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IN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA CONGRES AL P.M.R.
Proiectul de Directive în dezbaterea muncitorilor 

de la fabrica „ 1 Septembrie“ Satu Mare
Firește, atunci cînd citești proiectul 

i de Directive ale celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. te oprești, îndeosebi, 
la partea în care se scrie despre me
seria ta, despre ce s-a realizat, despre 
contribuția pe care o vei aduce în 
viitor. Și nouă, celor care lucrăm îh 
industria producătoare de bunuri me
talice de uz casnic, proiectul ,de. Di
rective ne pune în față sarcini deosebit 
de importante. Astfel, proiectul de Di
rective prevede ca producția anuală 
de mașini de gătit cu gaze princi
palele produse ale fabricii noastre „1 
Septembrie” din Satu Marc — să ajungă 
pînă în anul 1965 la 150—160 de mii 
bucăți, adică de 2,6—2,8 ori față de 
nivelul anului 1959. Aceste cifre, ca 
de altfel toate prevederile proiectului 
de Directive au umplut de bucurie ini
mile oamenilor muncii din fabrică. 
Dezbătînd proiectul de Directive, mun
citorii, tehnicienii și inginerii fabricii 
noastre au discutat cu multă însuflețire 
și simț de răspundere sarcinile ce le 
revin pentru creșterea necontenită a

Sportivii obțin noi succese
o Asociația sportivă „Automobilul" 

din Buzău se numără printre frun
tașe în ceea ce privește îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în 
cinstea celui de al III-lea Congres al 
partidului. Sportivii de la „Automo
bilul" au construit prin muncă patrio
tică un frumos teren de volei, au re- 
amenajat pista de popice și aii ame
najat o sală de șah unde se desfă- 

■ șoară interesante concursuri. Printre 
membrii U.C.F.S- sare s-au evidențiat 
în această acțiune se numără și ute- 
miștii Alexandru Tănase și Gheor- 
ghe Cristescii.

MARIN DUMITRU — corespondent

O La Pitești s-a desfășurat — în 
cinstea celui de al III-lea Congres al

Echipa masculină de 
orașului București a 

Japonia și R. P.

handbal a 
plecat în 

Chineză

Capitala — 
echipa masculină 

în-

Ieri dimineață a părăsit 
pe calea aerului 
de handbal a orașului București, 
dreptîndu-se spre Moscova. De aci hand 
baliștii romîni vor pleca pe ruta Mos- 
eova-Pekin-Șanhai-Hong-Kong spre To
kio. In Japonia selecționata orașului 
București va întreprinde un turneu de 
10 jocuri în principalele orașe japo
neze. După încheierea acestui turneu 
echipa își va continua călătoria în 
B. P. Chineză unde va susține 8 me
ciuri la Pekin, Șanhai, Canton și alte 
orașe.

A făcut deplasarea un lot de 16 ju
cători printre care : Redl, Bulgare, 
Nodea, Costache I, Costaehe II. Nițeseu, 
Ilnat, Oțetea și alții. Antrenorul echi
pei este prof. Ioan Kunst.

Scrimerii noștri participă la 
un concurs international la 

Varșovia
plecat la Varșovia un lot 
romîni, care vor participa

Au

de 
la 

făcut

Ieri a
Bcrimeri
un concurs internațional.
deplasarea : Olga Orban—Szabo, Eu
genia Mateianu, Tănase Mureșanu, 
losilf Zilahj și Sorin Poenaru. La con
curs mai iau parte sportivi din R.D, 
Germană. Franța și, firește, R.P. Po- 

z lonă, întrecerile au loc azi și miine.

R.h
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I 1 La a XII-a ediție 
a „internaționale ior“ de atletism

produselor metalice de uz casnic. Cu 
acest pvilej sa discutat despre dez
voltarea capacității de producție, îm
bunătățirea necontenită a calității pro
duselor, introducerea în fabricație a 
celor mai noi procedee tehnologice, cît 
și despre micșorarea consumurilor spe
cifice de metal, pentru realizarea de 
cît mai importante economii în vede
rea reducerii prețului de cost.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii „1 Septembrie” din Satu Mare 
printre care se află și numeroși sportivi 
au făcut o serie de prețioase propu
neri menite să ducă la îmbunătățirea 
necontenită a procesului tehnologic, în
deosebi în secțiile presaj, emailaj și 
turnătorie, să îmbunătățească perma
nent calitatea produselor și să se asi
gure creșterea productivității muncii. 
De asemenea, s-au făcut propuneri cu 
privire Ia ridicarea necontenită a cali
ficării cadrelor, la reducerea consumu
lui de metal, întregind astfel succesele 
realizate în cinstea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. (de Ia începutul a- 
nului pînă acum au fost economisite 

partidului — un concurs de moto- 
ciclism la care au asistat peste 10.000 
spectatori. Dimineața s-a disputat 
concursul de viteză pe circuit la care 
au participat sportivi de la Dinamo 
București și Metalul București, lată 
rezultatele: 125 cmc — C. Nedelcu 
(Dinamo); 175 cmc —-Trpian Maca- 
rie (Dinamo) ; 250 cmc — Ludovic 
Szabo (Dinamo) ; 350 cmc — Mihai 
Pop (Dinamo). După-amiază a avut 
loc pe stadionul Dinamo din locali
tate concursul de obstacole care a ofe
rit un excelent spectacol. Câștigătorii 
acestor probe sint: Cr. Dovitz (125 
cmc — contra-cronometru), Iosif Popa 
(125 cmc — plecare în bloc); Tudor 
Popa (175 cmc — c. cr.), Tr. Maca- 
rie (175 cmc — bloc), V. • Szabo 
(250 cmc — c. cr), Cr. Dovitz 
(250 cmc — bloc), Mihai Pop șl V. 
Szabo (350 cmc — c. cr.), Vasile 
Szabo (350 cmc — bloc).

1. CHILIBAR și I. FEȚEANU—
i corespondenți

O Pe șoseaua Constanfa — Vasile 
Roaită s-a desfășurat un concurs de 
ciclism la care au participat alergă
tori avansafi și începători. Proba re
zervată concurentilor avansați a re
venit rutierului Aii Aihan (Ancora) 
care a realizat pe 50 km o medie ora
ră de 36 km. La începători s-a 
clasat pe primul loc ciclistul I. Mi
hail (Farul).

C. GOLDENBERG —
i corespondent 

Un aspect de la intîlnirea Kominia Franța din mai 1957 (15—18). fundașul 
Vannier eontruatacâ. Penciu (14) se și lansează pe laxă

300 'tone de metal din care se pot fa- 
brio® 5000 mașini de gătit eu gaze). 
Tot ca urinare a propunerilor făcute 
de muncitori se va înființa un laborator 
termotehnio pentru ridicarea randa. 
montului. termotehnic al mașinilor fa
bricate. Printre fruntașii acestor acțiuni 
se află și sportivii fabricii, dintre 
care amintim pe Tiberiu Predai, Lu
dovic Kerekgyarto, Ion Mihalca, I. 
Sz-apanos, Francisc Illes ș.a.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii „1 Septembrie’* sînt hotâriți 
să continue munca de căutare și valo
rificare a tuturor rezervelor interne, 
să-și puna toată priceperea și capaci
tatea lor în slujba îndeplinirii măre
țelor sarcini ce ni le pune în față pro
iectul de Directive.

ING. MIHAI DUM1TRAȘCU 
corespondent

ZOLTAN VAMOȘ (R.P.R.)TIBULENKO (b.R.S.S.)VIKTOR DIMITRIOS MANGLARAS (Grecia) '
-----------------------------—----,

Miine, p6 stadionul „23 August”

Reprezentativa de rugbi a tării noastre 
întîlnește „XV“-le Franței într-o partidă de prestigiu

Ne mai despart acum doar cîteva 
ore de marea întrecere dintre echipele 
reprezentative de rugbi ale Romîniei 
și Franței. O întrecere așteptată cu 
foarte mult interes de către toți acei 
care — în Franța și Romînia — -»ăd 
în rugbi cel mai complet dintre 
sporturi.

Intîlnirea dintre reprezentativa de

• Incepe azj o nouă ediție a Campio
natelor internaționale de atletism ale 
Republicii Populare Romîne: cea de-a 
Xll-a.

.Stadionul Republicii, gazdă minu
nată a atîtor mari întreceri atletice, 
s-a pregătit să-i primească sărbăto
rește pe atleții celor 11 țări care ne 
vor fi oaspeți timp de cîteva zile, cu 
prilejul, acestei competiții, care și-a 
cîștigat un frumos prestigiu în lu
mea atletismului mond:al.

.Ediția actuală a „internaționalelor- 
noastre de atletîsm se desfășoară în 
plină primăvară, la început de iunie 
și vine ----------x * J"‘a
plus, 
pean,

să servească, o dată în 
intereselor atletismului euro- 
oferind atleților fruntași din 

țările participante un excelent prilej 
de verificare a posibilităților înaintea 
Jocurilor OEmpice de la Roma, de 
cunoaștere a multora din adversarii pe 
care îi vor întîlni pe pista ma
relui „Stadio dei Cep torni la Faptul 
că la startul întrecerilor se prezintă 
atleți din 11 țări (12 cu țara noastră) 
dovedește aprecierea de care se bucură 
în rîndul federațiilor de atletism euro
pene tradiționalele întreceri de la 
București.

Pista excelentă a stadionului nostru 
(apreciată în atîtea rînduri de diverși 
atleți de valoare care au concurat 
pe ea), condiț'unile de organizare 
tehnică din cele mai bune pe care le 
oferim totdeauna întrecerilor atletice, 
precum și ambianța pe care publicul 
romînesc — pe cît de entuziast, pe 
atît de competent — o oferă des
fășurării întrecerilor, au contribuit 
des gur ca pe lista de concurenți să 
se înscrie nume bine cotate în atle
tismul mondial și european: Elvira 
Ozolina, recordmană mondială la a- 
runcarea suliței, Abdoulaye Seye. 
recordman european Ia 100 metri, Ni
kolai Sokolov, Gerhard Hecker și 
Vlastimil Brlica unii dintre cei mai 
buni performeri mondiali ai probei 
de 3000 m. obstacole, Stanko Lorger, 
vicecampion european la 110 m gar- 

fran-rugbi a țării noastre cu „XV“-'e 
cez este așteptată cu mult interes de 
iubitorii sportului cu balonul oval, 
ei sperînd într-o comportare fru
moasă din partea echipei noastre, la 
nivelul prestigiu ui pe care acest sport 
și l-a cîștigat în anii din urmă.

Nădăjduim că echipa noas.'ă repre
zentativă va ști să confirme așteptările. 
Și aceasta, pentru că cunoaștem marea 
ei putere de luptă, elanul „băieților" 
noștri, care-i înflăcărează ori de cîte 
ori ei își dispută șansele într-o între
cere de prestigiu. Sînt calități pe care 

Formații :
ROMINIA: Penciu (15)—Barbu (14), Wusek (12), Irimescu (tt), 

Sava (13)—Chiriac (10), Stănescu (9)—Rusu (8), Demian
(11) —Marinache (5), Mladin (4)—Teofilovici (3), Căpușan 
(1). Rezerve : Rotaru (13), Paloșanu (7), lordăchescu (2).

FRANȚA: Vannier (15)—Dupuy (14), Bouquet (13),
(12) , Rancoule (tl)—Albaladejo (10), Lacroix (9)—Crauste 
(7), Moncla (6)—Mommejat (5), Larrue (4) — Barriere (3), 
(1), Domenech (2). Rezerve: Meynard, Meyer, Laudonar.

ARBITRU : Silvio Pozzi (Italia).
Intîlnirea va începe la ora 17,30.

duri, Zenon Begier, recentul învingă
tor al recordmanului mondial la disc 
Edmund Piatkowski, GU| Ciray, cam
pioană balcanică' la cras, Dimitrios 
Manglaras, campion balcanic la lun
gime.

Pentru atleții noștri, cea de-a XU-a 
ediție a Campionatelor internaționale 
de atletism ale R.P.R. reprezintă un 
bun prilej de verificare a pregătirii 
efectuate de ej piuă acum, de reali
zare a normelor olimpice, de afir
mare pe plan internațional. Luptînd ' 
cu dîrzenie, animați de dorința de a 
aduce noi succese sportive patriei 
dragi, atleții romîni care vor concura 
în aceste trei zile pe stadionul Repu-i 
blicij pot obține cifre valoroase, noi 
recorduri ale țăr i, răspunzînd astfel 
condițiilor de pregătire care le-au 
fost asigurate. 1

Campionatele noastre internaționala 
de atletism, dincolo de importanța lor . 
sport vă, au și un alt sens, un sim
bol drag fiecărui sportiv participant | 
la ele: sînt întreceri ale prieteniei, ale , 
colaborării internaț ouăle, ale păcii. 
Timp de trei zile, sportivii din cele 
12 țări participante au ocazia să se 
cunoască mai bine, să 
prietenii mai vechi sau să 
noi.

Celei 
natelor 
R.P.R.,
DEPLIN SUCCESl

consolideze
lege altelo

de-a Xll-a ediții 
internaționale de 
tuturor atleților

a Campiol 
atletism alo 
participanta

CITIȚI IN PAG. A IV-A

■ ► Reportaje, declarații, pro- 
i i grame și alte amănunte a- 
;; supra întrecerilor celei de a 
"Xll-a ediții a Campionatelor 
• ■ internaționale de atletism ale 
::r.p.r.

cei „15“ reprezentanți ai țării noastre 
le vor angaja, desigur, in luptă, fără 
a precupeți nici un efort.

In balanța întrecerii va atîrna și 
pregătirea tehnică. Pe ce se bazează 
echipa Romîniei ? In primul rînd pe 
omogenitatea și forța de joc a înafn- •' 
tării, care a 
duri succesul 
uităm că în

determinat în multe rîn- 
culoritor noastre (Să ml 

ultima întîlnire cu ech pa

D. CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 7-a) (

(7), Moraru
(2), Cotter

G. Boniface 
(8). Celaya 

De Gregorio



j
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înmînarea carnetelor ce membru 
al U.C.F.S. — sarcină importantă

Este un lucru firesc ca, primind 
carnetul de membru al UCFS, tî- 
nărul sportiv să încerce o puter
nică emoție. Mulți dintre acești 
tineri ne-au s-crls chiar cu cit entu
ziasm au așteptat îiwninarea car
netului de membru al UCFS, ce-au 
simțit atunci cind în adunarea 
generală a asociației președintele 
asociației sportive le-a strîns cu 
căldură mina, înmînîndu-!e carne
tul.

Intr-adevăr, 
lor de membru 
un eveniment 
fiecărui sportiv, în viața fiecărei 
asociații sportive. In nenumărate 
asociații sportive, înmînarea car
netelor de membru al UCFS s-a 
transformat intr-o sărbătoare spor
tivă. Cu acest prilej, tinerii sport vi 
s-au angajat să muncească cu tot 
mai mult 
sportului 
sau satul

Trebuie 
. ziastă a
s-au îngrijit ca această acțiune să 
se desfășoare la nivelul impor
tanței pe care o are. Aceștia n-au 
făcut din înmînarea carnetelor de 
membru o simplă „distribuire" de 
carnete, ci o festivitate care să 
rămină vie în amintirea fiecăruia 
dintre participanți. Un aport deo
sebit la succesul acțiunii de în- 
mînare a carnetelor de membru 
al UCFS au adus organele UCFS 
și asociațiile sportive din regidni 

1 cum sint Bacău, Hunedoara, re- 
i giunea Stalin sau orașul București.

In aceste regiuni, marea majori
tate a membrilor UCFS ătr primit 
carnetul 
și acum 
dragoste 
Lății din 
care fac parte.

Peste tot s-a muncit la fel ?
Sint încă tineri care

înminarea carnete- 
al UCFS reprezintă 
important în viata

elan pentru dezvoltarea 
in uzina, întreprinderea 
lor.
subliniată munca entu- 

activiștilor sportivi care

IN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA CONGRES AL P.M.R.
In Regiunea Autonomă Maghiară, sportivii și activiștii spcrtivi realizează coi succese

najat și modernizat poligonul de tîi> 
prin construirea unei noi cabane de 
tragere.

® La Sf. Gheorghe au fost organi
zate numeroase concursuri închinate 
celui de al IH-iea Congres al P.M.R, 
Astfel, asociația sportivă Voința a 
organizat întreceri de fotbal, popice, 
șah și tenis de masă între echipele 
cooperativelor Higiena, Hărnicia,' 
Croitorul și Ilefor. La fotbal, victoria 
a revenit echipei cooperativei Croito
rul, la popice cei mai buni s-au dove
dit a fi cei de la cooperativa Ilefor, 
iar la șah și tenis de masă primele 
locuri au fost ocupate de sportivii 
cooperativei Higiena. Tot în cadrul 
asociației sportive Voința un număr 
de 44 tineri si-au trecut toate normele 
G.M.A. gr. L

O In curtea 
șui Odorhei a fost amenajat un teren 
de handbal în
competiție închinată Congresului. Ia 
care au participat numeroase echipe 
din oraș și din raion.

® Pînă în prezent, în satele raioT 
nului Tg. Mureș, în mai puțin de o 
lună, un număr de 381 țărani muncii 
tori au devenit membri ai U.C.F.S.,' 
iar în trei comune (Bărdești, Merișorț 
și Bedeni) au fost organizate asocia-t 
ții sportive noi.

O Sportivii asociației Olimpia din 
’omuna Brețcu (raionul Tg. Secuescjț 
au amenajat prin muncă voluntară un 
teren de volei. Noua bază sportivă a 
și găzduit cîteva frumoase competiții 
de volei. De asemenea, în sat s-au or- 
ganizat întreceri de șah și tenis de 
masă. |

IOAN PAHȘ 
corespondent

care subliniază entuziasmul cu care 
sportivii întîmpină marele eveniment.

