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In aceste zile, la „Grivița Roșie...“
„Grivița Roșie99... Eroica citadelă a 

luptelor ceferiștilor din ’33 a lepădat 
<ie mult haina cenușie. sărăcăcioasă, 
ilrăpunsă pe alocuri de gloanțele jan
darmilor și a îmbrăcat una mîndră și 
frumoasă pe „reverul99 căreia stau prin- 
ie, în semn de prețuire din partea în
tregului popor, două mari distincții : 
Ordinul „Apărarea Patriei" clasa 1

borantul Irimeseu. Fericiți de această 
victorie, strungari, fierari, cazangii, mon- 
tatori, turnători, toți, în țoale atelierele 
se luaseră parcă la întrecere care va 
învinge mai repede norma din acea zi. 
O pornisem alături de tov. Dumitru 
Gheorghe. președintele asociației spor
tive C.F.R. „Grivița Roșie”, pe aleile 
ce străluceau de curățenie, străjuite de

„Iată avantajele sudurii automateexplică inginerul Gh. Șerban celor trei 
sportivi : voleibalistul Oprescu și fotbaliștii Denișan și Teodorescu. 

Foto: Gh. Dumitru

Dar să mergem mai întii la fruntașii 
între fruntași".

— Cine sînt ?
— Cei de la secția a III-a cazanger ie. 

O conduce tot un rugbist, inginerul 
Gheorghe Șerban. IV-o să aibă de spus 
atitea despre meciul de ieri că n-a jucat. 
Ne poate vorbi însă despre schimbul de 
experiență ce l-a făcut de curînd cu cei 
de la Reșița, în ceea ce privește stu
dierea proceselor tehnologice moderne.

„După-amiază—ne a informat Gheor- 
ghe Șerban — vom dezbate în secție 
proiectul de Directive ale Congresului 
al lll-lea al partidului. Propunerea 
noastră va fi aceea ca în viitor să se 
extindă sudarea automată în repararea 
tuturor seriilor de cazane de locomo
tivă. Pînă acum aceasta se făcea nu
mai la cazonele seriilor de locomotive 
50.000 și 230.000. In plus, ne vom an
gaja la sporirea productivității muncii 
cu 0,7 la sută. Trebuie să ne ținem 
tare. Montatorii ne-au chemat la în
trecere socialistă în întîmpinarea Con
gresului partidului și cu ei nud de 
glumit. îmi pare rău însă că nu-i pu
teți găsi la această oră pe ..eroii" 
noștri de duminică. Lucrează în alt 
schimb. Sînt toți băieți muncitori și de 
nădejde „în Grivița noastră" I".

Ne-ani continuat drumul spre cei
lalți sportivi care fac cinste „Griviței 
Roșii”...

Fază din meciul final al campionatului mondial feminin din 1956 în carte 
echipa noastră a dispus de oea a R. F. Germane cu scorul de 6—5 (3—1). 
Șutul jucătoarei vest-germane Anderla este blocat de Aurelia Szoko. Se mal 

văd, de la stingă la dreapta: Ștefânescu, Dumitrescu, Pădureanu și Windt.

» Ordinul ,^3 August" clasa 1. E 
irivița zilelor noastre, numită cu legi- 
imă mîndrie de popor : „Grivița Ro- 
'e“ măreață și puternică Ce strălucește 
t soarele vieții noastre noi, la lumi* 
a cuptoarelor care nu mai cunosc 

■izul. Zilnic ies de aici sumedenie de 
oane și locomotive cu o față nouă, 

ucind pe toate drumurile de fier ale 
îrii faima hărniciei și priceperii bravi* 
>r ceferiști de la „Grivița Roșie". In 
ceste zile ies însă mai multe vagoane 

locomotive ca orieînd. E darul pe 
ire muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Griviței Roșii" îl fac. partidului iubit 
i preajma celut de al lll-lea Congres 
l său

