, într-un 
ciclu al campionatului 
mondial un singur meci 
revanșă. Astfel, dacă Bot- 
vinik va câștigă în 1961 
întîlnirea revanșă cu Tal, 
acesta din urmă trebuie 
să joace în .turneul ,,*can-  
didaților44. Dacă tot Tal e 
cel care cîștlgă, Botvinik, 
participă la turneul wcan- 
didaților,‘. Admițînd că Tal 
cîștigă mec ul revanșă din 
1961, Iar Botvinik, după 
ce s-a clasat primul în 
turneul „candidaților* 4 (în 
1962), reîntîlnindu-se cu 
Tal (lucru ce s-ar putea 
întîmpla în 1963) îl învinge 
pe acesta, Tal are drept la 
un meci revanșă, fiind 
vorba despre un nou ciclu 
al camp onatului mondial.

P. GRDCU, BOLINTINUL 
DIN VALE. - 1) Can"*  '•o' 
Rio a susținut un 
meci în țara noastră: 2—1 
cu o selecționată divizio
nară. — 2) In finala cam
pionatului mondial de fot
bal din 1958, în care a în- 
vns Suedia cu 5—2 (2—1), 
Brazilia a folosit următo
rul „11“ : Gillmar — D. 
Santos, Bellini, N. pantos
— Orlando, “ 
cha. Didi, 
gallo

Sst... ! Să fie o surpriză

picioare. N-aveam bici
clete bune, ne lipsea, de
sigur. pregătirea fizică 
generală și rezistența în 
regim de viteză. Dar, 
cine să ne vorbească de 
asta, pe atunci ? In mi
cul nostru grup își fă
cuse loc demoralizarea. 
Nu era nimeni lingă noi 
să ne vorbească roml- 
■nește, să se intereseze 
de noi, să ne îndrume- 
Ni se spunea să mai re
zistăm, că după cîteva 
etape se mai domolește 
cursa și o să fie mai 
ușor. Era cel mai rapid 
„Tur*  de pînă atunci. 
Nouă însă ne trecuse 
pofta. Disproporția din
tre noi și ceilalți era 
prea mare. In etapa a 
treia, Charleville-Metz^ 
pedalînd fără vlagă, am 
sosit cu toții la 2 mi
nute după... închiderea 
controlului. Și cu asta

J uruT- 
pentru noi. Cî- 

etape mai încolo, 
au fost eliminate și ce
lelalte echipe balcanice...

Ne-am înapoiat acasă 
tare amăriți. Oricît ți-dr 
arde inima să faci o is
pravă frumoasă, nu. este. 
destul dacă n-ai posibi
lități de pregătire, un 
trai omenesc asigurat, 
materialul necesar și, 
bineînțeles, metode a- 
decvate de antrenament”.

Pe fața lui Țapu, vo
lubil și vesel pînă 
tunci, s-a așternut 
Timbra. A oftat. 
singur lucru 
rău: că nu 
vîrsta pentru competiții. 
Și de aceea le tot po
vestesc eu tinerilor de 
astăzi despre ciclismul 
de ieri. Ca să-și dea

apartament, 
făcut mai 

plimbare 
frumoaselor 

construite,

punjie vesela Elena Leuf- 
tean.

— Știi, ne-am gînrlit
— glumi Anastasia lo

nescu, să facem „solul" 
împreuna... '

— Da f se miră gaxda, 
vă rog, poftiți înăuntru...

■ '•— Noroc în casă nouă! 
— îi urează colegele Ele
nei Leuștean. Tînăra asis
tentă I.C.F. este la fel de

inlernațio'le campionate 
nale de gimnastici de la 
București, J.O, de la Ro
ma... Se discută despre 
antrenamente, se deapănă 
amintiri. Trofeele așezate 
la „colțul sportiv" trec, 
din mină în mină și tim
pul se scurge pe nesimțite. 
E rîndul gazdei să-și tra
teze musafirii : progra
mul de la televizor le reu
nește pe gimnaste în fața

. s-a terminat 
Franței**  
teva

to- 
de 

pier- 
„... „..___ Mai

?ar’ CÎni.amJ"^CiP^ de teamă. Cicliștii
intrau mereu unii in- 
ir-alfii, îneît te puteau 
arunca în șanț dintr-o 
efipă în alta. Mie mi se 
dăduse un tricou lung 
de tot și ud cum era a- 
tîrna cu bidoane cu iot, 

mult in jos sub șa, ca 
o.„ trenă. Spre sfîrșitul , 
etapei am spart. , ,Am 
fost ajuns de ceilalți 
coechipieri ai mei și cu 
toții am terminat la 56 
minute de cîștigătprut 
etapei, M. Archambaud, 
intre locurile 60—70.

A doua etapă Lille — ' yaț bine seama de con- 
Ciiarleville, tot pe ploaie 
și tot fugă n&praznică. 
Am terminat cam ta o 
oră de primul sosit. Din 
nou se realizase o me
die orară neobișnuită pe 
atunci: 33 km. Mușchii 
ne erau „blocați". Parcă 
aveam bușteni în loc de

la un mic antrenament 
in comun cu- două zile ■ 
înaintea * „Turului”,

Știați ca...
...marele poet englez 

George Byron era 
sportiv ccr/Hr*  
practica înotul, 
și boxul. John Jackson, 
campion de box al An
gliei între 
1803, era 
antrenorul

„...M-am 
tăzi dimineață o oră cu 
Jackson, notează în „Jur
nalul- său poetul. Cu cît 
eram mai 
ma, mult 
spiritul".

...prima 
cucerit un 
nioană olimpică a fost, 
In anul 450 î.e.ir., spar
tana Cynisica, fiica lui 
Archimadus și sora lui 
Agiș al ll-lea, regele 
Spartei ? Ea a cîștigat 
atunci cursa de care, de
și adversarii săi erau 
numai bărbați. In cinstea 
victoriei sale fără prece
dent, concetățenii 
ridicat o statuie in 
cedemonia.