© Asociația sportivă Sanitarul din 
Tg. Mureș a înscris 600 de noi mem
bri în U.C.FS. depășind în acest fel 
cu 200 numărul care era cuprins în 
angajamentul luat în cinstea Con
gresului. Tot această asociație spor
tivă a amenajat prin muncă volum 
tară unul dintre cele mai frumoase și 
mai bine utilate terenuri de volei din 
oraș. Terenul constituie o mîndrie a 
sportivilor acestei asociații. In curînd, 
alătiiri de terenul de volei se va con
strui unul de baschet și vor fi ame
najate instalații de luminat pentru 
meciurile în nocturnă.
• Pe platoul Cornești din apropie

rea orașului Tg. Mureș a fost reamc-

In Regiunea Autonomă Maghiară 
activiștii sportivi și sportivii întîmpină 
cu succese dintre cele mai frumoase 
cel de al
P.M.R. Astfel, . .
decurs de mai puțin de o lună, un 
număr de 3500
devenit membri ai U.C.F.S. In plus, 
au fost înființate 25 noi asociații 
sportive și au fost trecute aproape 
3200 de norme G.M.A. Rezultate 
dintre cele mai bune au fost obținute 
și în acțiunea de reamenajare a tere
nurilor sportive și în organizarea 
competițiilor sportive locale. Vom sub
linia astfel că pînă în momentul de 
față au fost reamenajate 280 tere
nuri sportive. Iată mai jos alte știri

Congres alIlI-lea
pînă în prezent, încompletat adeziunile de luni de 

zile — nu au primit carnetul de 
membru al UCFS. Activiștii spor
tivi respectivi sînt foarte „ocupați" 
cu probleme ... mai importante și 
în acest timp numeroși tineri se 
uită la carnetele care stau de atîta 
vreme pe masa președintelui sau 
secretarului de asociație. Ba une
ori, ele sint nedesfăcute, închise 
undeva în biroul vreunui activist 
sportiv.

In acest fel au înțeles să „mun
cească" unii activiști sportivi din 
regiunea Cluj unde deși există 
179.623 de membri ai UCFS au 
fost înmînate pînă acum numai 
115.339 de carnete. Pot fi, de ase
menea, criticați in această direc
ție și activiștii sportivi ai asocia
țiilor sportive și organelor UCFS 
din regiunile Timișoara, Constan
ța, Iași și Suceava care nu s-an 
străduit să îndeplinească sarcinile 
ce le reveneau în acțiunea de în- 
minare a carnetelor de membru al 
U.C.F.S. Ce au de spus acești 
ăct'vlști sportivi? Nu cred oare că 
este timpul să privească cu mai 
mult simț de răspundere importan
ta sarcină a iluminării carnetelor 
de membru a! U.C.F.S. ?

Așteptăm ca lipsurile semnalate 
să fie lichidate cit mai curînd, ca 
în toate regiunile țării tinerii spor
tivi să primească carnetul de 
membru al UCFS. Organele UCFS 
și asociațiile sportive au datoria 
să muncească cu mai multă hotă- 
rîre pentru
sarcini de cinste, 
organelor UCFS 
sportive fruntașe 
tantă acțiune.

i

oameni ai muncii au

școlii sanitare din ora-

LA SIGHIȘOARA 7, care a și găzduit o

în așteptarea sezonului de ștrand!
De. cîteva zile la Sighișoara ter

mometrul înregistrează temperaturi 
care te fac să gîndeșți la... o scaldă, 
la ștrand. Ștrandul din Sighișoara 
este așezat în apropiere de .mijlocul 
orașului, unde zeci și sute de tineri 
și tinere, muncitori, tehnicieni, func
ționari din întreprinderile din locali
tate vin să se relaxeze după orele de 
muncă.
'Și, gîiidindu-mâ la toate acestea, 

pașii m:au purtat înspre acolo unde 
mă așteptam să văd ștrandul gata a- 
menajat pentru a-și aștepta vizitatorii.

Dezamăgirea a fost mare. Consiliul 
asociației sportive Nicovala, în grija 
căruia se află acest ștrand, n-a făcut 
aproape niirfc. De pildă, lipsește ni
sipul deși rîul Tîrnava nu este prea 
departe (aproximativ 1 kilometru). 
Pe de alta parte, fundul bazinului este 
plin de noroi, la cabine lipsesc încu- 
jetorile, țevile de la duș'și de la gura 
de apă potabilă sînt sparte etc.

Ce părere au' despre toate aceste 
lucruri tovarășii din consiliul asocia
ției sportive Nicovala ?

IOAN TURJAN-coresp.

DAN

îndeplinirea acestei 
urrnînd exemplul 
și al asociațiilor 
în această itnpor-

GIRLEȘTEANU

insignei G. M. ANoi purtători ai

G.M.A. s-au bucurat, de a- 
de participarea a peste 500 
sportivi. (GH. C1ORANU, Aș vrea...

— Lasă-rnă că am treabă. Vine canicula fi ștrandu-i...
Desen de MATTY

de merhbr'u al UCFS 
muncesc cu mâi multă 
pentru dezvoltarea activi- 

asoci^Jiile sportive Relatări 
de la întrecerile sportive 

1 din comuna Castelu

In cinstea celui de al Hl-lea Con
gres al P.M.R. asociațiile sportive din 
orașul Hunedoara desfășoară o vie 
activitate sportivă. De mult succes se 
bucură acțiunile pe linia organizării 
a cit mai multor concursuri pentru 
cucerirea insignei G.M A. Astfel, de 
curînd, peste 750 tineri și tinere din

cadrul asociației sportive Corvinul 
cucerit insigna G.M.A. gr. 1 și gr. 
In cadrul asociațiilor Siderurgia 
Știința, concursurile pentru trecerea 
normelor " 
semenea, 
de tineri 
coresp.).

Concursul cultural-sportiv al tineretului La Bacău se poate realiza mai mult
Tineretul din orașul Bacău participă cu entuziasm la întrecerile din 

cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului, 
tinere își dispută cu ardoare 
iar pe scenele din fabrici și 
noile programe.

Sute și sute de tineri și 
întîietatea în cadrul concursurilor pe asociație, 
întreprin deri, brigăzile artistice își fac cunoscute

Succesele obținute pînă acum se da- 
toresc entuziasmului cu 
sportivi și culturali au 
organizarea întrecerilor 
cancurenților, precum 
strînse dintre organizațiile 

din întreprinderi,

care activiștii 
muncit pentru 
și mobilizarea 
și colaborării 

de bază 
. U.T.M. din întreprinderi, instituții 
și asociațiile sportive. Analizînd acti
vitatea desfășurată de comisia orășe
nească de organizare a Concursului cul
tural-sporti v al tineretului și posibili
tățile existente în orașul Bacău, obser
văm că în acest domeniu mai sînt încă 
o serie de lipsuri a căror înlăturare va 
duce la obținerea unor rezultate 
bune în desfășurarea Concursului 
-iural-sportiv al tineretului.

Un început bun
Munca de organizare a Concursului 

-cultural-sportiv al tineretului a în
ceput și în orașul Bacău la timp. Ea 
s-a desfășurat conform îndrumărilor și 
a reușit să creeze o bună bază de ple
care în organizarea primei etape — 
pe asociații. A fost constituită comi
sia orășenească de organizare a între
cerilor, au fost întocmite regulamente 
pentru desfășurarea concursurilor la 
diferitele ramuri sportive, s-au ținut 
ședințe cu președinții asociațiilor spor
tive (din păcate au participat numai 
50 la sută dintre ei) și cu profesorii 
«le educație fizică și s-au dat indicații 
pentru popularizarea temeinică a corn- 
peti fiilor.

Sîrguința cu care s-a desfășurat mun- 
fCa de organizare a Concursului cultu- 
Tal-sportiv al tineretului a avut o in- 
.llucnjă pozitivă asupra disputării în-

mai 
cul-

trecerilor. Ele au pornit la timp și au adresat consiliului 
slîrnit interesul participanților.

Colaborarea dintre organizațiile de 
bază U.T.M. și asociațiile sportive 
(exemple : „Partizanul”, „Confecția” 
Șa.) a contribuit și la obținerea unor 
succese în domeniul amenajării de baze 
sportive. Pentru buna desfășurare a în
trecerilor tinerii au amenajat prin 
muncă patriotică 4 terenuri de volei, 
2 piste de popice și au reamenajat 
20 terenuri de volei, 3 arene simple 
de popice ele. In această perioadă la 
concursurile desfășurate în 5 asociații 
sportive au luat parte aproape 2.000 
concurenți.

O „vacanță44 nedorită
11 u știm de ce, după un început a- 

tît de bun, activiștii din orașul Bacău 
au considerat că este cazul să ia un fel 
de „vacanță”, tocmai în momentul în 
care era necesar să acționeze în di
recția îndrumării temeinice a asocia
țiilor sportive. Comisia de organizare 
nu s-a mai întrunit de la înființarea 
sa. Este drept că o serie de membri 
ai acestei comisii au muncit, dar acti
vitatea lor a fost sectară și deci lipsită 
de aportul, de forța colectivului. Alți 
membri ai comisiei (exemple : Elena 
Pintilie, P. Motaș, R. Micu) au și.., 
uitat că sînt componenți ai acestui organ 
de conducere și îndrumare a desfășu
rării întrecerilor în orașul Bacău, De 
altfel, ca o completare trebuie să spu
nem că nimeni nu cunoaște numele.., 
președintelui comisiei ! Lipsită de con
ducător și coordonator activitatea n-a 
mai cunoscut succesul pe -care putea 
să-l obțină și la care îi dădea dreptul

entuziasmul cu care tineretul s-a avîn- 
tat în primele întreceri. Mai bine de o 
lună de zile concursurile au stagnat, 
iar cele cîteva care s-au desfășurat nu 
s-au mai bucurat de un cadru adecvat. 
Din această cauză activitatea culturală 
și cea sportivă nu s-au mai desfășurat 
în aceeași măsură. Neexistînd o comi
sie de organizare (decît formal) ne-am 

-----  ---- Hi.d.d orășenesc U.C.FB. 
Bacău pentru a obține o serie de date 
privind desfășurarea întrecerilor. In
formările care se aflau aici erau foar
te palide și nu toate corespundeau rea
lității, Ele se refereau tot la... prima 
parte a concursului. Aceasta se dato- 
rește și faptului că activiștii U.C.F.S. 
au neglijat munca de îndrumare, 
sprijin și control în cadrul asociații
lor sportive. Trecînd din cind în cind 
prin cite o asociație și făcînd doar 
„aluzii” la concurs, era firesc să nu se 
obțină rezultate superioare. O lipsă 
în această direcție o arată și faptul că 
nu s-a cerut sprijinul comisiilor oră
șenești pe ramură de sport, care puteau 
să contribuie cu cunoștințele și autori
tatea lor, la organizarea în condiții 
bune a întrecerilor. Lăsată la voia în
tâmplării, activitatea de organizare a 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului nu s-a putut dezvolta. Deși erau 
create condiții pentru a participa la 
întreceri peste 15.000 concurenți, pînă 
în momentul de față n-au fost cuprinși 
în Competiții decît 4—5000 tineri 
tinere.

asociații 
trebuie 

lată de 
„Confec-

fi

Ce trebuie făcut ?
Deși pînă la încheierea primei etape 

concursului mai sînt doar două săp-a
tămini fi ceea ce se putea realiza de-a 
lungul a aproape două luni nu se poa
le obține intr-un timp atît de scurt,

totuși pot fi înlăturate o serie de greșeli. 
Trebuie neapărat să se reorganizeze co
misia orășenească și să se ceară tuturor 
membrilor un efort sporit și continuu, 
îndrumările comisiei in asociațiile 
sportive trebuie să se facă direct și nu 
prin intermediul „adreselor", „instruc
țiunilor", „referatelor" etc. Este nece
sar să se imprime concursurilor un ca
racter unitar, să se pună accent pe îm
binarea manifestațiilor culturale cu cele 
sportive. Experiența unor 
sportive în această direcție 
dată ca exemplu și urmată.
pildă la asociația sportivă
ția" au fost angrenați în întreceri peste 
200 muncitori și muncitoare (numărul 
membrilor V.C.F.S. este de 150) da
torită faptului că organizația U.T.M. 
a colaborat strîns cu asociația sportivă. 
Afișe mari, frumoase, au fost răspîn- 
dite prin fabrică și au informai pe 
salariați asupra scopului concursului, 
regulamentului, disciplinelor la care 
se desfășoară etc. întrecerile se dispută 
simultan : o competiție sportivă și un 
spectacol al brigăzii. La reușita con
cursului a contribuit și faptul că prin 
străduința activiștilor obștești de la 
„Confecția" s-a asigurat un cadru săr
bătoresc desfășurării întrecerilor.

Munca Comisiei orășenești va tre
bui să fie îndrumată și sprijinită de 
către comisia regională de organizare 
a Concursului cultural-sportiv al tine
retului. Lipsa de control din partea 
acestei comisii a făcut ca activitatea din 
orașul Bacău să înregistreze scăderi. 
Un efort comun poate asigura succesul 
deplin al acestui important concurs.

Cu cîteva zile în urmă tinerii din 
comuna Castelu, raionul Medgidia, au 
participat la o frumoasă sărbătoare 
sportivă. Consiliul raional U.C.F.S. 
Medgidia — sprijinit efectiv de către 
asociația sportivă Luceafărul de la 
G.A.C. Castelu — a organizat o „du
minică sportivă" care s-a bucurat de 
un succes deosebit.

Intr-o atmosferă de entuziasm, de 
prietenie și voie bună, tinerii din Cas
telu, precum și invitații lor din coinu-' 
nele Cuza Vodă și Nisipari, muncitori 
la S.M.T. și colectiviști și-au ^isputat 
cu dîrzenie întîietatea în cadrul unor 
interesante concursuri de călărie, ci-t 
clism, fotbal, volei și popice.

In proba de călărie, care a întrunit 
la start 14 concurenți, pe primul loc 
s-a clasat colectivistul Cristea Bălan de 
la G.A.C. „Cuza Vodă". El a reușit 
să-și întreacă adversarii pe ultima 
parte a cursei.

In întrecerea de ciclism disputa a 
fost. foarte, dîrză și s-a soldat cu vic
toria tînărului Vasile Dobrică (S.M.T.- 
Castelu). Din plutonul celor 18 concu
renți el s-a desprins împreună’cu NH 
colac Popescu (G.A.G Castelu) - și a 
continuat să ruleze susținut. Apropie-, 
rea liniei de sosire a prilejuit o pasio
nantă luptă pentru ocuparea primului 
loc la sprint. In aplauzele spectatorilor 
a trecut primul Vasile Dobrică, urmat 
la o... roată de Nicolae Popescu.

Ca pretutindeni și aici fotbalul a re- 
ținut atenția celor mai mulți dintre 
spectatorii prezenți la această manifes-* 
tație sportivă. Au participat echipele 
colectiviștilor din G.A.C. Castelu,• 
G.A.C. „Cuza Vodă" și G.A.C. Nisipari. 
Fotbaliștii din Nisipari au învins în 
ambele întîlniri și au ocupat pe merit 
primul loc.

Deși în competiția de volei au parti
cipat numai două echipe, disputa dintre 
colectiviștii din Castelu și muncitorii de 
la S.M.T.-ul din aceeași localitate a 
fost un adevărat „derbi" local. Și cum 
la volei nu există meci..-, nul au câș
tigat — de această dată — la limită 
reprezentanții tractoriștilor. Data vii
toare însă...

„Duminica sportivă" organizată în 
comuna Castelu s-a încheiat cu un con- 
curs de popice la care în afară de 
condurenții tineri și-au încercat „forța" 
— atît la proba de „pline" cît și ia 
cea de „izolate" — și o serie de parti-: 
cipanți mai... vîrstnici.

Competiția sportivă desfășurată în 
cinstea celui de al IlI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn a fost 
reușită din toate punctele de vedere. 
Atît sportivii cît și spectatorii așteaptă 
eu nerăbdare;să se organizeze noi în
treceri sportive de acest gen. Și cu 
siguranță că la viitoarele competiții nu
mărul participanților va fi din ce în 
ce mai mare.

HRISTACH.E NAUM SERGIU Z1MBREA — corespondent



In înlimpinarca celui flc al lll-lca ton arcs al P.M.B.
Ștafeta mixta „Să întîmpinăm 

cel de al Hl-lea Congres al P. M. R.“ 
—o manifestare de mare amploare
Cu fiecare zi cu care ne apropiem 

de mărețul eveniment cel de al 
IlI-lea Congres al P.M.R.,, suc
cesele obținute în toate domeniile 
de activitate de oamenii muncii din 
patria noastră sînt tot mai frumoase, 
•ele expriniînd dragostea și atașamentul 
poporului nostru față de partidul său 
iubit. Printre acțiunile sportive în
chinate marelui eveniment se nu
mără si ștafeta mixtă „SA INTIM- 
PINAM' CEL DE AL 1I1-LEA con- 

I ,GRES AL P.M.R.“ — manifestare 
'de deosebită amploare a tineretului de 

1 pe întreg cuprinsul țării. Ștafeta, ple- 
i cînd de la comune, trecînd prin ra

ioane, va duce in fiecare centru de 
regiune mesajul de salut al tineretului 

‘ și sportivilor adresat celui de. al IlI-lea 
pongres al P.M.R. .

! In aceste zile, în întreaga țară se 
fac pregătiri intense pentru o cit mai 

: bună reușită a acestei ștafete de mare 
amploare.

Din regiunile Pitești ȘÎ, Baia Mare 
hi se anunță că ștafeta mixtă „Să în
tîmpinăm cel de-21 IU 1£a Congres al 
P.M.R." va cuprinde 4 etape și anume: 
etapa inter-comunală, raională, inter- 
raională și cea regională. In regiunea 
Baia Mare s-a și hotărit, de altfel, 
ca ștafetele să ajungă de la sate la 
comune în ziua de 12 itin e și în re
ședința fiecărui raion la 19 iunie. 
Primirile și plecările ștafetelor se vor 
face în fața comitetelor raonale și 
orășenești P.M.R. Consiliile raionale 
U.C.F.S. au stabilit traseele de des
fășurare a ștafetelor pe teritoriul ra

ioanelor respective, iar consiliile re
gionale U.C.F.S. au difuzat la fiecare 
raion schițe cu traseele ce vor fi ur
mate de sportivi în etapele inter-ra- 
ionale și rcgonale.

In regiunea Oradea au fost fixate 
patru trasee : I: Bebiș—Ineii—Criș— 
Salonta—Oradea; II: Orașul Dr. P. 
Groza—Beiuș—Oradea ; III: Aieșd— 
raionul Oradea (Oșorhei)—Oradea ; 
IV : Șimleu — Marghița—Săcuieni— 
Oradea. Ștafetele vor avea un mL 
nimum de 6 componenți : 4 băieți și 
două fete.