CAZANGIII, FRUNTAȘII 
ÎNTRECERII SOCIALISTE...
...Era luni dimineață, a doua zi după 

isunătoarea victorie a rugbișlilor ro- 
iîni în meciul cu francezii. La „Gri- 
ița Roșie” e adevărată sărbătoare. Fi- 
îsc. Șapte d in XV-le rom în sînt de aici: 
iginerii Morarii. Stănescu, Mladin, 
otter, Rusu, electricianul Wusek și la-

flori proaspăt uilate. Panourile nc vor
beau despre însuflețirea cu care harnicii 
muncitori ceferiști de aici întîmpină 
Congresul partidului, despre întrecerea 
socialistă între secții. despre lupta 
pentru economii... Pe drum, maistrul 
constatator Dumitru Gheorghe apucă 
să-mi povestească despre entuziasmul cu 
care au primit ceferiștii proiectul de 
Directive ale Congresului al Ill-lea .al 
partidului.

„Proiectul de Directive -r— continuă 
el — arată că în 1965 calea ferată va 
fi înzestrată cu 11000 vagoane marfă 
noi și cu 500 vagoane călători. Dintre 
acestea multe se vor lucra aici. 1-auzi 
cum mai bat ciocanele (treceam tocmai 
prin dreptul fierăriei)! Băieții au luat 
de pe acum cu asalt cifrele din proiect.

CÎȚIVA DINTRE CEI MAI 
BUNI SPORTIVI

După rugbiști, boxerii de la „Grivița 
Roșie'* se bucură de multă prețuire în 
rîndul iubitorilor de sport din complex. 
Maistrul lui Gheorghe Tănase ne-a vor
bit, de pildă, cu multă căldură despre 
succesele în muncă ale acestui tînăr 
care își aduce o contribuție însemnată 
la îndeplinirea planului (20 la sută 
depășire de normă la strunjirea ban
dajelor) și la îndeplinirea angajamen
tului luat în cinstea Congresului de 
întreaga secție, de a realiza economii 
în valoare de 4.000 lei lunar, prin re- 
folosirea bandajelor vechi. Dar, parcă

OCTAVIAN GINGU

(Continuare In pag. a 2-a)

Ieri au părăsit Capitala handbalis
tele care vor reprezenta țara noastră 
la cea de a IlI-a ediție a Campiona
tului mondial de handbal în 11. Spor
tivele noastre duc cu ele în Olanda, 
țara care va găzdui această întrecere, 
și trofeul cucerit în urmă cu patru ani 
la Frankfurt pe Main, unde au deve
nit campioane mondiale.

Această ediție a Campionatului 
mondial suscită un interes deosebit 
mai ales prin valoarea echipelor par
ticipante. Una dintre formațiile cele 
mai puternice este echipa unită a 
Germaniei, alcătuită pe scheletul repre
zentativei R. D. Germane. In ultima 
perioadă de timp handbalistele noas
tre s-au întîlnit de cîteva ori cu cele 
din R. D. Germană și întotdeauna 
aceste partide au fost extrem de echi
librate, victoria revenind la limită 
uneia sau alteia din formații.

In seria în care a fost repartizată, 
echipa R- P. Romine va juca în pri
mul meci cu selecționata Austriei de 
care, la ediția precedentă, a dispus cu 
3—1 (1—0). Următorul joc va ii cu 
Danemarca, în formația căreia vor e- 
volua o serie de jucătoare de handbal 
în 7 pe care spectatorii bucureșteni le-au 
văzut cu ocazia ,,Cupei Orașului Bucu
rești" în echipa H. G. Copenhaga: 
Birkemose, Jensen etc.