...Helena Rakoczy (R. 
P. Polonă), fostă campi
oană mondială de gim
nastică, este în prezent 
antrenoare la clubul Wa- 
wel din Cracovia, unde 
se ocupă de pregătirea 
tineretului ?

In scurt timp, toate 
junioarele pe care le-a 
pregătit au- fost selec
ționate în reprezentativa 
tării.

...unul dintre cei mai 
rapizi fotbaliști ceho
slovaci este Brumovvski, 
extrema dreaptă a echi
pei Dukla Praga ? El 
parcurge în mod obișnuit 
100 de metri în 11 se
cunde. Mai iute ca... 
sprinterii noștri!

i un
convins? El 

scrima

anii 1795— 
prietenul și 

său.
antrenat

a-
o 

De un 
îmi pore 
am acum

Se deapănă amintiri... Trofeele cucerite de maestra sportului Elena Leuștean 
trec din mină în mină

as-

obosit, cu atît 
mi se înălța

Temeie care a 
titlu de cam-

i-au 
La-

dițiile minunate pe care 
le au și să le prețuias- 
că cu atît mai mult, 
luptînd din răsputeri 
spre a se arăta demni 
de toată această mare 
dragoste și grijă pe care 
partidul și guvernul o 
poartă mișcării sportive 
din țara noastră**.

EMIL IENCEC

cîtva timp în 
tici paseră la 
triotică. In sfîrșit, intrară 
in blocul unde locuiește 
Elena Leuștean. Urcară scă
rile în liniște, apoi se opri
ră în fața soneriei. După 
cîteva 
timp pregătiră buchetele 
de flori, Emilia Scorțea 
sună prelung. Ușa se des-

urmâ par- 
munca pa-

secunde, în care

Explicație la o fotografie
Ce frumoasă execuție a 

clasicei figuri de echilibru 
la bîrnă ! Este o „cumpă
nă” în toată regula deși 
gimnasta pe care o vedeți

abia a înripli- 
! !

în fotografie 
nit... doi ani

De fapt, seninele de ex
clamare sînt poate de pri
sos. Este firesc ca Utte 
Fost, să calce pe urmele

antrenoarei sale — Tngrid 
, Fost, campioana absolută 

a R.D. Germane. Coinci
dența de nume nu este 
nici ea întâmplătoare. fiind 
vorba doar de... mamă și 
fiică. Fotografia de față a 
fost obținută după lungi 
tratative și strădanii din 
partea noastră. Face par
te din albumul familiei 
Foșt și a făcut călătoria 
Bpr.lin—București în poșe
ta țițamei...

„Este gimnasta pe care 
o iubesc cel mai mult... 
Vă rog ca nu cumva să-mi 
pierdeți fotografia Iwi 
Utte. fiindcă...99

...N-am mai așteptat e- 
nunțarea eventualelor
represalii și o „restituim” 
posesoarei în multe mii de 
exemplare V. M.

emoționată cum a fost a- 
tunci cînd a primit repar
tiția. O dovadă a grijii 
pe care partidul și guver
nul o poartă celor ce 
muncesc.

suc- 
con- 
fru-

aparatului. Le urăm 
cese în viitoarele 
cursuri și petrecere 
moașă, după care ne re
tragem.

VASILE TOFAN

Zitto — Garrin-
Vava, Pele, Za-

ION POȘTAȘUL

Varietăți, Varietăți, Varietăți
Antrenoarea 
din Irkutsk

Transiberianul gonea 
prin nesfîrșita Taiga... 
Intr-unui din vagoane se 
sfla și echipa de volei 
Trud din Irkutsk, care 
se întorcea victorioasă de 
la Moscova, unde susținuse 
cîteva meciuri de baraj 
pentru calificarea în pri
ma categorie a țării. La 
un moment dat, unul din
tre călători, un cunoscut 
maestru de șah, întreabă 
pe o sportivă :

— Jucăm o partidă de 
șah ?

— Da. cu plăcere — îi 
răspunse aceasta.

Dar după puține mutări, 
maestrul de șah se recu
noscu învins.

— Dv. sînteți probabil

șahistă. Juoați excelent.
— Nu ---- îi răspunse

sportiva — Sînt antrenoa
rea de volei a echipei 
Trud din Irkutsk... In 
schimb, soțul meu este 
campionul de șah al ora
șului Irkutsk...

Una din fete a adăugat :
— Ea este Olga Grigo

rievna Ivanova, 
cunoscută din 
singura jucătoare 
șui nostru care
simultan de șah l-a învins 
pe marele maestru S. 
Flohr.

Pericol !
Echipa olimpică de fot

bal a Argentinei a fost... 
luată la întrebări timp de 
două ore de către poliția 
argentiniană. Motivul ?

unei creole ce stă-

ingineră 
Irkutsk, 
din ora- 

într-un

Cu prilejul meciului de 
antrenament de la Men- , 
do«a, cînd echipa a intrat 
pe teren, un jucător nu 
s-a putut abține de-a arun
ca o vorbă mai puțin po
trivită
tea pe marginea terenului. 
Creola a reclamat faptul 
Ia poliție și, cura în Ar
gentina, nu se glumește cu 
astfel de lucruri, toată 
echipa olimpică a fost ci
tată la poliție.

Intre timp, povestea a 
devenit publică și unele 
ziare au cerut ca echipa 
olimpică de 
rămîie acasă, 
tori care nu
pini — au spus ziarele — 
ne putem compromite 
în fața frumoaselor ita
lience’*.

fotbal să...
„Cu juca

se pot Stă-
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