Și în regiunile Craiova, Bacău, Cluj, 
consiliile regionale U.C.F.S. an ela
borat un regulament de desfășurare a 
ștafetei, care a și fost difuzat în fie
care oraș și raion. In regiunea Cluj, 
componenți; ștafetelor vor fi desemnați 
din rîndul muncitorilor și elevilor frun
tași în muncă și la învățătură.. De la 
Bacău ni se anunță că în ziua de 
20 iunie consiliul regional U.C.F.S., 
împreună cu comitetul regional U.T.M. 
și alte organizații de mase, vor or
ganiza în oraș un mare miting. Cu 
acest prilej ștafetele din întreaga re
giune vor preda mesajul de salut al 
tineretului și sportivilor, comitetului 
regional P^M.R.

Vești asemănătoare am primit și din 
celelalte regiuni ale țării. Ele ne vor
besc de entuziasmul și căldura cu 
care tineretul și sportivii de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre — pe baza 
realizărilor obținute — își pregătesc 
salutul adresat celui dc-al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

„Pregătirea schimbului de onoare”

In zilele de vară cind șotii se re
varsă peste piiof&scul oraș de pe ala
iurile Susurului, un om" cu ghiocei la, 

țthnple se îndreaptă in pași, ușori spre 
-terenurile de tenis din strada .floria. 
t'Aici, -campionul regional de tenis 
țjlosif Balla iși face .„încălzirea" obiș
nuită înainte de a se avinia cp forțe 

•■proaspete in munca de jiepare zi la 
‘.secția de decoratori, a uzinei „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dei" din Baia Mare, 

• unde se află mereu printre fruntași-
După orelg de producție, candidatul 

de partid Iosif Balti ce consacră cu 
aceeași pasiune muncit de actioist 
sportiv (a crescut pînă cum nume
roase cadre in tenis, a organizat ac
țiuni de amenajare a bazelor sportive 
'eta)-, și -celei artistice. Pictorul losif 
Dalta- este mult apreciat pentru modul 
'expresia tn care transpune pe pinză 
crîmpeie din însuflețită activitate a 
tovarășilor, săi de muncă. O dovadă

grăitoare o constituie și ultima reali
zare a pictorului Balta, inspirată din 
munca entuziastă ce se desfășoară ia 
aceste zile in secția de topire a uzi
nei, Pictorul muncitor Iosif Balta a 
închinat lucrarea sa intitulată „Pregă
tirea schimbului de onoare" celui de al 
IlI-lea Congres al partidului.

V. SASARANU — coresp regional
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La^ Filatura de in și cînepă din Fălticeni 
sportivii muncesc cu avînt sporit

In curind se vor împlini trei ani 
de cînd a intrat în funcțiune filatura 
de in și cînepă din orașul nostru, cea 
mai mare din țară. întreprinderea a 
devenit renumită încă din primele luni

ale existenței sale prin ața cizmăreaseă, 
produs ce satisface în prezent cerințele 
întregului sector de încălțăminte de la 
noi. Demn de reținut : acest articol 
se importa totdeauna. Treptat, produc
ția s-a dezvoltat simțitor și moderna 
fabrică din Fălticeni produce astăzi 
multiple sorturi de fire destinate arti
colelor de larg consum, țesături care 
înlocuiesc în buna parte pe cele de 
bumbac.

An de an, harnicii muncitori ai a- 
cestei întreprinderi au reușit să-și în
deplinească și să depășească sarcinile 
de plan. Ca rod al strădaniilor lor, în
treprinderea a primit drapelul de frun
tașă pe ramură. Printre muncitorii cei 
mai buni se află numeroși sportivi cu 
o bogată activitate la handbal feminin.

tenis de masă, șah și fotbal. Numărul 
membrilor U.C.F.S. crește neîncetat în 
asociația sportivă Filatura. In cinstea 
Congresului ei au depășit cifra de 600, 
toți cu cotizațiile la zi. Un alt surcea 
înregistrat pe linie sportivă în aceste 
zile este și acela al introducerii gim
nasticii în producție la secția bobi na j. 
urmînd ea în puțină vreme să fie 
extinsă și în celelalte secții ale fabricii.

Sportivii de la Filatura de in și 
cînepă din Fălticeni se află în număr 
din ce în ce mai mare printre fruntașii 
în producție. lat-o, de pildă, pe ute- 
mista Georgeta Stroe (fofo’iur. 1), o 
apreciată handbalist». Ea lucrează în 
secția bobinaj. la răsucit ața cizmă- 
rească. Zilnic își depășește sarcinile de 
plan cu 8—10 ]a sută. Și utemista Maria 
V laicu din aceeași secție este o mun
citoare fruntașă. Ea bobinează cu 20—30 
kg. fire în plus față de plan. De re
marcat că Maria Vlaicu a devenit și o 
activistă sportivă destoinică. Ea a ab
solvit un curs de instruct ori voluntari 
organizat de U.C.F.S., cu scopul de a 
conduce în secția bobinat gimnastica 
în producție.

Un alt sportiv, fotbalistul Benoni 
Greșanu, este apreciat de tovarășii săi 
de muncă pentru priceperea sa, pentru 
dorința de a-și îmbogăți neîncetat cu
noștințele profesionale. I*a stația chi
mică unde lucrează, utemistul Benoni 
Greșanu a reușit să se califice în scurt 
timp, însușindu-și temeinic cunoștințele 
teoretice și practice în procesul de fier
bere și albire a firelor de in. Văzîndu-1 
cu cîtă atenție verifică concentrația de 
substanțe chimice în autoclave (foto 
nr. 2). tovarășii săi de muncă nu pot 
deeît să-i urmeze exemplul.

Pe panoul de onoare al fruntașilor 
în producție de la această întreprindere 
mai figurează mulți alți sportivi. Unu] 
dintre ei este baschetbalistul Constantin 
Lupu, lăcătuș, care la locul său de

muncă dă zi de zî lucrări de cea mal 
bună calitate. El urinează școala serală 
ce funcționează pe lîngă întreprindere 
și este apreciat de profesori pentru 
rîvna cu care învață. Un alt sportiv 
eare^ se evidențiază în producție esto 
și tînărul inginer T. Marcovici, candi
dat de partid. Reîntors de la studiilo 
superioare urmate în Uniunea Sovietică, 
el împărtășește cu drag muncitoarelor 
textil iste toate ..tainele*4 meseriei. Ia 
timpul liber, inginerul Marcovici se 
recreează jucînd adesea șah.

Aceștia sînt doar o parte din oamenii 
rare au ridicat prestigiul filaturii din 
Fălticeni, obținînd acum în preajma 
oelui de al IlI-lea Congres al P.M.EL. 
noi și noi succese în muncă și sporty.

LAZAR NEGRU — coresp.

Fruntași la stringerea 
fierului vechi

Sportivii luptă pentru
Utemiștii din cadrul' secției de ia- 

bricat lăzi a sectorului de industria
lizare de la întreprinderea forestieră 
din comuna Nehoi, raionul Cislău, au 
realizat în primele patru luni ale anu
lui însemnate economii la consumul 
de material lemnos. Astfel, în cadrul 
întrecerii socialiste ce se desfășoară 
în cinstea celui de al Hl-lea Congres 
al P.M.R., tinerii din această secție 
au folosit din plin pînzele conice de 
circulare, 
materialul 
calitate și 
planificai, de- la il,7Jl m.jr. cherșșțea 
pentru un m. c. de laii la! 1,669 m.o 
S-au realizat astfel economii în va
loare- de 31.500 lei.

In -afară ‘de' aceașta/tirferii dîh se<?-' 
fie au participat •— sub îndrumarea 
organizației de partid — la nume
roase acțiuni patriotice. Numai în 
luna aprilie ei' au prestat 400 ore 
muncă patriotică la construirea șose
lei comunale, au strîns 3000 kg fier 
vechi și au efectuat alte 300 de ore

au sortat cu multă grijă 
lemnos, dînd lucru de bună 
reducînd consumul specific

realizarea de economii
muncă pentru înfrumusețarea secției.

In obținerea acestor lăudabile re
zultate s-au evidențiat sportivii 
Ghgorghe Cernat, țintuitor, Trifan 
Bucuraș, mașinist, lorgu Cușchi, pen- 
dularist — componenți ai echipei de 
fotbal Țapina II din Nehoi,‘una'din
tre cele mai valoroase formații care 
activează în campionatul raional și 
Neculai Voinea, circularist, un foarte 
bun șahîst etc.

ST. OBORECEANU-coresp.

Competiții. •«>
.’i . a . ă ăP.flll i ■
• Consiliul raional tJ.CT.S. Rîm- 

nicli Sărat organizează întreceri la 
diferite discipline sportive, cu parti
ciparea reprezentanților asociațiilor 
sportive din raion. Echipele câștigă
toare se vor întrece într-o dispută fi
nală cu echipele reprezentativ» ale

NOI BAZE SPORTIVE
il ? I 'I I faIW <*

raionul Bujor • 
colectiviști de pe ogoarele 
Bujor ■— raion în întregime

Membrii asociației sportive Victoria 
Brătești din,comuna ilăbud, raionul 
Ploești, sînt în plină acțiune de strîn- 
gere a fierului vechi. Cei mai harnici 
s-au dovedit pînă acum sportivii M. 
Munieanu, G. Pîrvu, N. I]ie, N. Dumi
tru, T. Băbescu, I. Gavrilâ, N. Gheor- 
ghe s.a. Pînă în prezent au fost pre
date peste 2000 kg fier vechi. Sportivii 
participă în- continuare, cu entuziasm, 
la această întrecere, fiind convinși că 
astfel de acțiuni contribuie la dezvol
tarea economiei patriei.

A. VLASCEANU-corespoiideni

Acțiuni ale tinerilor 
constănțeni

1 Dintre numeroasele acțiuni între
prinse de organizația U.T.M. a în
treprinderii baza nr. 3 din Constanța, 
am desprins un angajament realizat în 
întregime de tineret șî la care și-au 
adus un important aport sportivii aso
ciației Petrolul. Este vorba de acțiu
nea de amenajare a unui parc al t<-

• nerilor fruntași în producție șî de în- 
' frumnsețarea bazei sportive a asocia-
• ției. In munca de îndeplinire a aces- 
‘ iui angajament s-au evidențiat nu- 
! meroși sportivi, dintre care amintim
pe' Grigore Angliei și Aristide Sandu, 
fotbaliști, Traian Oancea, popicar, Du
mitru Moldoveanu, voleibalist, Paula 
Costea, Stela Donose, Ada Kubalec 
și G. Paznicov, voleibaliste. Acestea 
din urmă au contribuit șî la reame- 
najarea unui teren de volei pentru 
antrenamente.

ION V UL CAN- corespondent

Tinerii 
raionului 
colectivizat — desfășoară în aceste 
zile o largă acțiune de construire a 
noi baze sportive simple. Așa de 
exemplu în comuna Măstăcani, tinerii 
din asociația sportivă Vulturul de pe 
lingă gospodăria colectivă din comu
nă au construit și dat în folosință 
cîte un teren de fotbal și unul de 
volei. Cu ocazia inaugurării acestor 
terenuri au. avut loc și o serie de 
demonstrații sportive susținute de 
elevii din comună, sub conducerea 
profesoarei de 
nica Coșug și 
tiviști.

Noi terenuri 
struit și tinerii 
asociațiilor 
comuna Corni și Fulgerul din comuna 
Smulți.

In comuna Bujor, reședința raionu
lui, elevii școlii medii au construit 
prin muncă voluntară două terenuri 
pentru practicarea handbalului re
dus. Pentru stimularea activității fot
balistice din Bujor s-a început — cu 
sprijinul Consiliului raional U.C.F.S. 
Bujor —- construirea unui teren de 
fotbal, care va fi prevăzut cu ves
tiare și tribune.

GEO ȘTEi’ANESCU — coresg.

educație fizică Dom- 
de către tinerii cplec-

de volei și-au con- 
colectiviști aparținînd 

sportive Belșugul din

La școala profesională „Mao Tse-dun**
dențiată echipa de nigbî. în cuvînta- 
rea sa, tov. Marian Demetreșcu a subli
niat sprijinul primit Bin partea comi
tetului de partid al uzinelor „Mao 
Tse-dun* și a conducerii uzinelor. A 
urmat un interesant progrant sportiv 
alcătuit din întîlniri de volei și bas
chet. In imaginea noastră; un mo
ment de la această „premieră".

într-una din după-amiezele sSpta- 
mînii trecute, elevii școlii profesionale 
„Mao Tse-dun" și numeroși muncitori 
ai uzinelor ăit participat cu multă 
bucurie la festivitatea de inaugurare 
a po:i lor baze sportive. In cu
vinte cal.ie, tov. Marian Demetrescu 
directorul școlii, a felicitat pe toți 
elevii care au muncit voluntar la a- 
menaiarea acestei frumoase baze, e- 
fectuînd peste 16.000 ore de muncă 
voluntară. In mod special a fost evi- N. TOKACEK — coresp.

concursuri..», .1,
asociațiilor sportive din orașul RînH 
nictt Sărat.

A. CALIN și 0. PAUL 
corespondenți J

• Comisia locală de popice, în coa 
laborare cu consiliul orășenesc U.C.F.S.' 
Sibiu, a organizat un important. conJ 
curs dotat cu „Cupa Tineretului" 
(pentru sportivii pînă lă 23 de ani)' 
și „Cupa Veteranilor" (Ja. care parti
cipă membrii LT.G.p^. care au depășit 
vîrsta de 57 de ani). Ambele con-, 
cursuri care se desfășoară individual 
au loc pe arenele Voința și C.f-Jti 
din Sibiu.

1LIE IONESCLt corespondent
• De un mare interes s-a bucurat 

copcurșul de tepis de rtiisă organizai 
de eon.sHtul raional U.C.F.S. Bujor. 
La concurs au participat 30 de băieți 
și 12 fete. La capătul unor întreceri 
deosebit de însuflețite cele mai multe ' 
victorii le-au întrunit sportivii Steriaa 
Negru și Maria Vlad.

_ I. GHEORGHILI, c.orespondent
• Stadionul „23 August" din Baia 

Mare a găzduit o frumoasă gală de 
box, la care au participat selecționai 
tete orașelor Baia Mare și Tîrgu Mu
reș. Gala s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 9—9.

Tot la Baia Mare au avut loc nt*J 
meroa.se întreceri de volei, 
cu următoarele rezultate : 
P.T.T.R. — Stăruința 3—1; 
tea — Avîntul 3—0; Industria 
cală — Chimistul 3—0; Viitorul 
Pompierul 3—1; A.S.A. — înainte . 
3—2; Constructorul — Dinamo 3—2. 
Fete: Stăruința — Industria Locală 
3—0; Chimistul — Școala tehnică fi
nanciară S—1; înainte — P.T.T.R. 
3—0.

V. SASARANU și I. BONDREA 
corespondenți

• La Hunedoara au avut loc o se
rie de întreceri la volei, atletism și tir 
Ia care au participat sportivi reprczcii- 
tînd asociațiile sportive Corvinul. Mo
neda, Siderurgia, Șantierul și C.S„ 
Corvinul.

GI1. C1ORANU, cor.sp. j

încheiate 
băieți: 

Săiiăta- 
Lo-ț

meroa.se


Astăzi încep Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Komine
Cîteva minute in compania atleților sovietici

atleților sovietici, care a 
prînz în Capitală, recu- 

su-

In grupul 
writ joi la 
ixwștem de îndată vechi cunoștințe: 
lițașul Viktor 'Țîbulenko si saritoarea 
în înălțime Taisia Cencik. care au 
mai fost oaspeți ai țării noastre. Cei
lalți membri ai delegației nd sînt pre
zentați de către antrenorul și conducă
torul lotului. Levan Grigorevici Suliev: 
recordmana mondială la aruncarea su
liței Elvira Ozolina, aruncătoarea de 
disc Lamara Tuguși. precum ți Vladi
mir Goreeaev (triplusalt) ți Nikolai 
Sokolov (3000 m obstacole). Toți sînt 
bine dispuși. Se interesează amănunțit 
de pregătirea atleților romîni. de viitorii 
lor adversari, precum și de ...timpul 
probabil. Răspunzîndu-le la primele 
întrebări, am anticipat totuși că și 
„lmletin.ul meteorologic” este prielnic 
desfășurării în condiții optime a în
trecerilor ți că va exista o „atmosferă” 
plăcută. Ozolina, modestă, ne spune că

nu e în cea mai bună formă a sa. dar 
promite că ..duelul” său direct cu Maria 
Diți va fi interesant și se va încheia 
eu o... victorie de prestigiu. De partea 
cui ? Nu ne-a răspuns !...

...Ne îndreptăm spre hotel. Cencik 
și Țîbulenko. care revăd capitala noastră 
după puțini ani, sînt încîntați de 
noile construcții ce s-au înălțat de-a 
lungul marilor magistrale ale orașului 
și în jurul Palatului Republicii.

Levan Grigorevici Suliev. răspunzînd 
cererii noastre de a ne spune cîteva 
cuvinte, a declarat că sportivii sovie
tici aînt bucuroși de a participa la 
„internaționalele” de la București și 
eă se vor strădui să obțină rezultate eît 
mai bune. Mai presus de orice, însă, 
a subliniat el, sportul este nn bun 
mijloc de cunoaștere și apropiere re
ciprocă, de întărire a păcii și priete
niei între popoare.

Atleți din 12 țari îți disputa titlurile de campioni 
internaționali ai R. P. Romîne

Treizecișidouă de probe figurează 
pe programul concursurilor celei de a 
XlI-a ediții a Campionatelor interna
ționale de atletism.

Numeroși pasionați de atletism 
ne-au întrebat în ultimele zile care 
anume dintre probe se anunță a fi cea 
mai interesantă la actuala ediție. Pe 
loc, n-am fost deciși să stabil'm o 
ierarhizare a acestora, dar acum după 
ce am cercetat cu atenție listele în
scrierilor, am frunzărit rezultatele 
obținute de diferiți protagoniști de-a 
lungul acestui început de sezon olimpic, 
am ascultat zeci și zeci de declarații, 
vom încerca să facem o scurtă pre
zentare a cîtorva probe, dintre cele 
mai tari..

ridicat, Nikolai Sokolov (8:43,6), 
Giorgios Papavasiliu (8:53,2), Vlas- 
tmil Brlica (8:42,2), Gerhard Hecker 
(9:05,4; în 1959 — 8:44,8), Tade’us 
Strzelbisckj și Constantin Aioanei 
(9:01,0) sînt principalii protagoniști 
ai cursei.