Și acum, iată lotul jucătoarelor care 
vor reprezenta țara noastră la această 
importantă competiție internațională:

Irina Nagy, lrina Gilnther-Kiin (pora 
tari) Elena Roșu, Aurora Popescu, 
losefina Ștefânescu, Marta Constanți- 
nescu, Carolina Cîrligeanu, Aurelia 
Szoko (apărătoare) — Antaaneta Va- 
sile, Aurora Niculescu, Elena Jianu, 
Elena Pădureanu, Victoria Dumi
trescu, Ana Starck și Lucia Dobre (au 
iaca n te)-

ANGAJAMENTELE DEVIN 
FAPTE

TIMISOARA r Angajamentele- 
Consiliului regi*- 

il U.C.F.S. Timișoara liiate în cin- 
-a. Congresului partidului au fost 
alizate aproape în întregime. Astfel, 
imanii membrilor U.C.F.S. a cres- 
t cu 30.469, au fost trecute, peste 
.000. norme G.M.A.. la excursii au 
irticipat 22.000 oameni ai muncii de 
orașe și sate. (AL. GROSS, cores-, 

mdent. regional).

Duminică incepe la București
A V-a ediție a Concursului t CLUJ

„CUPA AUREL VLAICU“ 
LA AEROMODELISM

s-aDuminică __
n i-a uuiliu u uviiwuiwuiwi desfășurat la Cluj

’ X competiția aeromodelistfcă „Cupa Au-
international de pentatlon modern trei viaicu* organizată de comitetele 

♦regionale U.T.M. și A V.S.A.P. cu o- 
cazia aniversării a 50 de ani de la. 
primul zbor efectuat de Aurel Vlaicu. 
Au luat parte aeroniodelișh* din Cluj, 
Dej, Gherla, Bistrița și Turda. (GH. 
BENGA, corespondent).

PRIN MUNCA VOLUNTARA

al R. P. Romine

Simbătă in sa’a Floreasca

0 mare demonstrație de gimnastică

Canotorii romîni participa la 
concursul international de la 

Budapesta
Astăzi dimineața părăsește Capitala 

a lot de sportivi romîni pentru a par- 
cipa la concursul internațional de ca
blaj academic de la Budapesta (11-12 
mie). Din lot fac parte schifiștii Ștefan 
ongraț. Radu Nicolae, Ion Voican, 
ndrei Bartic, Feodor larion. Ludovic 
etclii, Gheorghe Nemeth și Ștefan 
npii (cîrmaci).

Joncurs internațional de ciclism 
pe velodromul Dinamo

Sîuibătă dupa-amiază și duminică 
mineață se va desfășura pe vrlodro- 
u| Dinamo primul concurs intemațio- 
i| de ciclism pe pistă al anului. In- 
ecrrile sînt organizate de clubul spor- 
v Dinamo și la ele vor lua parte aler- 
itori fruntați din R. 1). Germană și 
n țara noastră. In programul ron- 
irsului sînt prevăzute următoarele 
|'obe : viteză, urmărire cu nntrann- 
ent mecanic, eliminare, 1.000 m cu 
art de pe loc, cursa italiană și se mi
nd.

Federație rotnină de gimnastici 
organizează in intimpinarea celui 
de al lll-lea Congres al parti
dului o mare demonstrație de gim
nastică. In cadrul programului vor 
evolua ansambluri de gimnastică 
artistică, echipa de gimnaștj acro-

bați a asociației „Mureșul" din 
Lipova, iar componenți ai lotului 
R.P.R- vor prezenta exerciții din 
gimnastica sportivă. Demonstrația 
va avea loc simbătă de la ora 19 
in sala Floreasca din Capitală.

Nici nu s-au stins încă ecourileȚ) 
Campionatelor internaționale de atle
tism și Bucureștiul se pregătește să 
găzduiască o nouă competiție sportivă 
de mare amploare: cea de a Vl-a 
ediție a Concursului internațional de 
pentatlon modern al R. P- Romine, 

întrecerile vor începe duminică. 
Și-au anunțat participarea echipe din: 
UNIUNEA SOVIETICA (Ivan De- 
riughin Boris Pahomov, Eduard 
Sdobnikov, lianno Selg), FINLANDA 
(T. Rare, B. Natter, V. Korhonen, 
E. Lohi), R. P UNGARA (Andras 
Balczo. Imre Nagy, Ferenc Nemeth; 
rezerve — Jozsef Szaniszlo, Laszlo 
Foldi, Otto Tordk), R. P. POLONA 
(Mieczyslaw Ceruz, Kazimierz Ma-' 
zur, Stanislaw Przybilski, Jerzy Wach).. 
In concurs vor lua parte și două e-; 
chipe romînești care vor fi alcătuite, 
din următorul lot de sportivi: Cristu- 
I.ichiardopol, Dan lonescu, Wilhelm, 
Roman, Gheorghe Tomiuc, Nicolae- 
Marinescu, Traian Croitoru și Ion', 
Vesa.