O participare la fel de valoroasă se 
anunță și în cursele de semifond 
(800 m și 1.500 m) : Zoltan Vamoș 
(R.P.R.), Michel Jazy și Pierre-Yvon 
Lenoir (Franța), Conștantinos Mora- 
yemos și Spyros Tantis (Grecia), 
Tadeusz Kazmierskj și Jer'zy Brus- 
kowski (R.P. Polonă), Mukharem 
Dalkilicț și Ekrem Kocak (Turcia), 
Simo Vazici (Iugoslavia), Andrei 
Barabaș, Ștefan Mihaly, Dumitru

2 metri) care a obținut în acest sezori 
rezultatul de 55,60 m, francezul Pierre 
Alard. care în acest an a stabilit un 
nou record al țării sale cu perfor
manța de 52,50 m etc.

întrecerea feminină din cadrul ace
leiași probe reunește o serie de con- , 
curente puternice. In fruntea lor, de
sigur prin prisma rezultatelor de pînă . 
acum, se situează atleta cehoslovacă 
Jirina Nemcova, in acest sezon ea a 
aruncat discul 
manță cu care a întrecut 
Cehoslovaciei 
Mertova. Acest

la 54,21 ni, perfor- 
recordttl 

deținut de Stepanka 
rezultat o recomandă

egația franceza mai cttprini 
1 rifonil cu prăjina Balastre, 
ața cum ne-a mărturisit —

PERFORMERUL „Nr. 1“ AL ATLETISMULUI FRANCEZ

Joi seara au sosit în Capitală și a- 
tleții francezi. Spectatorii bucureșteni 
vor avea prilejul să vadă evoluînd 5 
dintre cei mai în formă atleți francezi, 
dintre care 3 (Seye, Jazy și Lenoir) 
ți-ati și îndeplinit normele olimpice, 

i astfel îneît, la ora actuală, ei sînt 
componenți definitivi ai lotului olim- 

I pic francez. In afară de aceștia de- 
I legația franceză mai cuprinde pe să- 

care 
trece»=■ cu ușurință la antrenamente 4,35 și pe 

o tînără speranță a atletismului fran
cez, aruncătorul de disc și greutate 
Alard.

Firește că atenția ziariștilor prezenți 
la sosirea ptleților francezi s-a pola
rizat în jurul atletului de culoare Ab- 
doulaye Seye. El ne-a declarat că 
așteaptă cu multă încredere concursul 
de la București, unde va concura în 
mod sigur la proba de 400 m. plat.

— Cel mai bun rezultat de anul 
acesta? .— l-am întrebat. nqi ,

— 47,0, realizat recent într-un con
curs la Monaco.

—- Și pentru concursul de la Bucu
rești ce pronostica ți ?

— Este greu de spus. Nu cunosc 
așa de bine pista de pe stadionul Re
publicii. Insă, toți atleții francezi 
care au mai fost la București mi-au 
spus că este o pistă „rapidă". Atunci... 
atunci s-ar putea să alerg mai bine 
ca la Monaco.

— Totuși am
„Abdou

Seye, 
clipe

LUBEN GURGUȘINOV (R.P.B.)

Misa
a

și tinăra delegație
R. D. Germane

atleți și două atlete, o/îf nu-Cinci 
snără mica delegație « R. I). Germane. 
Atleții fruntași ai acestei țări sini in plin 
antrenament și pregătire in vederea 
Jocurilor Olimpiee. De aceea, ei nu ou 
putut face deplasarea la București; în 
schimb, in locul lor au venit atleți 
tineri, dar foarte Intentați. lat-o pe 
Carin Richert, cere a alergat recent 
11,0 pe 80 mg, și pe discobola Eichman, 
ale cAei aruncări măsoară cu regula
ritate 48—49 m.

In tabăra băieților cei mai repre
zentativi sint : Erich Ahrens! (de la 
cure antrenorii așteaptă să arunce sulița 
la 78 m) și sprinterul Opilz (in virslâ 
de. 23 ani. care a alergat in acest an 
10,6 pe 100 m). Al treilea atlet este 
aruncătorul de ciocan Niebiesch, record. 
mantii R. D. Germane, cu o perfor
manță sie 62,77 m. Ceilalți doi atleți 
sint Hans Reimers, care pe 110 mg de
ține cel mai bun timp cu 14.6, și Lothar 
Timm, care va alerga pe 1500 m și 
3000 m obstacole.

Conducătorul delegației. Mans Elert, 
ne-a declarat vă micul grup de atleți 
germani nu ore nume sono-e, dar el 
este alcătuit din elemente talentate, 
care se vor strădui să obțină rezultate 
eît mai bune în fața exigențilot spec
tatori bucureșteni.

dori o cifră...
îl numesc prietenii pe 
A 

fel sfîrșit
vă spun 
București

* cum 
zîmbit. ezitat apoi cîteva 

ne-a spus : 
sincer: sper să a- 
sub 47,0 sec. Delerr

•MM
nu m-aoi hotărit încă dacă să concu
rez și ța 100 m. sau la 200 m. Vreau 
să realizez un rezultat cit mai bun 
la 400...

a

Să
la
acesta este motivul pentru care

ELVIRA OZOLINA (U.R.S.S.)
Locul întîi, după părerea noastră, 

se cuvine a fi acordat probei feminine 
de aruncare a suliței. La startul între
cerii sînt prezente cele mai bune a- 
runcătoare ale lumii din acest an; 
noua recordmană mondială atleta so
vietică Elvira Ozolina (57,92 m) șt 
reprezentanta țării noastre, Maria Diți 
(54.33 m). Urmează săritura în înăl
țime femei în care se întrec primele 
două pețformere mondiale : record
mana lumii (olanda Balaș și atleta 
sovietică Taisia Cencik. Cu acest 
prilej lolanda va încerca să adauge 
noj centimetri recordului mondial sta
bilit de ea anul trecut cu ocazia 
Jocurilor Balcanice.

Prin înalta valoare a participanților, 
proba de 3.000 iii obstacole se va 
situa desigur la un nivel tehnic foarte

Oaspeți din R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară, R. P. F. Iugoslavia și Olanda

i

Cu trenul și cu avionul au sosit în 
Capitală toți oaspeții participant: la 
cea de a XlI-a ediție a Campionate
lor internaționale.

Delegația R. CEHOSLOVACE Cu
prinde pe: Vlaștimil Brlica (8:42,2 pe 
3.000 m obst.), Josef Matousek (re
cordmanul R. Celioslovace la ciocan 
cu 63,68 m), Frantisek Mikluscak
(100 m — 10,6 sec și 200 m — 21,0 

Jîrina Nemcova (greutate —•sec),
14,59 m și disc — 54,21 ink Jaro
slav Pljhal (greutate 17,58 m),

Programul tehnic
S1MBATA 4 iunie :

•ra 16,s»

17,96

17,15
17.25
17,35
17,50

18.05
18,20

16,30

18,40
18,55
19,10
19.25 

. 20,00

DUMINICA'5 iunie: 
ora 
era

ora
ora 
ora 
©ra 
©ra

©râ 
©ra

ora

ora 
ora 
ora

ora

©ra 
©ra

elogios nu numai pentru Camp ona- i. 
fele noastre, dar și pentru Jocurile 
Olimpice. Lamara Tuguși (U.R,S.S.)', 
cu 51,40; ludith Bognar (R.P. Ungară));, 
cu 49,96 m, Lia Manoliu (R. P, 
Romînă) cu 49,05 m și Ingrid Eich
mann (R. D. Germană) cu 49,02 m 
formează împreună cu Nemcova lotul 
aruncătoarelor fruntașe ale probe.

La înălțime bărbați vom asista, de 
fapt, la o întrecere a celor mai buni 
săritori din Balcani, a căror dispută-! 
reprezintă un adevărat prelud ii pentru I 
Jocurile Balcanice, din toamnă de la > 
Atena. In acest sezon cel mai bun re
zultat l-a marcat reprezentantul țării 
noastre Cornel Porumb ctt 2,04 m. II 
urmează, cu rezultatul de 2.00 metri, 1 
trei atleți : Eugen Ducu (R. P, Ro- I. 
rrnnâ). Cetin Sahiner (Turcia) și 
Todor Belcev (R. P. Bulgar a).

Aruncarea suliței la bărbați pro- j 
mile, de asemenea, o luptă interesantă, s 
Principalii protagoniști sînt, în ordinea l. 
celor mai bune rezultate d n acest i 
sezon: Viktor Țîbulenko (U.R.S.S.). ț 
77,69 m, Erich Ahrend (R.D.G.)'' 
76,66 m, Zbignie.v Radzî.vonowici' 
(R. P. Polonă) 75,21 m. Mțron Anyfan- 
takis (Grecia) 72,76 m — nou record., 
Regretăm faptul că recordmanul 
nostru, Al Bizim, nerefăcut în urma 
accidentului suferit cu cîteva săptă- i 
mîni în urmă, nu-și va putea măsura 
forțele cu aceștj adversari puternici, 
fiecare dintre e capabili de rezultate 
apropiate de 80 metri.

In persoana lui Zsigmond Nagy 
(R.P. Ungară) spectatorii bucureșteni 
vor putea vedea pe unul dintre cei mai 
buni aruncători de greutate-din Europa. 
Rezultatul său de 18,32 m ne scutește 
de alte comentarii! Alți concurenți 
de valoare : Jaroslav Ptihal (R. Ceho
slovacă) 17,58 m și Eugeniusz K x/iat- 
kowski (R. P. Polonă) 16,84 m.

Dar In afara acestora, f ecare dintre 
celelalte probe anunță dispute inte
resante ' ; .

Bîrdău (R. PI Romînă), Gyorgy Kiss 
și Attila Simon (R. P. Ungară).

„Anul acesta nu am alergat decît 
3:53,0 pe 1.500 m, ne-a declarat re
cordmanul Franței, tînărul Michel 
Jazy. Rezultatul este desigur necon
cludent --------------- -------------- c —
cludent 
Franței 
(3.21’8.7 
înaintea
Michel Bernard mi-a doborît recordul, 
realizirld un timp excelent. — 8:37,0. 
La rindul meu doresc acum un re
zultat cit mai bun în probele la care 
particip la acest concurs. Indiferent 
dacă voi învinge sau nu, 
vreau este ca împreună 
participanți să realizăm o cursă fru
moasă și performanțe ridicate”.

In proba de triplu salt iau parte, 
printre alții, renumitul atlet sovietic 
Vladimir Goreeaev (15,70), campionul 
balcanic sportivul bulgar Luben Gur- 
gușinov (15,23 m) și compatriotul său 
Dodiu Patarinski (15,67 m) și recenții 
recordmani naționali ai : R.P. Romîne 
(Sorin loan — 15, 55 m) și Greciei 
(Constantinos Sffcas — 15,45 m).

Proba de aruncarea discului opune 
maghiarului Ferenc Klics. unul din 
„recordmanii” acestui concurs, prin 
erie 9 titluri cucerite, o serie de con
curenți deosebit de puternici ca: po
lonezul Zeoon Begier, cu o statură 
de autentic pivot la baschet (peste

pentru pregătirea mea. Con- 
este în schimb recordul 
realizat de mine pe 2 mile 
m) : 8:46,4. Cu mimai o zi 

plecării spre București,

ceea ee 
cu ceilalți

Spectatorii Campionatelor in
ternaționale . de atletism care 
încep __ astăzi pe stadionul Re
publicii precum și iubitorii de 
rugbi și fotbal care vor asista 
la cuplajul de mîine de pe sta
dionul „23 August“ vor putea 
să citească în programele special 
tipărite numeroase note, știri și 
comentarii în legătură cu aceste 
manifestații sportive.

* Programele vor fi puse în 
vînzare la cele două stadioane.

Rudolf Tomasek (prăjină — 4,35 rn).
Patru săritori vor reprezenta atle

tismul dj-n R.P. BULGARIA la între
cerile care încep astăzi: Dimiter Hle- 
barov (prăjină și lungime), Todor 
Belcev (înălțime), Luben Gurgușinov 
și Dodiu Patarinski (triplu).

Delegația R. P. Ungare cuprinde 6 
atleți și 3 atlete: Gyorgy Kiss și 
Attila Simon (800 m și 1.500 m), 
Gerhart Hecker (3.000 ni obst.), Fe
renc Klics (disc), Zsigmond Nagy 
(greutate), Tibor Balacza (20 km 
marș.). Antonia Mttnkacsi (100 m și 
200 «i), GizeJla- Sasvari (400 m și 
800), I-udit Bognar (greutate și disc).

Pentru astăzi dimineață mai sînt 
așteptați .atleții din Iugoslavia, cele 
două atlete poloneze Elzbieta Krze- 
sinska și Jaroslawa Joszwiakowska și 
saritoarea în lungime din Olanda 
Wemnțy Scholtmeyer-Spierenberg.

Buletinul campionatelor
• Proba de 20 km marș, earc va a- 

vea loc duminică, se va desfășura pe 
următorul traseu : PLECAREA : sta
dionul Republicii (la ora 17.00) — str. 
Izvor -— Piața Splaiului —- Piața Uni
rii — Bd. 1848 — Bd. Bălcescu — 
Bd. Magheru — Bd. Ana Ipătescu — 
Piața Victoriei —■ Șo«. Kiselef — Ar
cul de Triumf — Piața Scînteii — Po
dul Băneasa —■ în apropierea Aeropor
tului Băneasa — ÎNTOARCERE — pe 
același traseu pînă la Piața Victoriei-— r biș (R.P.R.) înălțime — 
Cal. Victoriei — Casa Centrală a Ar
matei.—^ Bd. 6 Martie —- Piața Elefte- 
rie — str. C. Negri — str. Dr. Staieo- 
vieî — stadionul Republicii — SOSIRE 
(în jurul orei 18,45).

• Spre deosebire tie alte concursuri 
cirul aruncarea suliței se efectua de pe 
fia-zon^ anul acesta locul elanului a fost 
fixat pe zgură, în cele două evanUiie 
ale turnantelor. Modificarea locului de 
elan a fost determinată de faptul că la 
J. O, sulița va fi aruncată de pe zgură. 
Organizatorii „internaționalelor" au ți
nut să creeze concurenților condiții cit 
mai apropiate de cele pe care le vor 
avea la Olimpiadă.

C De-a lungul celor 11 ediții de pînă 
Rbum ale Campionatelor internaționale 
fin fost decernate învingătorilor un nu
măr de 353 medalii de aur. Cele mai 
multe dintre ele (85) au fost cîștigate 
(Ic atleții și atletele din R. P. Ungară 
(care au participat la toate edițiile). 
Urmează U.R.S.S. cu 71 de medalii (a- 
tlelii sovietici au evoluat mimai la 5 
ediții) și R. P Romînă cu 66 de me
dalii (în 11 ediții).

• Șapte din Campionii internoțion—lî 
•i ediției a Xl-a sini prezenți ți în a- 
rest an la .tortul întrecerilor să-și apere 
titlurile cucerite în 1958 : G. Kiss (HP. 
Ungară) 1.56(1 m —- 3:46,4; Constantin 
Grecescu (R.P.R.) 5.690 m — 14:244; 
I. Sevei (K.P.R.) 400 m! — 52.1; Ion 
Barbu (R.P.R.) 20 km marș —•
137 :52,0 ;Georgeta Dumitrescu (R.P.R.) 
800 m — 2:13,0; Echipa R.P.R. la 
4x)00 m femei — 48,2 ; Iolanda Ba- 

1.78.

FESTIVITATEA DE DESCHI
DERE
110 m garduri (scrii) 
SULIȚA FEMEI
100 m femei (ser i)
100 m bărbați, (serii)
80 ni garduri (serii)

400 m bărbați (serii) 
ÎNĂLȚIME BĂRBAȚI
110 M. GARDURI (finală)
100 M FEMEI (finală) 
DISC BĂRBAȚI
100 M BĂRBAȚI (finală) 
TRIPLU SALT
80 M GARDURI (finală)
1.500 M (serii contra timp) 
800 M FEMEI (serii contra timp) 
10.000 M
4x100 M FEMEI (serii contra 
timp)

20 KM MARȘ 
DTSC FEMEI 
400 m femei (serii) 
LUNGIME FEMEI 
400 m garduri (serii) 
200 m femei (serii) 
GREUTATE BARBAȚI 
200 m bărbați (serii) 
SULIȚA BĂRBAȚI 
LUNGIME FEMEI 
400 M BĂRBAȚI (f nală) 
800 M BARB AȚI (serii 
timp) 
3.000 M OBSTACOLE 
4X100 M BĂRBAȚI (serii contra 
timp)

PRĂJINA 
CIOCAN 
400 M GARDURI (finală) 
GREUTATE FEMEI 
ÎNĂLȚIME FEMEI

19,10 200 M BĂRBAȚI (fViaîă)

17,00
20,00

20.35
21,00
21,20

21.35

21.50
22,05

22,25
22,40

LUM 6 iunie : 
ora 
ora 
ora

ora 
ora

©ra

contra

17,00 
ia,40 
18,55

DE INCHI-

19.20 200 M FEMEI (finală) 
19,36 5.000 M
19,50 401 M FEMEI (finală) 
20,00 4x400 M
20,05 FESTIVITATEA

ora 
ora 
ora 
ora 
ora

Ce li-av pus perna aia în spate, recordule ?
— Păi nu vezi ? lolujula vrea iar să mă... bată !

Desen de AL. CLENCIU

cadrul „Internaționalelor'’ Toianda Ba 
recordul mondial

•Te 
ii r-
45
«le

Amănunte de organizare
Ln campionatele internalio<nale 

atletism ale R.P.R,. sînt valabile 
rnătoarele serii de bilete : seria nr. 
în ziua «le 4 iunie, seria 46 în ziua
5 iunie și seria 47 în ziua de 6 iunie. 
Biletele cu ștampila ,.redus” sînt vala
bile numai însoțite de carnetele de stu
dent sau elev.

Respectarea numerotării locurilor este 
obligatorie.

Accesul va fi permis numai prin 
inlrările indicate pe bilete.

Permisele valabile la această com
petiție sînt următoarele: roșii și albastre 
în piel<? la tribuna I sector B. albastre 
dermatin, verzi dermatin. gri derma- 
tin cu ștampila „atletism”, carnetele de 
arbitri și antrenori de atletism la tri
buna I în loji. Pentru masa presei 
sînt valabile permisele verzi de ziariști 
numai în limita locurilor repartizate 
fiecărui ziai.



Concursul de dirt * track
Un spectacol pasionant, așteptat cu nerăbdare:*;

■ - -" .

— deși in aparența este un obstacol ușor — supune totuși la un examen 
>e concurenți. lată-i pe Mircea Cerneseu și Vasile Szabo inlrecîndu-se 

în cadrul primului

am-ul manifestațiilor 
și internaționale pe 
.te Capitala noastră

concurs desfășurat pe stodionul Dinamo
sportive 

care îl 
astăzi și 

ste deosebit de atractiv- Prin- 
t-e manifestații sportive de ani
se află și concursul de 
:k și obstacole care se va des- 
mîine dimineață cu începere 
a 10. pe stadionul Dinamo. Iu- adus țării noastre succese de presti- 
portului cu motor vor avea ................................. " ‘ ~

atea să urmărească atît de fru- 
întreceri de dirt-track și ob- 
Și dacă spectatorii așteaptă 

ție concursul, concurenții sînt 
emoționați decît ei. Noul tra- 
:u obstacole noi, mai dificile —■

pune serioase probleme de îndemînace 
pentru participanți. Sîntem siguri 
însă că ei vor reuși să le rezolve cu 
succes și că eforturile lor vor face ca 
spectacolul sportiv să se ridice la un 
nivel superior. Lotul concurenților este' 
format din adevărați maeștri ai spor-- 
tului cu motor, din sportivi care au j

giu în întîlnirile internaționale. Pro
bele de dirt-track, în care excelează 
motocicliștii H. Sitzler, G. Mormoceai 
și C. Radovici vor cuceri dri nou — 
prin spectaculozitatea și dinamismul 
lor — admirația publicului.

Petrolul a greșit mai puțin
ca Dinamo București și a invins cu 3-1 (1-1)

Reîntîlnirea cu cea mai îndră
gită competiție sportivă, campio
natul categoriei A la fotbal, după 
două săptămini în care i-am simțit 
lipsa. Reîntilnire cu soarele, după 
ati-tea zile cu cer plumburiu și cu 
ploi insistente ca de toamnă, care 
păreau că nu vor mai lua sfîrșit. 
Concluzia e ușor de tras: tribu
nele stadionului Dinamo au fost 
aproape pline joi, cînd s-a dispu
tat meciul-restanță dintre Dinamo 
și Petrolul, deși campionatul e 
practic încheiat, nimic deosebit 
nemăiputînd surveni nici în frun
tea clasamentului, nici la periferia 
lui.

Cei 15—17.000 de spectatori au fost 
însă pe deplin mulțumiți numai de... 
timp. Intr-o oarecare măsură au plă
cut și unele acțiuni din repriza a 
doua, pe aripa dreaptă, ale Petrolu
lui, bine concepute și executate. D.ir 
meciul a avut două reprize, și firește, 
a pus față în față două echipe. Dacă 
Petrolul ne-a făcut să mai uităm în 
partea a doua a jocului cît de slab în- 

rcepuse, în schimb Dinamo a acționat 
L tot timpul la întîmplare, singurele 
Lfaze demne de reținut fiind acelea 
rcreate de Vasile Anghei, prin jocul 
țsău derutant. Dar și acesta, conti- 
l nuînd să joace de unul singur, a pu- 
ț tut fi anihilat de apărarea adversă,
► astfel că Dinamo n-a mai putut con
sta nici pe contraatacurile sale, din ce
► în ce mai rare, de altfel, în repriza 
ka doua.
► Scorul l-a deschis Petrolul, în min.
► 15, prin Dridea, după ce în min- 12

singur cu portarul, tră-Semenescu,
sese afară de la 10 metri, iar același 
Dridea, în minutul următor, ezitase 
să șuteze, deși faza îl depășise și pe 
Utu. In compensație, pare-se. Dridea 
a fost cît se poate de decis la acțiu
nea din care avea să marcheze, fă- 
cîndu-și loc prin fault spre poarta lui 
Utu și înscriind apoi printr-un șut 
sec. Se joacă slab de ambele părți, 
fără orizont. Cu totul izolată apa
re, pe acest fond de joc ste
ril, faza din min. 39, în care Vasile 
Anghei face „mat“ apărarea oaspeți
lor, demarînd pînă aproape de linia 
de fund și centrînd de acolo înapoi la 
Biikosi, căruia nu i-a mai rămas alt
ceva de făcut decît să trimită mingea 
în plasă. In restul reprizei însă, pase 
greșite de-o parte și de alta, aglome
rări de jucători pe un spațiu restrîns 
—- fotbal de calitate mediocră.

In repriza a doua. Petrolul a avut 
inițiativa, a jucat ceva mai legat și a

obținut pînă la urmă o victorie meri-i 
tată. Badea (min. 60) și Babone 
(min. 84 din lovitură liberă de la 
16 metri)! consfințind prin goluri diă 
ferenta de ieri dintre cele două e-t 
chipe.

Arbitrajul lui Ion Dobrin (Petro
șani) a fost cu totul nesatisfăcător. 
El a tolerat jocul dur, a lăsat ca fot-’ 
baliștii celor două echipe (mai ales 
Eftimie) să nu controleze atît balo-l 
nul, cît picioarele adversarilor.

Iată formațiile celor două echipe:
Dinamo București: Uțu — Popa, 

MOTROC, Panait — DRAGOMIR, 
Nunweiller—VASILE ANGHEL, Var
ga, Biikbssi, Eftimie, Semenescu.

Petrolul Ploești: Sfetcu — Tendler, 
FRONEA, Florea—D- MUNTEANU, 
MARIN MARCEL —Zaharia, Tabar-i 
cea, DRIDEA, BADEA, Babone.

LA RELUAREA
ionatul 
ioi s-au
mîine cu etapa a XX-a: 

ești: Dinamo—Rapid (stadio- 
August", ora 15,30) ; Ploești:’
— Steagul roșu; Bacău: Di- 

- Minerul; Cluj:' Știința — 
Petroșani: Jitii — Farul, 

cea partidă, cum se ' știe, s-a 
at joi ’ ('Progresul—C.C.A.), 
: echipa C.C.A. se pregătește 
ilecarea 1 în turneu-în Italia, 
rea jocurilor de campionat din 
a A s-a făcut în mijlocul

categoriei A, î i cadrul 
disputat două partide.

do- 
fot-

urnii interes destul de mare, care 
vedește că masele de iubitori ai 
balului urmăresc cu mult interes cam
pionatul, cea mai importantă compe
tiție a fotbalului nostru, deși a- 
ceâstă întrecere a fost întreruptă de 
Ia 17 aprilie (perioadă în care nu 
s-a disputat decît o singură etapă 
pînă azi, la 8 mai). Interesul spec
tatorilor prezenți în ' număr mare pe 
„Dinamo" ca și la „Republicii” (în 
ciuda efortului la care au fost supuși 

’ prin alcătuirea unui program sui- 
generis, care i-a plimbat din șo®.

Clasament, pregătiri, formații
înaintea etapei de mîine a 
atullii fcatșgoriei A, clasa
se- prezintă, astfel:

Dodeanu, Neacșu-Bodo, Ko6z-

A. (1) 20 14 3 3 46:22 31
roșu (2) 19 .8 8 3 41:29 21

il (3) 19 8 5 6 30:28 21
Bacău (4) 19 7 6 6 23:24 20
olul (7) 18 7 5 6 28:19 19
A. (5) 18 7 5 6 20:20 19
ița (6) 19 5 9 5 24:28 19
id (8) 19 5 7 7 28:27 17

Buc. (9) 19 4 9 6 23:25 17
fresirl (10) 20 6 5 9 30:33 17
erul (11) 19 4 6 9 21:32 14

(12) 19 2 6 11 15:42 10
pid va aiiinia fo►rrrlăția: O joc-

ka-Copil, Cteon, Ene II, Georgescu 
(Al. Lazăr), R. Lazăr.
• Dinamo nu s-a fixat asupra pos

turilor de portar (Cozrna sau Uțu), 
half stînga (Nunweiller III sau Nun
weiller IV) și inter dreapta (Varga 
sau juniorul Feodot). lA rest va juca 
aceeași echipă ca joi, mai puțin 
Biîkbssy, înlocuit cu Ene I.
• Dinamo Bacău — Prahova Ploești 

3—1 (1—0). Au marcat: Drăgoi, Ci- 
ripoi și Rădulescu, respectiv Zincu- 
lescu. Dinamo a prezentat echipa: 
Fatir-Giosanu, Gîrnaru, Cincu-Țîrcov- 
nicu (Vătafii), Ufvary (Țîrcovnicu)- 
Drăgoi, Rădulescu, Grain (Filip), Ci- 
ripoi, Publik,.,.

Ștefan cel Mare tocmai pe str. Izvor) 
nu a fost însă răsplătit decît în 
foarte mică măsură de calitatea jocu
rilor. E drept că s-a resimțit lipsa 
meciurilor de campionat, dar a fost 
evident și faptul că echipele nu au 
folosit cum trebuie perioada de în
trerupere pentru a lucra mai intens 
și mai temeinic în direcția îmbunătă
țirii pregătirii tehnice. In partida 
Dinamo—Petrolul mai ales, au fost 
frecvente greșelile de tehnică indivi
duală, în execuțiile de bază, în miș
carea pe teren, în finalizare. Acest 
lucru trebuie să atragă în mod foarte 
serios atenția antrenorilor și echipelor. 
In ale căror preocupări pe primul loc 
trebuie să fie calitatea fotbalului, o 
sporită exigență în munca de pregă
tire și selecționare a jucătorilor. Sco
pul urmărit intr-lin meci de campio
nat, cucerirea victoriei, nu trebuie să 
fie o piedică în calea desfășurării 
unui fotbal de bună calitate, prin care 
— de fapt — se poate ajunge mai 
repede la succes. Să sperăm că ulti- 
piele rezultate din întîlnirile interna
ționale pe care le-a susținut echipa 
poastră reprezentativă au constituit un 
serios semnal de alarmă și pentru an
trenorii echipelor de fotbal angrenate 
în campionat, că jocurile de mîine 
vor reflecta un început de orientare 
în direcția redresării fotbalului, această 
ramură sportivă atît de mult iubită 
de masele de oameni ai muncii.

^■onosport
Jn premiu de 73.514 lei

la Pronoexpres 1
amgl concursului Pronosport 
de mîine, 5 iun'e care cuprinde 
le de reluare a campionatului 
ei A, este următorul:

Romînă—Franța (rugbi) 
inamo București-Rapid (cat. A) 
etrolul-Sțeagui roșu (cat. A) 
iînța CIuj-UTA (cat. 
il-Factil (cat. A) 
namo Baeău-Minerul 
îirea Iași-Din. Galați
?R Pașcani Știința Buc. (cat. B) 
iința Craiova-Din. Obor (cat. B) 
:t. Tirgoviște—CSM Reșița

• )-
•’R Arad-Tract. Orașul Stalin 
)
S Tg. Mureș-Corv. Hunedoara 
at. B)

P.

A)

(cat. A)
(cat. B)

Programul Loto Pronosport” 
Știrbei, dfri echipa Progresul, 

astfel etapa Pronosport de 
1—2,1; 11—2,1; III—1;

JACK BERARIU

Intervenția lui Uțu a fost inutili. Surprins de faptul că s-a desfăcut,
ereînd o spărtura pe unde a pătruns șutul puternic al lui Babone, portarul 
dinamovist a scăpat mingea în plasă Foto : T. Roibu

Joi seara, cînd crainicul stației de 
radioamplificare de la stadionul „Re
publicii" a anunțat formația echipei 
Progresul — din care lipseau nu mai 
puțin de 5 titulari (Nedelcu, Caricaș, 
Soare, Oaidă, Dinulescti) șansele teo
retice ale liderului (CC.A.) sporiseră 
într-atît de mult. îneît simțămîrrtul de 
a fi prezenți Ia o partidă jucată dina
inte își făcea loc, vrînd-nevrîrsd, prin
tre spectatori.

Și meciul a început- N-a trecut 
mult și în min. 13 tabela de marcaj 
arăta 1—0 pentru militari: Alexan- 
drescu „servit" printre de Constantin 
a împins ușor balonul în poartă pe 
lingă Miudru ieșit în întîmpinare. Cine 
se mai îndoia de victoria liderului? In 
clipa aceea poate nimeni, dar după 
numai două minute mulțî. foarte mulți 
spectatori. Smărăndescu I egalase si
tuația printr-Un voie spectaculos, la 
capătul unei acțiuni frumoase. încura
jat de gol, Progresul a luat inițiativa 
stăpînirvd terenul (cu mici pauze) pînă 
la sfîrșitul reprizei. Și golul,

care trebuia să consfințească su
perioritatea echipei Progresul în 
această primă parte a jocului, 
a venit în min. 41, cînd Mafteu- 
ță a înscris imp’arabil din apro
piere. Puțin timp de la reluare, C.C-A. 
își masează adversarul (obosit după 
eforturile evidente depuse în prima re
priză) în jumătatea lui de teren- E- 
chipa desfășoară un joc plăcut 
ansamblu dar dincolo de linia

Un concurs care promite premii frumoase!
JV_ 1- V—I x ; VI — 1; VII—1; Bacău; Participînd cu un buletin-abo-
VIII—x 2; IX—1,2; X-l ; XI-l,x; nament, NICOLAE ISTRATESCU din

’ com. Podenii vecii; (raionul Teleajen,
XII x,2. reg Ploești) a obținut un premiu de Pronosport. .

10.502 lei 1 Buletinele-abonament își 
arată eficacitatea !

Rubrică redactată de I. S. Lofo-

PREMIILE PRONOEXPRES

în 
_______ . __  _____ ___ _____ de 
16 m nu reușește nimic, pentiru că, pe 
de o parte, „cvintetul" ofensiv se do
vedește neinspirat, iar pe de alta, pen
tru că apărarea echipei Progresul bine 
dirijată de Ioniță (joi cel mai bun 
de pe teren) acționează cu multă si
guranță. Cu toate acestea egalacea nu 
poate fi evitată. In min. 70 Zavoda II 
execută un aut, lung ca o lovitură 
de colț și mingea ajunsă la Constan
tin este reluată puternic sub bară 2-2. 
Golul lui Constantin scoale pe Progre
sul din apărare, astfel îneît, spre sl'îr- 
șit partida se echilibrează. Și astfel 
ia sfîrșit, cu un rezultat 
un joc atractiv, purtat în. 
sportivității, cu excepția 
groeolan comis de Cacoveanu (în min. 
54) asupra lui Ioniță. Andrei Radu
lescu a condus bine echipele: 
C.C.A : Voinescu-Zavoda II, IVANF.S- 
CU, ZAVODA I—Jenei,__ Bone—Ca
coveanu, CONSTANTIN, AlexandresJ 
cu, Raksi, Tătaru; PROGRESUL i 
MINDRU-Smărăndescu II, IONIȚĂ, 
Dobrescu-MAIOR, Știrbei-BABOE,- 
SMARANDESCU L PROTOPOPES- 
CU, MAFTEUȚA. MARIN.

★
Formația Progresului a produs sur

priză. Ea însă, venea să reflecte o 
poziție hotărîtă a conducerii clubului, 
care i-a scos din echipă, pentru acte 
de indisciplină pe Dinulescii, Oaidă, 
Caricaș și Soare (acesta n-a fost nici 
la antrenament), introducînd în locul 
lor elemente tinere, eu nume mai puțin 
sonore, care — în lipsa vedetelor 
blazate și mofturoase — și-au hiat 
toată răspunderea meciului. O răspun
dere de care — cum s-a văzut — 
tinerii fotbaliști s-au achitat cu cinste. 
De aici o concluzie pe care trebuie 
s-o tragă antrenorul Botescu: promo
varea eu curaj a elementelor tinere, 
care — bine pregătiți în continuare 
— pot fi oricînd adevărați titulari ai 
echipei.

In compania acestei echipe tinere, 
C.C.A, nu s-a simțit în largul ei, 
deși a crezut că va avea o sarcină 
ușoară.

echitabil, 
limitele 

faultului

pwmii a

premii

premii a

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul PRONO
EXPRES nr. 22, din 1 iunie, au fost 
stabilite următoarele premii:
Categoria a H-a : 1 premiu a 73.514 lei 
Categoria 
10.502 iei
Categoria
1.361 lei

a

a

Jll-a : 7

lV-a : 54

Categoria
160 lei
Categoria
52 lei

V-a : 458

a Vl-a : 1.405 premii

a VlI-a : 7.219 premiiCategoria
20 lei

Fond de premii: 514.601 lei

Premiul în valoare de 73.514 
fost cîștigat de participanta MARIA 
CAN DRE A din Moineșli, regiunea

lei a
De curînd Epure Chiriei, din comuna Variaș (raionul Arad) a obținut la Pro
nosport ; 1 premiu I, 3 premii II și 3 paemii III, in valoare totala de 161.190 
lei. „Premiul realizat este răsplata perseverenței. N-am lipsit și nici n-o să lip

sesc de la vreun concurs” a spus Epure Chiriei, pe care-l vedeți în fotografie 
completîndu-ji buletinele pentru etapa de mâine

GH. NICOLAESCU
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întrecerile tenism anilor bucureșteni
© Fruntașii tenisului bucureștean își 

continuă activitatea competițională, par- 
ticipînd la o nouă întrecere de an
vergură. Azi și mîine este programată 
prima etapă a campionatului pe echipe 
al regiunii București, care cuprinde 
două întîlniri „tari”, la prima cate
gorie : Dinanto — C.C.A. și Progresul 
— Știința. Vom putea asista deci la 
reeditare* cîtorva dintre interesantele 
confruntări din cadrul „Cupei Con
gresului”. Formula de disputare pre
vede ca echipele să fie formate din 6 
băieți și 2 fete, în total disputîndu-se 
cîte 19 jocuri, de fiecare întîlnire.

Campionatul eclripelor bucureștene 
cuprinde și o a doua serie, la care 
sînt înscrise 10 echipe, împărțite în 
două grupe, la prima iau parte : 
CjS.A„ M.I.G., Ipromet, I.P.C.M. și 
Justiția I; iar Ia a două: Justiția II, 
Petrol Chimie, I.R.E.B.. Artă Cinema
tografie și Academia R.P.R. Primele 
două echipe clasate în grupe își vor 
disputa un turneu final.

« Joi 
întîlnire 
lui”. In 
perechea 
a dispus 
ziru cu 6—3, 8—6. In semifinală, 
vingătorii întrecuseră în două seturi pe 
Lia Doboșiu și M. Viziru.