Elevi Școlii rw» TOPLiTA dii mixte din ora
șul Topi ița cinsteoa 

■ Congresul part dulul participînd cu en
tuziasm la muncile patriotice. Astfel# 

• ei au amenajat prin muncă voluntari 
un teren de volei, o groapă de sărituri# 

•au plantat 60.000 de puieți. Un aporii 
deosebit l-au adus sportivi leofil Gar- 
bașevschi, Ioan Echim, Rudolf Kolek șt. 
Antoaneta Panaitescu, care au efectuat# 
fiecare peste 100 de ore muncă volun
tară. (S. LUCIAN, corespondent).

PESTE 5000 DE PARTICIPANT!
Pînă în prezent, 

orașul Onești1 
tinere s-au în- 
a Concursului 

a desemna pe 
în etapele ur-

ONfȘTI 
peste 5000 de tineri și 
trecut în prima etapă 
cultural-sportiv pentru 
cei care vor participa 
mătoare. Fiecare întrecere desfășura
tă pînă acum a constituit o adevărată 
sărbătoare sportivă. (A. CRIȘAN, co
respondent). < ■ '■ '

ț

O NOUA ASOCIAȚIE 
SPORTIVA SATEASCA

TIRNĂVENI De '«fa- 'n
mana Jiayet, din 

raionul Tirnâveni a luat 'fiinfa aso
ciația sportivă Tlrnava. Pentru în
ceput, au fost organizate întreceri la ur
mătoarele- discipline sportive- volei, 
handbal, tenis de masă, atletism și 
fotbal. (I. HASAȘIU, corespondent).

FRUNTAȘI IN ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASE

La Întrecerile or
ganizate pe secții 
și ateliere de către 

4- asociația sportivă Dunărea Tulcea aa 
4- participat peste 150 de sportivi. Ei și-au 
4 disputat Întâietatea la tenis de masa,
Y șah, fotbal și ciclism S-au evidențiat
Y următoarele sectoare : sectorul agricol^ 
♦ rar? a ocupat locul I ia fotbal și cel 
: industrial, clasat pe primul loc la tenia 
X de masă. (P. STAN, corespondent.

TULCEA



1HIHTIMPINAREA C0N6RESULUI PARTIOULUI
In aceste zile, la

(Urmare din pag. 1)

numai el ? Vopsitorul Ion Bogdan, lă
cătușul Alexandru Voicu. ajus torul Mi
hai Dumitru sînt toți, unul și unul, 
muncitori harnici și — după cum spu
nea și maistrul Cionoiu — conștiincioși 
«țportivi la antrenament.

...Era ora mesei. In ateliere înceta
seră păcănitul puternic al aparatelor

„Grivița Rosie“...
ria lui atît de grea. Maistrul lui, Du
mitru Rădoi, ne spunea că Ion Chiri- 
țescu s-a angajat ca în întâmpinarea 
Congresului să pregătească doi tineri 
pricepuți în meserie chiar ea și el.

NUMEROASE SUCCESE...
Nu puteam epuiza într-o singură zi 

lista sportivilor fruntași în muncă de 
la „Grivița Roșie*. De aceea am mai

le spune comunistul 
clasa a 11-a a școlii medii 
să viziteze complexul C.F.R.

„Să n‘u-1 uitați niciodată copii, pe acest tinăr, erou al clasei noastre muncitoare! 
Exemplul lui Vasile Roaită să vă fie mereu viu în minte 
Vasile Sțroescu, muncitor ceferist, pionierilor din

4 „Aurel Vlaicu“ din Capitală, care au venit
„Grivița Roșie“

Un interesant concurs 
de viteză la Cimpina

Duminică dimineață începînd de Ia 
ora 9,30 se va desfășura la Cimpina, 
în organizarea asociației sportive „Po
iana” un interesant concurs motociclist 
de viteză pe circuit. La întreceri vor 
lua parte sportivi fruntași din Capitală. 
Printre aceștia se numără Gh. Ion, Gh. 
Ioniță, Gh. Voiculescu. G. Mormocea, 
M. Dănescu, Costache Florin, Gh. Do- 
brescu (CCA), Nicolae Buescu, Erwin 
Seiler, Al. Lăzărescu (Rapid), N. Ni- 
culici. Al. Huhn (Voința), Âl. Pop 
(Constructorul) etc. In program figu
rează următoarele probe : 125 cmc
sport, 250 cmc sport, 350 cmc sport și 
curse, 500 crac sport și curse. O dispu
tă pasionantă va oferi proba de 500 
cmc la care vor participa alergătorii : 
Nicolae Bucscu, Gh. Voiculescu. G. 
Mormocea. Nicolae Nictilici, Mihai Dă- 
nescu, Sergiu Miliutin (Plosști) și I. 
Stoian (Cimpina).

Duminică se reia campionati

Să ridicăm neîncetat calitatea jocurile
O victorie — fie ea mare — tre

buie consolidată. Așa stau, lucrurile și 
cu rugbiul nostru. In ce consta con
solidarea ? In primul rînd în îmbu
nătățirea calității meciurilor.

Duminică se reia campionatul ca
tegoriei A. Să realizăm mult aștep
tatul salt calitativ. Victoria asupra 
naționa'.ei Franței cere să fie între
gită prin focuri de calitate. Este un 
imperativ al momentului. Și el nu 
poate suferi amînări.

In etapa de duminică Știința Cluj 
(neînvinsă în acest an) — în for
mația căreia joacă cîțiva. internaționali 
Demian (marea revelație a recentei 
întîlniri cu Franța). Paloșanu, Călitnan, 
Gherasim, Cordoș, Alexandresctt ș.a. — 
va primi acasă replica unei alte echipe

redutabile, Dinamo, și ea cu o g; 
nitură valoroasă: lordăchescu, Rari 
Zlătoianu, Sebe, lonescu, Tuțuiamt e 
La București, C.C.A. (fără Pene 
care se va odihni după un rece 
accident) dar, probabil, cu Căpuș; 
Enache, Nano, Șt. Constantin, Kram 
va întîlni echipa campioană C.F. 
Grivița Roșie ale cărei culori vor 
apărate de Moraru, Rusii, Mladin, S 
nescu, Cotter, Wusek, Rotarii, lrimej 
etc.

Tn perspectivă jocuri pasionante, 
care cei 60 de jucători au dato 
supremă de a le ridica la un ni 
cît mai înalt și a le face plăci 
sub aspect spectacular, astfel ca m; 
tot mai mari de tineri să „vir 
neîncetat spre rugbi. (D, C.).

, ..... . ---------
Campionatele Capitalei pe velodrom

nr.

Foto : Gh. Dumitru
nituit, loviturile grele ale ciocane- 
de la fierărie sau zumzetul strun-

de 
lor 
gurilor. La timplărie domnea o și mai 
mare liniște. In ușa -atelierului l-am în- 
tîlnit pe candidatul de partid Dumitra 
Albiei, un alpinist pasionat. Se ^pregă
tea tocmai să plece la sediul asociației 
sportive să se intereseze în legătură cu 
excursia de duminică. Era mulțumit. 
Avea și de ce. In acea zi depășise nor
ma cu 24 la sută la montatul mobilei 
în vagoanele de dormit.