• Pe terenurile Centrului de antre
nament nr. 2 se dispută o nouă com
petiție în cinstea celui de al III-Iea 
Congres al P.M.R. Asociația Justiția 
organizează un concurs rezervat ex
clusiv probelor de dublu, la care s-au 
înscris în total 36 perechi de jucători.

dimineață s-a disputat ultima 
din cadrul „Cupei Congresu- 
finala probei de dublu mixt, 
Julieta Namian — I. Tiriac 
de Irina Ponova — Gh. Vi- 

în-

C. C. A. și Știința dispută azi 
derbiul „Cupei Congresului"

Ultimele două meciuri din cadrul 
etapei a IlI-a a „Cupei Congresu
lui" s-au încheiat cu rezultate aș
teptate. Pe terenul Știința, echipele 
Știința și Rapid au furnizat o par
tidă interesantă, echilibrată, jucăto
rii ambelor formații luptînd cu mul
tă energie pentru victorie. Mai omo
genă și superioară în lupta sub pa
nouri, echipa Știința a învins cu 
scorul de 86—79 ( 42—38). Cele 165 
de puncte au fost înscrise de: Nagy 
27, Rădulescu 13, Dumitru 3, Nicu-

lescti 16, Bîlc 6, Ioniță 5, Pitulesctt 
7, Sterescu 9, pentru învingători și 
de Costescu 15, Ganea 16, Florescu
5, Predulea 16, Angliei 18, Stănescu 
7, Olteanu 2, pentru învinși.

Pe terenul Proiectantul s-a desfășu
rat partida dintre C.C.A. și Petrolul. 
Militarii s-au dovedit superiori și au 
învins la o diferență categorică: 
57—42 ( 31 —13). Au înscris: Nedelea 
14, Dinescu 16, Testiban 6, Cimpoiaș 
11, M. Ionescu 1. Cojocarii 2, Cotiga- 
ru 7, pentru C.C.A. și Stroe 8, Mincu 

iordăchescu 13, Leca .3, Tunaru
6, pentru Petrolul.

După trei etape, clasamentul „Cupei 
f?rf">HOT aci tli 1 î** ca in+ a 3Stfcl *

0 0 
o o 
o 1 
o 1 
0 2 
0 2 
0 3 

0 0 3

12,

Congresului", se
L Lotul R.P.R.2. *ștHnța

C.C.A.
Petrolul Ploeștl 
Progresul
Metalul

prezintă
3 3
3 3
3 2
3
3
3
3
3

R.P.R. participă

2
1
1
0

2S1-148 
196-168 
180-177 
153—161 
159-154 
163-216 
196-215 
170-189

9
9
7
7
3
3
3
3

Record de înscri
în „Cupa Rap
Cel de-al patrulea concurs 

reștean de sporturi nautice al 
nului așteaptă comenzile de 
Este vorba de „Cupa Rapid", coi 
tie organizată de către clubul ci 
lași nume în cinstea celui de al 1 
Congres al P.M.R.

Întrecerile ce se vor desfășur 
tizi începînd de la ora 16,30 (p 
de juniori) și mîine de la ori 
(probele de seniori) pe lacul I 
trău se anunță deosebit de inte 
te, datorită în primul rînd num 
record de canotori (peste 270) îi 
în cele 30 de probe deschise scl 
lor, caiaciști’or și canoiștilor 
reșteni. Pe ‘de altă parte ne așt 
și la dispute foarte strînse în s 
în probele de schit 44-1 și 84 
niori în care își vor disputa în 
tea cîte 10 și respectiv 6 amb; 
sau caiac 4 și caiac 2 seniori 
și. respectiv, 12 bărci la start.

Duminică dimineață, la ora 10 
avea loc, tot pe Herăstrău, și [ 
concurs oficial de moto-nauti 
sezonului, organizat de către 
C.C.A-

PRIMA MARE COMPETI 
A SPORTIVILOR FRUNT
Duminica viitoare, pe lacul Sr 

se va desfășura cea mai mare 
petiție de sporturi nautice a se 
lui: „CUPA DINAMO", la car 
lua parte sportivii din lotul ol 
cei din loturile republicane p 
și numeroși sportivi din cit 
bucureștene.

A apărut
Mîine dimineață: cursă de fond lotul

I

tricourile

țl. Menționăm din cuprins : 
i" • Mulțumim din inimă Partidu- 
iZZlui (pagini închinate celui de-al 
--III-Iea Congres al P.M.R).

©In preajma mondialelor de 
j-handbal (reportaj cu echipa noa-4- 
"stră reprezentativă feminină). ZZ

• „Ștacheta urcă" (înserr •sări" - 
"despre Cornel Porumb și Eugen" 
ZZDucu).

■ • Primele curse cu obstacole ale"
țmotocicliștilor din Capitală. ZZ 
• • Rugbiștii francezi (un foto---

Treportaj al lui Robert Barran, re-” 
idactor șef al revistei „Miroir-- 
"Sprint", despre c.hipa Franței). " 
ZZ • Atleții polonezi înaintea J.O... 
--(corespondență specială de la „Pr-" 
”jeglad Sportowy" din Varșovia). ZZ 
|t • Maeștrii balonului rotund :■►

Raymond Kbpa. ZZ

• Imagini de la canjbionafele-- 
internaționale de tir și, de., gini-" 
nastică, campionatele republicanei Z 
de box, R. Cehoslovacă — R.P.R.- - 
(fotba.1), Rapid —Levski (volei),Z 
etc. j - -

• Magazin, varietăți, olimpice," 
jocuri, poșta magazin.

3.
4.
5.
6.
7-8. Rapid 
7-8. S.P.C.

Precizăm că
în afară de concurs.

A patra etapă a „Cupei Congresu
lui" se dispută azi și mîine pe te
renul din parcul Progresul. Cea mai 
importantă întîlnire se desfășoară azi 
între C.C.A. și Știința, considerate de 
altfel principalele pretendente la pri
mul loc. Faptul că ambele formații 
sînt neînvinse (C.C.A., a pierdut doar 
meciul neoficial susținut în compania 
lotului R.P.R.), forma bună manifes
tată pînă acum și dorința jucătorilor 
de a învinge, iată elemente rare ne 
determină să afirmăm că această par
tidă va oferi un spectacol interesant.

r

Jucătorii de ia Rapid au unbracat 
pentru a șasea oarăArbitrul anunță tur cu sprint. Concurența se pregătesc pentru o nouă dispută 

desfășurat pe velodromul Dinamo)
de astăzi după-amiază)' sînt viteză 
seniori, semifond seniori, 500 m ju
niori și urmărire pe echipe juniori. 
Iată cîștigătorii probei de viteză se
niori pe ultimii 10 ani:

1950 — Ion Ioniță; 1951 — Ion 
Ioniță; 1952 —. Vasile Oprea; 1953 
— Ion Ioniță; 1954 — Vasile Oprea; 
1955 — Nicotae Voicu; 1956 — ne
disputat; 1957 — Vasile Oprea; 
19Ș8 — Nicolae Voicu; 1959 — Ta
cite Petre.

întrecerile încep la ora 16 pe ve
lodromul Dinamo.

★
Rutierii vor lua mîine dimineață la 

ora 9.30 startul într-o nouă cursă de 
fond pe ruta București — Giurgiu — 
București. Competiția este organizată 
de clubul sportiv Constructorul în 
cinstea celui de al III-Iea Congres al 
P. M. R. și este deschisă tuturor ca
tegoriilor de alergători. Vor lua star
tul și cicliștii din lotul olimpic de 
fond. Competiția de mîine se desfă
șoară după următorul program.: se
niori -— 120 km; tineret — 80 km; 
juniori categoria I — Ș0 km; juniori 
categoria a Il-a — 30 km; fete — 
20 km; biciclete de oraș — 10 lan. 
Adunarea concurenților 
la ora 8 la stadionul 
(șos. Olteniței). Primul 
în jurul orei 9,30.

pasionantă... (Fază dintr-un concurs

Astăzi după-axpiază, încep pe . velo-., 
dromul Dinamo campionatele Capita- 
,lei de pistă. Competiția -se bucură de 
particiMrea. valoroasă a unei adevă
rate finale de campionat național. 
Alături --•de-membrii lotului olimpic 
(Ion Ioniță și Petre Tache) vor evo
lua pistarzi cu o bună pregătire și 
cu șanse la locurile fruntașe. Cons
tantin Voicu, Vasile Oprea, Ștefan 
Lemîndroiu, Virgil Iordache, Tănase 
Adrian ș. a.

Primele probe ale programului (cele

Jucătorii de volei de la Rapid 
București au îmbrăcat de curînd pen
tru a șasea oară tricourile de cam
pioni ai R.P. Romîoe (1949, 1950, 
1955, 1956. 1958-1959, 1959-1960).

Feroviarii au cîștigat campionatul 
pe merit, într-o întrecere pasionantă 
cu o serie de echipe redutabile (Pro
gresul, Dinamo, Știința Cluj etc.) 
care le-au dat o replică puternică. 
Pe lîngă că este cea mai -bună echipă 
masculină de club, nu greșim, dacă 
afirmăm, că jucătorii de la Rapid 
au făcut în acest an un frumos salt 
de calitate". ‘

șase, progresulprintre primii , , , „
de Mincev, Munteanu și Grigo 
Și totuși, se poate afirma că 
primii 6 jucători și rezervele e 
există încă o diferență de v 
destul de mare, care, printr-o 
tire mai atentă, poate dispare, 
vorba în special de tinerii Bacii 
trișor și Brănescu.

Feroviarii au cîștigat acest 
pionat aliniind un lot foarte 
strîns. In viitor, datorită presti 
pe care și l-au creat pînă acur 
în țară cit și peste hotare, c 

ȘÎ de. valoare. Rapid buie șă și-l .completeze cu ele 
ij>i ■ 'otno^dnă, • lecftili- tin^-e,“talentate. -capălăte să ' î

IN CAPITALA 
AZI

Ciclism: Velodromul Dinamo, ora 
16: întrederi în cadrul campionatelor 
Capitalei.'

Sp. Nautice: Lacul Herăstrău, de 
la ora 16,30: „Cupa Rapid", concurs 
de scl’.if, caiac și canoe- pentru seniori ■ 
și juniori.

Baschet: ' Teren Progresul, de la 
ora 17: meciuri în cadrul „Lupei Con
gresului": C.C.A.—Știința și S.P.G.— 
Petrolul Ploești.

Natație: Ștrandul Tineretului, ora 
18: concurs tentativă de record în 
cinstea Congresului.

Fotbal: Tererr Metalul (Dudești), 
ora 17.30: Metalul — Dinamo Pitești.

Tenis: Campionatul pe echipe al 
orașului București: teren Dinamo, de 
la ora 15,30: Dinamo — C.C.A.; te-

10:

!N CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI 
UN NOU FILM ROMÎMESC

SPORȚUL POPULAR 
G-» I

i 'OHiwrrfA siiWiuiur cMMrow'-c
„a u c & * g s r 6,*

ren Progresul, de la ora 15,30: Pro
gresul — Știința.

MÎINE
Ciclism: Stadionul Constructorul,

ora 9,30: start în cursa de fond 
București—Giurgiu—București.

Moto: Stadionul Dinamo, oră 
concurs de dirt-track și obstacole.

Sp. Nautice: Lacul Herăstrău, de 
la ora 8,30: „Cupa Rapid", concurs 
de scliif, caiac, și canoe pentru seniori 
și juniori; de la ora 10,30: concurs 
mofo.iautic organizat de C.C.A.

Baschet: Teren Progresul, de la ora 
10: meci în cadrul „Cupei Congresu
lui": Metalul — Progresul.

Fotbal: Stadionul „23 August",, ora 
15.30* Din/mo—R/pid. Stadi&mil JjJit. 
Iești, ’ora 'll’? ț^ăpid—Î.M.S. “C. Lii-ng, 
regiunea Pitești (optimile campionatu
lui republican de juniori.

Rugbi: Stadionul „23 August", ora 
17.30: R.P. Romînă— Franța.

Tenis: Campionatul pe echipe al ora
șului București: teren Dinamo, de la 
orele 8,30 și 15,30: Dinamo—C.C.A.: 
tei in Progresul, de la orele 8,30 și 
15.30: Progresul—Știința.
------------------ 4.• - ...x-------------------

B
S ÎMBATĂ, ALERGĂRI DE TRAP
In programul alergărilor de sîmbă- 

tă figurează premiile Feteior și Flăcăi
lor, care r vesc de delmt cailor de 
doi ani. Apariția minților în probele 
publice suscită ca totdeauna un viu 
interes. O alergare de seamă este 
„Premiul de încercare", pe distanța 
de 2800 metri, la care iau parte cei 
mai tuni cai de patru ani, viitorii 
coiiciircnți ai derbiului. Dintre prota
goniști nu lipsește decît Săltăreț, care 
reintră sîmbătă într-o întrecere de 
2200 metri alături de fruntașii furtu
lui. In această cursă sînt înscriși:

2200 Olteț (Toderaș I.), Demon (Ți- 
găeru D.), 2220 Lac (Ichim C.), Ora
dea (Marcu Tr.), 2240 Săltăreț (Sza
bo 1.), Lustragiu (Mihăilescu S.), 
2230 Pogorîș (Dinii Tr.), Zăduf (Oa- 
nă 1), 2300 Băltăreț [Tănase Gh,),

va avea loc 
Constructorul 

start se vaja

Cicloturism
Consiliul orășenesc U.C.FJ5. Bucu

rești organizează mîine o nouă excursie 
cicloturistică la Afumați; Copăceni. Con- 
cu ren ții vor vizita Gospodăria agricolă 
eolectiyă, pădurea și ștrandul. Aduna
rea concurenților se va face la ora 8 
la stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare), iar plecarea în jurul orei 8.30.

DUMINICA, LA GALOP
In programul alergărilor de dumi

nică dimineața, caii de doi ani au la 
dispoziție trei întreceri, toate pe dis
tanța de 800 metri. Două probe se 
dispută pe 1700 metri și cuprind ele
mente din categoria a doua, care s-au 
mal întîluit pe parcursuri variate în 
cursele anterioare.

Pe 1800 metri 
gare, care prin 
prezint# interes.

Ogar 60 kg.
(Lazăr Gh.), Miracol 55,5 (Iliițule-ag 
V.), Fulger 51,5 (Botescu Șt.), 
rubița 51 (Tasim E.), Palna 50 
cui FI.), Sprinten 50 (Ghiță A,), 
raon 49,5. [Drăgtiici C.),

se desfășoară o aler- 
cotnpouența lotului

Iau startul:
(Grișan Gr.), Galop

lată~i pe voleibaliștii de la Rapid București, campioni pe 1959—1960, 
stingă la dreapta, sus t Raduccmu, H. Nicolau, Drugan, Plocon, Grigoi 
Mincev. Jos : Petrișor, Pavel, Munteanu. Din fotografie lipsesc antr< 

echipei, Gh. Petrescu și
recttnoscu’fă forjă de 
Plocon, Pavel), pusă 
Drăgan și Pqnova, 
inepuizabili, care, 

și tenacitatea lof,

brată, cit o 
atac (Nfcolau, 
în valoare de 
doi ridicători 
prin calmul 
au știut să redea echipei încrederea 
în momentele grele. Și astfel de mo
mente grele au fost. Să amintim doar 

nle cele două meciuri cu Progresul
București, partida disputată Î11 retur, 
în Capitală, cu Știința Cluj, “jocul 
«usținut cu Dinamo în turut campio
natului.

Prin ce 
sării ? In 
pregătire 
Gheorghe

căpitanul ei, Jean Ponova
iască cu succes — la 
cei din primul „sextet", 
ales că vor reprezenta 
nesc și în viitoarea ediție a 
Campionilor Europeni".

Urăm voleibaliștilor de Ia 
și antrenorului lor, succese la I 
frumoase și în viitor.

nevoie 
Aceasti 

voleiul

Ultimul meci

Su-
(Pi-
Fa-

șpa dominat Rapid adver- 
primul rînd prin excelenta 
asigurată de antrenorul 
Petrescu; în al doilea rînd 

prin omogenitate și maturitate. Toți 
jucătorii de la Rapid joacă de mult 
timp împreună, se cunosc bine; iar 
maturitatea și-au căpătat-o de-a Iun 
gul numeroaselor jocuri internaționale 
sau de campionat susținute împreună.

Saltul de valoare 
dovadă Rapid în < 
cent încheiat. s-a 
și ia o seirie de 
marcăm revenirea în

de care a dat 
campionatul re- 

1 făcut văzut
: jucători: re-

______ _______ ... formă a lui 
l^ăducanu, prezent aproape tot timpul

al ca^piomtuhii mascu
Azi, la Petroșani, are loc u 

meci din cadrul campionatului 
culin de volei 1959—1960: Jiu 
greșul București. Partida se a 
echilibrată, fiindcă Progresul t 
putea prezenta echipa completă, 
rie de jucători fiind reținuți în 
tală pentru examene. Jiul, car 
minica trecută a pierdut în fața 
ței Galați, va căuta să aibă o 
portare cit mai frumoasă în fa 
tuziaștilox săi susținători, z



ici luptători romîni în finala Balcaniadei Se lupte clasice
— Luptătorii noștri s-au comportat mai bine

RGAS 3 (prin telefon de la tri- 
nostm). Un număr impresionant 

pectatori (15.000) au venit joi 
pe velodromul din localitate pen- 

wrmări întrecerile primului tur 
■adrul Balcaniadei de lupte, 
cat. 52 kg. prima întîlnire a opus 
rokop (Albania) lui Vukov (Iu
da) și s-a terminat cu victoria 
mete a primului. La aceeași ca- 
e. Dumitru Pîrvulescu (R.P.R.) 
ut un meci deosebit de frumos, 
ria sa prin tuș obținută în mi- 

3 în fața lui Kanotis (Grecia) 
t mult aplaudată.
cat. 57 kg. I. Cernea s-a comportat 
iimtd învins prin tuș dintr-o acțiune

:±---------------------------------------------------- --

Astăzi, la Moscova 

T ÎN CURSA DE AUTOMOBILISM 
iTRU PACE SI PRIETENIE" 
ăzi se va da stariid de la Mos- 
într-un mare raliu de automo- 

„Peniru pace și prietenie" la 
✓or participa sportivi din R. P. 
•a, R. D. Germană, R. Ceho- 
ă, R. P. Polonă și U.R.S.S. 
il acestei curse de regularitate 
ăsura 5.000 km, trecfnd prin 
.Si., R. P. Polonă, R. D. Ger- 

și R. Cehoslovacă. Sosirea va 
loc la 9 iunie la Praga. In com- 

• vor lua startul 69 de echipaje 
inoscutele mărci de mașini Po-
Moskvici, Volga (U. R. S. S.), 

•urg, Trabant (R. D. Germană), 
, Tatra (R. Cehoslovacă), War- 
Sirena (R. P. Polonă).

(Agcrpres)

de tur de cap după numai 3 minute de 
luptă de către iugoslavul Dora, care 
nici măcar nu este titular în echipa sa. 
Celelalte meciuri ale categoriei : Penev 
(Bulgaria) h.p. Skender (Albania) 
IImaz (Turcia) bale tuș pe Teodoropo- 
lis (Grecia).

La 62 kg. M. Sulț (R.P.R.) termină 
la egalitate cu Tanelli (Turcia). Petrov 
învinge prin tuș pe Mohamed (Albania) 
iar Verikius (Grecia) se califică pentru 
turul II fără adversar.

La 67 kg. nimeni nu 8-a așteptat ca 
reprezentantul țării noastre C. Dumitru 
să fie învins de Martinovici (Iugosla
via). Dumitru s-a lăsat prea ușor rosto
golit în reprizele de la parter.

V. Bula rea, la categoria 73 kg., a 
I realizat o performanță bună, reușind 

să termine la egalitate cu campionul 
olimpic Bairak (Turcia). Tot egal s-a 
terminat meciul dintre Pctkov (Bul
garia) și Horvat (Iugoslavia), iar Deda 
(Albania) a învins prin tuș pe Bir- 
bilis (Grecia).

O frumoasă victorie a obținut I. Ță
ranii la categoria 79 kg., în compania 
lui Sekman (Turcia), un luptător pu
ternic, cu multe calități, I. Țăranii a 
luptat foarte bine. In repriza a Il-a 
(din picioare) el și-a dominat eu auto
ritate adversarul.

La cat. 87 kg. Gh. Popoviei a fost 
învins de către Ații (Turcia) după un 
meci echilibrat. Cu toate că Popovici 
a atacat tot timpul, în ultimul minut 
nefiind atent, adversarul l-a „fixat” pc 
saltea obținînd un punct.

La categoria grea, Lazăr Bujor a 
pierdut la puncte meciul cu Tartan 
(Turcia). Meciul a fost echilibrat, dar 
în ultimele 10 secunde Bujor s-a lăsat 
prea ușor prins de adversarul său. La

în ziua a doua —
aceeași categorie, Stoicov (R.P.F. Iu
goslavia) si Casapov (Bulgaria) au 
învins prin tuș pe Sermos (Grecia) și 
respectiv Isliam (Albania).

In tururile II și HI care s-au desfă
șurat aseară luptătorii noștri au avut o 
comportare mult mai bună. Așa se 
explică de altfel faptul că la cinci ca
tegorii luptătorii noștri își vor disputa 
sînibătă înlîietatea în finalele care vor 
avea loc sînibătă dimineața. Aceștia 
sînt : Cat. 52 kg. 1). P1RVULESCU- 
Vukov (Iugoslavia), Cat. 62 kg. ȘULȚ- 
Petrov (Bulgaria), Cat. 73 kg. V. BU- 
LARCA-1I orvat (Iugoslavia), Cat. 79 
kg. I. ȚĂRANU-Dobrev (Bulgaria) și 
GH. POPOVICI-Bimbalov (Bulgaria). 
Tot sîmbătă vor începe întrecerile de 
lupte libere.

Iată rezultatele luptătorilor noștri 
din turui II și III (pînă la închiderea 
ediției). Cut. 52 kg. Pîrvulescq b. tuș 
pe Egribas (T) și Moskov (B). Cat. 
57 kg. Cernea este învins prin tuș de 
Ilmaz (T) și iese din concurs. Cat. 
62 kg. Șulț b. tuș pe Mohamed (A) 
și Verikius (Gr.). Cot. 67 kg. Gh. Du
mitru după ce cî.știgă la puncte pe Kar- 
bulut (T) pierde prin tuș în fața lui 
Iancey (B) ieșind din concurs. Cat. 
73 kg. V. Rularea h.p. Petkov (B) 
Cat. 79 kg. I. Țăranii b. tuș Asinbas 
(Gr.) Cat. 87 kg, 'Gh. Popovici b^p. 
pe Tirtioi. Cat. grea L. Bujor b. tuș 
pe Isliam (A).

VAS1LE GODESCU

—

A VH-a ediție a campionatelor europene 
feminine de baschet

Roprezeiiiathia R. P. Romine a deDutit 
cu o viciurie asupra echipei R. P. Uspare
SOFIA, 3 (prin telefd'n)'. — In șe

dința tehnică ținută joi seara în ve
derea începerii celei de a Vil-a ediții 
a campionatelor europene feminine- de 

I baschet au fost stabilite prin tragere 
| la sorți următoarele două serii : 
/; R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, Olanda, Italia: seria a 
11-a : U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, R. P. F. Iugoslavia și Bel
gia. Cîte trei echipe din fiecare serie 
se vor califica pentru turneul final.

Primul joc al actualelor campionate 
s-a disputat azi de la ora 16, în fața 
a peste 10.000 de spectatori prezenți 
în tribuna principală a stadionului 
Levski, între reprezentativa R. P. Ro
mine și R. P. .Ungare. Ambele for
mații joacă timid la început, dar bas
chetbalistele romîne sînt primele care 
deschid scorul printr-o aruncare li
beră și apoi măresc avantajul. Apoi, 
reprezentativa R. P. Ungare joacă 
mai bine și meciul devine echilibrat. 
In minutul 14 scorul era 15—15. De 
aci, echipa romînă — încurajată fre
netic de voleibaliștii echipei Rapid 
București, care au sosit la Sofia joi 
seară — își dovedesc superioritatea, 

> croind- acțiuni frumoase și eficace, da
torită ț cărora Iau conducerea. ,Repriza

se încheie cu scorul de 27—18 în fa
voarea echipei romîne. După pauză, 
întîlnirea divine foarte echilibrată, 
ambele formații avînd perioade egale 
de dominare. După ce pierduseră din 
avantaj, baschetbalistele din R.P.R, 
reușesc din nou să se detașeze și să 
cîștige aceasta întrecere — de mare 
importanță pentru calificarea în tur
neu! final —- cu scorul de 55—46. 
Au marcat: Voic.u 10, Niculescu 4, 
Simon 7, Racovițu 14, Kraus 12, Iva- 
novici 2, I laralaitibie 6, penink R. P. 
Romînă și Kpcsor 2, Schneider 10, 
Kovacs 12. Ilona Kallo 2, Maria 
Kallo 13, Korcin ’o, Noficzcr 1, Ba- 
bacsai 1, pentru R. P. Ungară. In 
formația- romînă a ma: jucat Pre- 
dcscu. Au arbitrat bine Luglini (Ita
lia) și Ovanesov (R. P. Bulgaria).

In următoarele meciuri, echipele 
Uniunii Sovietice și R. P. Bulgaria 
au înregistrat victorii categorice. 
U.R.S.S., a dispus de R. P. F. Iu
goslavia cu 78— 35 (29—18), iar R. P. 
Bulgaria de Olanda cu 87—39 (53— 
19). La ora la care telefonez se dis- 
p'tilă meciul R. P. PofonS-ttntia, din 
s<?Ha I.

rr
0 '■ HANDBAL

SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE
IN MECIUL CU SCHLESWIG-HOLLSTEIN

continue mîine și dum'- 
uynătorul program: 
R. P. Polonă-Olanda,

irezentativa de rugbi a țării noastre 
întilnește „XV“-!e Franței

(Urmare din pag. 1)

ai, susținută în mai 1957, îna’n- 
noștri au stăpînit terenul, do- 
du-și cu autoritate adversarii), 

data aceasta, echipa contează 
pe combativitatea liniei întîia — 
", Căpușan, Teofilovici, pe acțiu- 
otărite ale lui Marinache, Mladin 
isn, pe culegerea baloanelor în 
de către Deniiân și pe coor- 
ea perfectă de către Mo- 
1 acțiunilor întregului pachet de 
ași. Apoi pe apărarea energică și 
>tă, pe care va trebui s-o orga- 

tînăra noastră linie de freisfer- 
în scopul anihilării acțiunilor 
idversari puternici pe pianul teh-
Și în fine, pe marile posibili- 

i resurse a'.e fundașului Alexan- 
’enciti, care prin siguranță în 
xea balonului și — atunCf cînd 

cazul — prin colaborarea sa 
asă cu treisferturâie în fazele

Aseară 
sosit rugbișlii francezi 
ară, în jurul orei 20, a sosit pe 

aerului, în aerogara Băneasa, 
i de rugbi a Franței. Sportivii 
zi au fost întîmpinâți la aero- 
de președintele Federației romî- 
: special tate, tov. Emil Draga

și de alți conducători ai miș- 
noastre sportive, precum și de 

■oși sportivi romîni care le-au 
5un sosit.
fbiștii francezi au părăsit Pari- 
:ri dimineața. Ei s-au arătat a 
imiști și ne-au declarat că sînt 
i de bucuroși să joace în Capi- 
ării noastre cu echipa Romîniei, 
ei valoare .o apreciază. Au făcut 
sarea 18 sportivi și anume : Mi- 
Vannier, Jean Dupuy, Jacques 
let. Guy Boniface, Henri Ran- 

Pierre Albaladejo, Pierce La- 
Mfche| Crauste, Michel Celaya, 

,ois Moncla, Bernard Mommejat, 
Larrue, Jean De Gregorio, A- 

Domenech, Raoul Barriere, 
jrd, Meyer și Laudour.
egația sportivilor francezi este 
să de dl. Rene Crabos, președin- 
"ederației franceze de rugbi și 
linte al F.I.R.A., de Jean Super- 
secretar general al F.I.R.A., Ro- 
erou, vicepreședinte al F.F.R. și 
onducătorj ai rugbiului francez.

de atac, va fi și el un factor determi
nant în stabilirea rezultatului final.

Francezii vor alinia o echipă redu
tabilă, aceeași care a cîștigat „Tur
neul celor 5 națiuni" și a întrecut 
recent, în mod categoric, Irlanda la 
Paris (23-6). De altfel, Federația 
franceză de specialitate a deplasat în 
Romînia tocmai echipa care a terminat 
victorioasă în ultimul joc din turneu. 
Va fi, deci, un „15“ valoros, a cărui 
tehnică a fost unanim apreciată de 
specialiști. înaintarea francezilor și-a 
îmbunătățit mult jocul, mai ailes în 
urma turneului întreprins acum doi 
ani în Africa de Sud. Jucătorii liniei 
de treisferturi (mai ales Lacrțjilx, Bou
quet, Boniface, Dupuy și Rancoule) 
au putere de pătrundere și pot fi pe
riculoși prin acțiunile lor pline de , 
fantezie și sincronizate în nenumă
ratele întilniri internaționale pe care 
le-au jucat împreună. O superioritate 
pentru echipa franceză o poate consti
tui și jocul mijlocașului Albaladejo 
și ale vechiului și experimentatului in
ternațional, fundașul Vannier, care 
este binecunoscut publicului bucureș- 
tean.

Iată, în cîteva cuvinte, atributele 
fiecărei echipe. De o parte — fran
cezii, cu o tehnică și o experiență 
mai bogată, iar de cealaltă — romî- 
nii cu elanul și dîrzenia lor binecu
noscute și cu dorința de a demonstra 
perspectivele pe care Ie are spor
tul cu balonul oval în Republica 
Populară Romînă. Și aceasta, cu atît 
mai mult, cu cit ei vor întîlni una 
d'n cele mai bune formații de pe glob. 
Noi le urăm deplin succes în întîlni- 
rea cu rugbiștii francezi 1

Costache II (București) marchează 
jon la semicerc.

întrecerile 
nică după
SIMBATA:
U.R.S.S.-Belgia, Ita!ia-R. Cehoslovacă,
R. P. F. fugoslavia-R. P. Ungară; 
DUMINICA: R. P. Ungară-Delgia,
Olanda-ltalia, R. P. Bulgaria-R. P. 
Polonă, R. P. F. Iugoslavia-R. P. Ro- 
mînă.

TOMA HRISTOV — corespondent

VOLEI

Amănunte de organizare
La jocul internațional de rugbi 

R.P.R. — Franța, sînt valabile biletele 
cu seria nr. 38.

Respectarea numerotării locurilor este 
obligatorie.

Accesul va fi permis numai prin in
trările indicate pe bilete.

La această competiție sînt valabile 
următoarele permise : roșii și albastre 
în piele la tribuna I sector 0, albastre 
derma tin, verzi dermatin, gri derm a - 
tin cu stampila „rugbi” sau „fotbal”, 
maron dermatin și carnetele de arbitri 
și antrenori rugbi sau fotbal la tribuna 
I sector 1 și 46. La masa presei sînt 
valabile permisele verzi de ziariști 
numai cu delegație specială și în limita 
locurilor repartizate fiecărui war. _

Joi după-amiază, handbaliștii noștri 
fruntași au făcut pe stadionul Repu
blicii o ultimă verificare înainte de 
a pleca în turneul pe oare îl întreprind 
în Japonia și R. P. Chineză. In acest 
joc selecționata orașului Rucurești a 
avut drept adversar o echipă selecțio
nată a regiunii Schleswig-Hollstein.

Intilnirea nu a avut o desfășurare 
prea interesantă, deoarece din primul 
și pînă în ultimul minut al partidei 
inițiativa a fost de partea selecționatei 
bucureștene. Manifestînd o formă dintre 
cele mai bune -— ceea ce este important, 
acum în preajma unui lung și destul 
de dificil turneu — handbaliștii bucu- 
reșteni au învins cu scorul de 24—9 
(11—4). Ne-a plăcut in mod deosebit 
rapiditatea eu care au acționat în atac, 
simplitatea acțiunilor care se desfășurau 
iute, căutîndu-se drumul cel mai scurt 
spre semicerc.

Cele 33 de goluri ale meciului au 
fost realizate de : Nodea (8), Bulgaro 
(7), Costache II (4), Oțelea (3), Ilnal 
(2) pentru București și de Voss (4), 
Harden (2), K. Hense. P. Hense și 
Kob pentru Schleswig-Hollstein.

Mîine. handbaliștii vest-germani evo
luează la făgăraș, unde vor întîlni o

un nou gol, dintr-un spectaculos plon- 
l'oto: Călin Antonescu

selecționată a orașului, alcătuită bine
înțeles pe scheletul echipei Chimia, 
I>roaspătă campioană a țării.

★
In cadrul competiției organizată de 

duhul Rapid în cinstea Congresului, 
s-a disputat joi după-amiază prima e- 
tapă încheiată cu următoarele rezul
tate : Rapid — C.C.A. 23-^22 (14—9); 
Dinamo — Politehnica 25—16 (10—ll). 
Competiția continuă astăzi după-amiază 
tot pe terenul Giulești cu următoarele 
meciuri : ora 17: C.C.A. — Dinamo; 
ora 18,15; Rapid — Politehnica.

Mîine, la Sofia, returul p^-tdei 
Levski—Rapid București

Amatorii de volei din țara noastră 
sînt cu gîndul la partida care are loc 
mîine după-amiază la Sofia : Levski- 
Rapid București, returul partidei dis-i 
putată vinerea trecută la București.

Campionii noștri se prezintă cu 
frumoase șanse de calificare în finala 
„Cupei Campionilor Europeni", com
petiție care și-a , cucerit o frumoasă 
popularitate pe continent, deși se află 
la prima sa ed țle.

Feroviarii au plecat joi, cu echipa 
completă, iar ieri au făcut un antren 
nanient de acomodare pe terenul Sla
via (care are o capacitate de 4500 
locuri), acolo unde va avea loc me
ciul de mîine. Sub conducerea antre
norului Gh. Petrescu, au făcut depla
sarea următorii: Ponova, H. Nicolau, 
Plocon, Drăgan, Pavel, Răducanu, 
Munteanu, Mincev, Grigorovici, Ba
ciu.

Partida va fi condusă de Italianul 
Franchetti, avînd ca secund un arbitru 
iugoslav.

Fotbal pe glob
• Etapa a IX-a a campionatului 

U.R.S.S. (seria a Il-a) s-a încheiat cti 
următoarele rezultate: Belarus Minsk
— T.S.K.A. 0—3, Aripile Soviet lor
— Kairat Alina Ata 3—1, Șahtior 
Stalino — Spartak Vilnius 0—0, Spar
tak Moscova — Admiralteeț Leningrad 
4—1, Neftianik Baku — Dinamo Kiev

Pe scurt
• In turneul zonal de șah de la 

Portisch 
olan- 
parli-

Madrid conduce 
(R.P.U.) cu 7>/2 
dezul Donner cu 
de întrerupte.

e Titlul de campion al R.P. 
ne la sabie a fost cîștigat în 
an de Emil Ochyra.

» Echipa de floretă bărbați a 
U.R.S.S. a plecat în Italia. Scrimerii 
sovietici vor participa la un concurs 
preolimpic care se va desfășura astăzi 
ji mîine la Eologna.

Lajos
p., urmat de 
7 p. și două

Polo- 
acest

• La Budapesta s-a desfășurat zi
lele trecute dubla întîlnire între re
prezentativele de popice ale R.P. Un
gare și R.D. Germane. In ambele 
meciuri victoria a revenit sportivilor 
țării gazdă. La băieți: 5296 —5159 
p. d., iar la fete: 2436—2397 p. d.

0 Finala zonei răsăritene a „Cu
pei Davis" la tenis a revenit eclrpei 
Filipinelor, care a luat un avans de
cisiv de 3-0 în fața reprezentativei 
Ind el

0—3. Tn clasament, pe primele locuri 
se află Ț.S.K.A., Lokomotiv, Spartak 
Moscova șt Belarus cu cîte 13 puncte 
fiecare. Tn seria I : Zenit Leningrad 
— Moldova Chișinâit 3—1.

e Echipa engleză de fotbal Scheffield 
Wednesday a întîlnR în ultimul meci 
din cadrul turneului în U.R.S.S. pe 
feroviarii, din Moscova. Sportivii so
vietici au cîștigat cu 3—2. Tn felul 
acesta, fotbaliștii englezi au pierdut 
toate cele trei întîlniri pe care le-au 
susținut.