La turnătorie am avut mai puțin no
roc. Cunoscutul arbitru republican de 
fotbal Ion Chirițescu plecase cu o zi 
înainte în concediu de odihnă, undeva 
pe Valea Prahovei. Păcat. Era intere
sant să-l fi întâlnit pe comunistul Ion 
Chirițescu. omul care de doi ani de 
Mile n-a dat un singur rebut în mese-

zi și încă o zi... Bunăvoința 
ziariști a președintelui Du mi

ca re m-a călăuzit tot

ȘCOALA MEDIE 
MIXTA NR. 35

Cu program special de educație 
fizică

Cal. Dorobanților nr. 163 
Raionul I. V. Stalin 

București 
(Tel. 11.09.43)

cunoscut că pentru anul școlarface< ' > 1
1960—1961 se va ține examenul 
de admitere pentru cl. a VII La, în 
ziua de 15 iunie 1960, ora 8, cînd 
se va face vizita medicală și se 
vor da probele sportive.

Aceste probe constă din aler
gări, sărituri, aruncarea greutății. 
Ele sînt eliminatorii.

Șe primesc absolvenți a 7 clase, 
băieți și fete, foarte bunj la învă
țătură, disciplinați și cu reale ca
lități sportive.

venit o 
față dc 
tru Gheorghe 
timpul este de reținut. .,Secretul” l-am 
aflat întîmplător cînd l-am vizitat la lo
cul de muncă. Pe masa lui de lucru 
găsești, printre altele, numeroase cores
pondențe scrise pentru ziarele „Sein- 
teia”, „Munca”, sau pentru gazeta de 
uzină „Grivița Roșie* din al cărui co
legiu de redacție face parte. Așadar, 
un confrate... Tot împreună am zăbo
vit și la sediul asociației sportive.

— Acum o să vă arăt și „șantierul” 
nostru sportiv. Ncrâm străduit ca în 
înlîrapin-area Congresului să ținem pa
sul cu muncitorii la îndeplinirea anga
jamentelor. Iată primele noastre reali
zări !

Intr-adevăr, consiliul asociației spor
tive se încadrase perfect în rîndurile 
celor care întâmpină cu un entuziasm 
nestăvilit cel de al III-lea Congres al 
partidului. 3000 de meiiibri înscriși 
în U.C.F-S., față de 500 cît era anga
jamentul, numeroase concursuri spor
tive între secții și ateliere la atletism, 
fotbal, rugbi, volei, zeci de echipe frun
tașe antrenate în competițiile dotate cu 
,.Cupa Congresului*, excursii în fiecare 
duminică și de curînd constituirea pri
mei echipe de baschet. Alături dc cele 
112 inovații aplicate (din 271 pro
puse), de satele de mii de lei economii, 
de sutele de tone de fier recuperat, de 
numeroasele lucrări executate peste 
plan, muncitorii ceferiști de la „Gri- 
vița Roșie” închină și aceste frumoase 
realizări mărețului eveniment de la 20 
iunie. Congresul al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Marți după-amiază s-au desfășurat 
pe velodromul Dinamo întrecerile zi
lei a Il-a a campionatelor Capitalei 
pe pistă. In program au figurat pro
bele de urmărire individuală juniori 
și 1.000 m ctț start de pe loc se
niori.

Juniorii clubului sportiv Victoria 
au repurtat o nouă și prețioasă victo
rie. In finala probei de urmărire indi
viduală (2.000 m). s-au calificat doi 
tineri alergători din acest club, iar 
în primele 6 locuri se mai află încă 
unu! dintre juniorii antrenați de Mir
cea Mihăilescu. Pentru început de

CICLOTURISM
Consiliul orășenesc U.C.FJ5. Bucu

rești în colaborare eu Federația de ei- 
clism organizează sîmbătă și duminică 
două excursii cicloturistice după urmă
torul program :

Sîmbătă : adunarea concurenților Ia 
ora 15 la stadionul Dinamo ; plecarea 
Ia ora 15,30 la Buftea pentru vizitarea 
Combinatului Cinematografic.