0 Jncînd la Oslo cn o selecționată 
locală, echipa braziliană Fulminese a 
repurtat victoria ctt scorul de 8—2.
• Echipele reprezentative a'e IJrtirrun- 

yului și statului Chile s-au înlilnit la 
Santiago într-un meci ale cărui fonduri 
au fost destinate ajutorării șinișjfratilor 
de pe urma cutremurelor din Chile. 
Fotbaliștii urugnaveni au cîștigat cn 
3—2.
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Crainicul concursului 
de călărie ce se desfășura 
pe baza hipică din (Ca
pitală anunță : „Intră pe 
parcurs călărețul Anghel 
Doneseu de la Centrul da

Cel mai tînăr „internațional"

„CUPA MARCEL CACHIN'
R PARASIT PENTRU PRIMA OARA HOTARELE FRANȚEI!

| VARIETĂȚI

moașă a lui Anghel Do
neseu a fost în recenta în 
tîlnire internațională de

Sîrguincios .și talentat, cel 
mai tînăr călăreț fruntaș 
din țara noastră (nu are 
decît 14 ani), a ajuns în- 
tr-un timp scurt în lotul 
republican de juniori. Și 
nu a înșelat nici o dată 
speranțele ce s-au pus în 
el. La concursurile hipice 
internaționale pentru tine, 
ret din țară și 
hotare a cucerit 
cum nenumărate 
Comportarea oea

de peste 
pînă a- 
victorii. 

mai fn>-

Ia Novisad, între echipele 
de tineret ale R.P.F.I., 
R.P.U. și R.P.R. unde el a 
cucerit două locuri I din 
cele patru probe de obsta
cole. Așadar, un „interna
țional”, și încă unul valo
ros. la vîrsta de... 14 ani.

Și, cum lui Anghed Do
neseu ca și tuturor tineri
lor din țara noastră le 
sînt deschise drumurile 
spre progres în orice 
meniu de activitate, 
oare pas înainte nu 
pinde decît de el.

O. G.

do- 
fie- 
de-

Cîștigatorii „Cupei Marcel Cachin'* (de la stingă 
la dreapta) : Ion Cosma, Gabriel Moiceanu și Ion 
Vasile. Jos, antrenorul Nicoiae Voicu ține în brațe 
trofeul transmisibil oferit de ziarul „VHumanite".

La sediul Federației ro- 
mîne de ciclism se află 
de cîteva zile — în vi
trina cu trofee — cupa 
internațională transmisi-

Un jubileu deosebit

tineret București". Pe te
ren își făcu apariția la 
trap un cal mare alb. 
Dar unde-i călărețul ? Pri
virile curioase ale miilor 
de spectatori descoperă 
>*nă la urmă o... mogîl» 
deață care încerca să se 
mențină cit mai corect în 
sa. Se dă startul. 1, 2,... 
7... 9 si iată-1 și pe al 
10-1 ca obstacol trecui fără 
ca bara de sus să se clin
tească din loc. „0 puncte 
penalizare și cel mai bun 
rezultat al probei", anun
ță din nou crainicul.

...De atunci au trecut 
doi ani. îndrăgit de toți, 
antrenorii, ' colegii de la 
centru și călăreții din lo
tul republican, Angliei 
Doneseu, elev în clasa a 
VII-a, a pătruns adine 
tainele sportului călare.

o...

Cei „8/13 m" ai lui Jesse Owens 
au împlinit 25 de ani!

Atletismul mondial- a 
serbat zilele trecute jubi
leul de „bronz" al celui 
mai vechi record mon
dial... Douăzecișicinci de 
ani de la o dată me
morabilă tn istoria în- 

. trecerilor atletice. Patru 
recorduri mondiale în 90 
de minute! Performerul 
lor •— atletul american 
de culoare Jesse Owens. 
Dar, să reconstituim.

„■25 mal 1935, Ann Ar
bor. După cursa de 100 
yarzi*), cronometrele au 
arătat pentru J. Owens 
9,4 sec. — nou 
mondial. După .45 
nule Owens s-a 
tat la startul probei de 
220 yarzi în linie dreap-

record 
de mi- 
prezen-

tă. La sfîrșitul cursei, din 
nou învingător în 20.3 
sec — cea mai bună per
formantă din toate tim
purile. A urmat săritura 
în lungime. In una din 
încercări Celebrul atlet a 
trecut de steguletul ce in
dica vechiul record mon
dial (Nambu — Japonia 
•— 7.98). Arbitrii au mă
surat : 8,13 m I In sfîrșit, 
după o oră și jumătate 
de concurs, spectatorii a- 
plaudau și cea de-a pa
tra performantă excepțio
nală a Iui Owens dirt a- 
cea zi: 22,6 sec pe 220 
yarzi garduri.

După cum se vede cea 
mai valoroasă performan
ță din acest mănunchi de

recorduri a [ost cea de 
la lungime, care continua 
să figureze și astăzi la 
un loc de cinste pe ta
bela., recordurilor moi- 
diale. Este interesant de 
arătat că în ultimul timp 
cei „8,13 m" ai Im O- 
wens aii fost asaltat1 se
rios de o serie de valo
roși atleți printre c.^e 
americanul Gregory Bell 
(8,10 m) și sovieticul 
Igor-Ter Ovanesian (8,01 
m). Și, n-ar fi exclus, ca 
probabila întîlnire dintre 
acești doi atleti la J.O. 
de la Roma să stabi
lească pe urmașul lui O- 
wens în palmaresul evo
luției acestui, record.

♦) 100 yarzi = 01,44 m

„F oglia s e o c a«

bilă „Marcel Cachin". 
După cum se știe cicliș
tii noștri Gabriel Moicea
nu, Ion Cosma și Ion 
Vasile au ocupat locul I 
în cursa organizată de 
ziarul „l’Humanite" pe 
ruta Parts — Rouen — 
Paris șl au obținut astfel 
dreptul de a „găzdui" 
cupa timp de un an. Iii-

Cu ocazia campionatului mon
dial de fotbal din 1958, spectatorii 
stadioanelor și mai ales specialiș
tii au fost uimiți de tehnica indi
viduală a jucătorilor brazilieni.

Despre Valdei Pereira, unul din
tre cei mai buni atacanți ai cam-

ionilor mondiali — cunoscut în drept zid de 
cauza aceasta nu am putut 
arăt în Suedia 
scoate din „foglia secca". In pa
trie, în meciurile de

P' 
lumea fotbalului sub numele de 
DIDI— s-au spus la vremea respec
tivă și se vor mat spune încă mul
te cuvinte de laudă. Specialiștii 
care au urmărit jocurile lui Didi 
au fost impresionați de arta cu 
care el lovește mingea cu partea 
exterioară a bocancului, atin- 
gînd-o cu latura cea mai de jos, 
aproape cu talpa. Această lovitură 
brazilienii au denumit-o „foglia 
secca" sau „frunza uscată". E 
Vorba de o lovitură înșelătoare, 
deoarece este imposibil să ghi
cești direcția mingii sau locul 
unde ea va cădea la pămînt. Da
torită acestei lovituri precise Didi 
și-a pits de nenumărate ori parte
nerii în cea mai 
de șut Iată ce 
omul loviturilor 
specialiști dornici 
tele" înaltei sale

perfectă poziție 
povestea Didi, 

peste zid, unor 
să afle Msecre- 

măiestrii:

învătatCum am 
„Frunza uscată"?

„...E o poveste întreagă. Această 
lovitură mi-a fost arătată cu 7 
ani în urmă de antrenorul Zeze 
Moreira pe care-1 socotesc părin
tele meu în fotbal. Timp de 3 ani 
am exersat „frunza uscată", bătînd 
mingea îri perete timp de 40 mi
nute îri fiecare zi. Continui fără 
încetare să perfecționez lovitura 
și ea nu lipsește niciodată din

programul meu de antrenament 
pe care-1 fac zilnic. Din nefericire 
în Suedia nu am putut să mă an
trenez ca la Botoifago fiindcă nu 
am avut un zid la dispoziție și 
nu am vrut ca portarii noștri Gil- 
mar și Castilo să-mi servească 

antrenament. Din 
să 

tot ce se poate

campionat,

goluri din lovi-
20—25 m cu a-

marchez regulat 
furi libere de la 
jutorul acestei lovituri.

Cum procedez ?
Cunoașteți desigur biliardul. La 

biliard nu e obligatoriu ca tacul 
să lovească în centrul bilei- Se 
fioate lovi și mai sus, și maî jos, 
a dreapta sau la stingă. In le

gătură cu direcția loviturii bila 
prinde în afara forței ce o îm
pinge înainte și o mișcare rota
tivă auxiliară, care îi schimbă di
recția. Același fenomen se întîm- 
plă și cînd lovesc mingea. De obi
cei eu lovesc cu piciorul drept. 
In răport cu direcția pe care 
vreau s-o imprim mingii, lovesc 
cu partea interioară sau exteri
oară a bocancului. Cînd lovesc 
cu partea interioară mingea plea
că la stînga, cu cea exterioară la 
dreapta. Remarcați că nu lovesc 
cu elan și nu utilizez întreaga 
labă a piciorului pentru lovitură, 
ci numai vîrful. Ca să imprim ba
lonului mișcarea rotativă împing 
puțin vîrful bocancului în sus. Iată 
pentru ce eu și colegii mei folo
sim bocanci moi, al căror vîrf se 
turtește în timpul loviturilor pu
ternice spre a se îndrepta apoi 
instantaneu. Asemenea încălță
minte ne permite să simțim mai 
bine mingea.

In șapte ani de folosire a aces
tei lovituri am înscris 50 goluri 
din lovituri libere. Să nu credeți 
că „foglia secca" este o descoperire 
a lui Moreira. Ea a fost folosită 
mult înainte- Noi am învățat-o de 
la europeni și nu știu motivul 
pentru care aceștia nu o mai folo
sesc".

(După „Sporlivme Igri“}.

f Insurîndu-se, ciclist 
T francez Midiei Vermeul 
t a părăsit orașul în ca 
T locuia plecînd cu o niașic 
I împreună c-u sofia sa, 1 
f tr-un oraș din suc 
I Franței. Tradiționalul t 
X ia j de nuntă.
f Seara, a lăsat mași 
I în stradă. Nu mică av 
f să-i fie surpriza a do 
I zi dimineața, găsind v 
f mașinii deschisă și lif 
Tun.aparat de radio, 
X aparat de fotografi 
f dbiiă mantale și alte 
Ieruri pe care — imp 
X dent — le lăsase pe: 
I noapte în mașină.
X L-a.. consolat. înt 

oarecare măsura, bilet?
j „: vclai 

„Ce a fost r

trecerea se află la cea 
a 27-a ediție, iar cupa 
cea de a 4-a edițe. In
teresant de remarcat este 
faptul că reprezentativa j 
noastră națională este sin
gura echipă care a reușit 
să scoată trofeul peste 
granițele Franței I Iu ce
lelalte ediții victoria a re
venit întotdeauna rutieri
lor francezi, a căror va
loare este îndeobște cu
noscută. Pe cupă se află 
gravate primele trei cla
sate în ultimele ediții : 
1957: Franța (F.S.G.T.) ; 
nHSPî ’ra" 3 ’’ ‘ Prins de hoț pj

mro./ <• zr Q T v. -’nașinii: .« ..19o8. f ranța (F.S.G.T.) pre| v a rjma§: tini
R.r. Germană (Solidari-" av 
tăt); Italia (U.I.S.P.). \

1959: Franța (F.S.G.T.);- 
R. Cehoslovacă; R.F. Ger-^ 
mană (Solidarităt).

1960 : R. P. Roțpfriâ . (.rijnpatizan|
R. Cehoslovacă; rraiița, ► ymin|.
(F.S.G.T.). „ j. _____

Este fără- îndoială un.,.sațe favorite, a p 
succes al alergătorilor —fiecărui jucător c 
romîni care, împreună cu „ kll|1 țort |>entni fiecare 
antrenorul Nicoiae Voicu,^- 
merită felicitări. Victoria^zon 
aceasta creează însă obH-£_ 
gații rutierilor noștri: în —_____ _
viitor vor trebui să dove-..prezentat lista jucători 
dească ca aceste succese —(ț;a prima echipă, din 
(ca și cele din Italia) nuMk(jc rezervă și cea de

de 
la

Ber 
rchi| 
dorii

TJu cofetar din 
al

_ în.-
..de a stimula ataoanții

iprettna cu
antrenorul Nicoiae Voicu, înscris în cursul unui

I^t șfirșitnl campiona 
, contabilul clubului

sint întîmpLătoare, 
putem realiza în 
internațională 
man(e dm ce în 
bune.

— h.

ca’kniori. care au înscris 
arena'Juri. Socoteala era sim, 

perfor-’”^ar neplâc
.‘“’pentru cofetar... El treb 

ce mai^ 9- ja(,g jțg torturi, p 
'“tru că atîtea soluri a 
.„scris Young Boys ! P 
— tru transportul acestor l 
Jturi, la care cofetarul, 
■«►preună cu ucenicii săi 

lucrat 7 zile și tot atî 
nopți, a fost nevoie de 

' camion !

n. —

Pentru „sport** ;
T • 1 » t* * _ .1__  . __________ IM • .... TIn occident, făcîndu-se propagandă tirului cu > 
arcul se arată că cu o săgeată se poate ucide £ 

de la 40 m
f Jocul de șah deși t 
Ț practicat de zeci de
♦ lioane de oameni și t 
Ț răspîndit Pe toate m. 
Țdiane'e globului, nu e 
Îun sport ușor. Fire: 

greutatea acestui joc 
constă în greutatea... 
gurilor de pe tablă, 
tuși pentru a ilustra g 
utatea jocului, firma

■4- gleză Keen & Nettlefo 
Țdin Londra a expus la 
Xcentul t'rg de mostre 
Y primăvară de la Leip 
X im joc de șah... origii

— Diseară, la atacul băncii înlocuim mitralierele 
cu arcuri ! Trebuie doar să facem ceva fi pentru 
sport !?!

X Figurile sînt executate 
foțel avînd o dimens' 
Țși o greutate neobișnu

Î
Fiecare piesă are o ît 
țime de cea 70 cm ș 
greutate de 30-40 kîloț 
me I

SZABO. BUCUREȘTI, 
întrebarea dv. e inte- 

„Am văzut că la

r.
- i) 
resantă: „ 
gimnastică apar fel de fel 
de note bune, pe care orice 
elev și le-ar dori ca medii 
la sfirșit de an: 9,50...
9,60. . 9,70... Dar nu există 
nici un gimnast sau o gim
nastă care să fi obținut la 
un aparat nota maximă — 
10?“. Nu există, dar poate 
că nu întotdeauna din... 
vina lor, ci a arbitr.lor, 
care nu sînt niciodată la 
unison. G mnaști de va
loare excepțională, ca La
risa Latînina sau, mai a- 
cum cîțiva ani. Victor Ciu- 
karin, au obținut de mai 
multe ori și nota 10, dar... 
nu la toți arbitrii (5 la fe
mei și 4 la bărbați), astfel 
că n-au putut realiza me
dia 10, la care le-ar fi dat 
dreptul 
bucură 
gur la
„Poșta 
cu neputință să vă comu
nicăm numele tuturor 
sportivilor care au obținut 
t tlurile de maestru eme
rit al sportului și maestru 
al sportului. Dar chiar... 
Înlesnirea pe care ne-o 
faceți, de a vă răspunde 
prin 
prea 
ți-vă 
1959 
emeriți ai sportului și 699

măiestria lor. 2) Ne 
că' ați ajuns sin- 
concluzia că la 
Magazin41 ne-ar ti

scrisoare, nu schimbă 
mult- situația. Gîndi- 
că la 31 decembrie 

aveam 35 de maeștri

de maeștri ai sportulu1! 
Ne-ar trebui hîrtie — nu 
glumă ! — ca să vă răs
pundem și mai ales., timp!

N. CREANGA, COMUNA 
SIMPETRU. - Vreți să 
știți dacă de-a lungul ani
lor Orașul Stalin a avut 
și alte echipe în categoria 
A la fotbal în afară de 
Dinamo și Steagul roșu? 
Da: A.C.F.R. și Brașovia. 
O altă echipă din 
oraș, Colțea, care a 
vat într-o 
nu exista 
categoriei (diviziei) A. a 
cîștigat campionatul țării 
(ed ția 1927-1928).

I. DUMITRU, BUDA. - 
Gabriel Moiceanu este ma
estru al sportului. 2) 
stul fundaș dreapta al 
prezentativei engleze 
fotbal, 'J* ‘ 
cordul selecționărilor 
echipa națională: a jucat 
în ech pa țării sale de 103 
ori! 3) Dintre șahiștii ro
mîni, Troianescu șl Ciocîl- 
tea au avut prilejul să 
stea față în față, la masa 
de joc, 
ambele
— nu < 
așa? — 
vlnik.

acest 
act:- 

penosdă cînd 
încă formula

Wright, deține

Fo- 
re- 
de 
re
in

cu Botvinlk. Tn 
întîlnrl, victoria 

e surpriză, nu e 
a revenit lut Bot-

— stabilit de Owens a< 
25 de an:. Deocamd 
cea mai apropiată per 
manță de acest ,.8.13“ 
săritura de 8,10 m reu 
în aouă rînduri de Gre 
Beli. Dar 3 centimetri 
seamnă atît de mult 
atletism! 2) Mathews < 
tinuă să joace la Bl< 
pool. 3) Vărzan. fostul 
per al Rap dului, 
gitimat acum la 
București.

CONSTANTIN 
STASE, BUCUREȘTI. / 
trecut, campionatul de 
bal al categoriei A s-a 
cheiat cu următorul 
sament (ne limităm 
primele 4 locur ): 1) 
trolul 31 p. 2) Din. 
București 30 p. 3) C. 
29 p. 4) Rapid 26 p.

ION BADITA, 1\ 
NEȘTI. Devenind profE 
nist, e de la sine înf 
că Laszlo Papp nu va 
ticipa la Jocurile Olim 
de la Roma, unde, e 
tual, 
cea de a 4-a medalie 
pică de aur. El va 
peste puțin timp cu 
tav Scholtz, pentru 
pionatul Europei la

este
Ști

D. BACIU. PLOEȘTI. - 
Desigur că va fi doborît 
într-o zi și ..bătrînul-1 re
cord mondial de la sări
tura în lungime — 8.13 m

ar fi putut cîț 
o 
t
<
c
<

goria mijlocie. (In ulti 
timp n-a mai boxat, 
slmțindu-se de pe u 
unul accident la un de

ION POȘTA!