Duminică ; adunarea concurenților 
la ora 8 In stadionul Dinam-o; plecarea 
la ora 8,30 în comuna Voluntari pentru 
vizitarea gospodăriei agricole de stat.

sezon performanțele realizate sînt 
bune: cîștigătorul probei s-a apro
piat la mai puțin de două secunde de 
recordul țării, iar o serie de alți con- 
curenți și-au îmbunătățit simțitor 
recordurile personale. Trebuie remar
cată afluența de juniori la velodrom 
și buna lor pregătire- Subliniem de 
asemenea și comportarea juniorilor 
de la Clubul sportiv școlar (antre
nați de E. Golgotzi) care au fost pre- 
zenți în lupta pentru primele locuri. 
Iată clasamentul probei: 1. Dumitru 
Paraschiv (Victoria) 2:46,5; 2. Gh. 
Vasilescu (Victoria) 2:48,0; 3- Anton 
Winterkorn (CI. sp. șc.) 2:50,0; 4. 
Traian Cojocneanu (Dinamo) 2:51,7; 
5. Mircea lonescu (Dinamo) 2:49,9; 
6- C. Tudos-e (Victoria) 2:50,6. Locu
rile 5 și 6 au fost acordate alergăto
rilor care au realizat cele mai bune 
timpuri în sferturi de finală.

In lipsa motivată a maestrului 
sportului Ion Ioniță, întîietatea la 
proba dc 1.000 ni cu start de pe loc 
și-au disputat-o o serie de alergători 
mai puțin specializați în întrecerile 
contra-crononietru pe velodrom. Toc
mai pentru acest motiv socotim că 
performanțele realizate sînt mulțumi
toare- Iată clasamentul final: 1. Stan 
Dumitru (CCA) 1:15,9; 2. Gh. Cal- 
cișcă (Dinamo) 1:16,1; 3. Vasile O-

prea (CCA) 1:16,9; 4. Mihai Voin 
cu (Dinamo) 1:17,2; 5. Mihai Vid 
ru (CCA) 1:17,3; 6. V- Voloșin (CC 
1:17,4.

Miercuri după-amiază s-a desfă 
rat cea de a treia reuniune. Pr< 
de viteză juniori a revenit dinamot 
tului Dan Popovici care a fost, 
departe, cel mai bun dintre part 
panți. El a obținut și cel mai 1 
timp al zilei : 12,9 sec. (in serii șj 
finală). Pe locurile următoare s 
clasat: 2. S. Aîihălțeanu (Victori 
3. Gh. Vasilescu (Victoria), 4. 
Chelaidite (Victoria).

Urmărirea individuală seniori (4j 
m) nu s-a putut încheia din cai 
înserării. In sferturi de finale 
Moiceanu l-a învins pe Silviu Di 
V. Voloșin pe Ion Stoica, L. Zan 
pe Gh. Rădulescu și Ion Vasile 
Aurei Șelarii. In semifinale G. A 
ceanu l-a întrecut pe V. Voloșin : 
bilind cel mai bun timp al 2 
(5:22,5), iar L. Zanoni pe Ion Var

Astăzi după-amiază începînd de 
ora 16,30 se desfășoară finala pr< 
de urmărire individuală seniori, 
mărirea pe echipe seniori și seinii 
dul juniori. H. NAUJ

Lccațiune de bilet

Sîmbătă și duminică pe stadionul Giuiești 
două reuniuni pugilistice

Clubul Rapid organizează la sfîrșituț 
acestei săptămîni finala Cupei „Cel 
de al III-lea Congres al P.M.R.". 
Prima reuniune va avea loc sîmbătă 
seara ; în cadrul ei se vor întîlni echi
pele Rapid și Progresul. Duminică 
seara este programată partida dintre 
formațiile Metalul și Constructorul. 
Ambele reuniuni se vor desfășura pe

..................... i „Cel
Congres al P.M.R.".

lastadionul Giulesti, începînd de 
ora 19.30.

REUNIUNE ORGANIZATA 
DE ASOCIAȚIA VULCAN

Astă-seară',' asociația sportivă Vulcan 
va organiza in grădina din str. Samuil 
Vulcan nr. 17 o gală do box în 
cinstea celui de al III-lea Congres ai 
P.M.R. Reuniunea va începe la ora 19.

nr.

Biletele pentru cuplajul de fo 
de duminică de pe stadionul Din- 
la meciurile Dinamo Obor — L 
motiva Timișoara (ora 16) și Din, 
București — Jiul Petroșani (ora 1” 
se pun în vînzare cu începe 
astăzi de la ora 13 Ia cas.le c 
nuite de bilete.

Membrii susținători ai clubului 
naino pot ridica cu începere de vi 
biletele în baza cuponului nr. 5 
la casa specială a stadionului 
namo. ★

Pentru demonstrația de gimnaț 
organizată de Federația Romînă 
Gimnastică, în' întîmpinafea celui 
al III-lea Congres al part ditlui, 
va avea loc în Sala Floreasca 
ziua de 11 iunie, biletele se pur 
vînzare cu începere de azi la casi 
bil.te de la Agenția Centrală Pr 
sport, și la chioșcul special din 
Ion Vidu.

Din cauză că actele de serviciu ale U.C.F.S. Hunedoara au ră 
încuiate în biroul președintelui, bolnav, activitatea a întimpi-na 
serie de greutăți.

Profesorii de educație fizică din comuna Oasele, raionul Bujor, nu-și 
văd de activitatea profesională, dansînd în cancelarie în timpul orelo-r 

de educație fizică...

— Cînd începem ora de educație fizică ?
;— Cînd se ter-mină emisiunea de muzică distractivă.

C.S.M. Baia Mare, nu s-a în
grijit să aibă foi de arbitraj, așa 
că se recurge la toate improvi
zările.

— Nu completați foaia de arbitraj ?
— N-am hârtie! Știi, eu am obiceiul 

să arunc biletele de autobuz I
— Pentru competiția de handbal nu s-ar putea folosi documentarea c 

hochei pe gheață ? întimplător, sertarul ăsta a rămas descuiat l!!...

După corespondențele trimise de G. ȘTEFANESCU, V. ȘĂSĂRANU și GH. BENGA. Desene de MATTY



în „Cupa Congresului

vedea,

de zis în le- 
a apreciat dB- 
Este jnadmi- 
arbitru cu a- 
a condus dc-a

bogat 
terenul 
întîlni 

din

Sfetcu, portarul echipei Petrolul Ploești, a sărit la, timp și a respins mingea. 
(Fază din meciul Petrolul Ploești—Steagul roșu Orașul Stalin).

(Foto: Mircea Popescu-Ploești)

Săptămîna aceasta

Bogat program

In această săptămîna, „Cupa Con
gresului", competiție organizată de 
clubul sportiv Progresul, va cunoaște 
o activitate de o deosebită intensi
tate. In afara meciurilor restante din 
etapa a IV-a, vor avea loc cele din 
etapa a V-a, precum și patru jocuri 
consecutive ale lotului R.PR., pro
gramate astfel pentru a crea repre
zentativei țării noastre condiții ase
mănătoare cu cele de la Balcaniada 
care va avea loc la Sofia săptămîna 
viitoare. In privința jocurilor de veri
ficare ne exprimăm convingerea că 
jucătorii lotului vor depune toate e- 
forturile și vor pune în valoare toate 
cunoștințele lor. Numai astfel aceste 
partide de antrenament își vor atinge 
scopul. Intîlnirea cu echipa ploeștea- 
ng Petrolul — programată pe terenul 
din incinta școlii medii „Gh. Șincai" 
— are și scop propagandistic în rîn- 
durile elevii»? bucureșteni.

Primele întreceri din acest 
program vor avea loc azi pe 
Floreasca. La ora 17 se vor
Metalul și Progresul (restantă 
etapa a IV-a), iar la ora 18,30 lotul 
R.PR. și Știința- Mîine de la ora 18 
va avea loc pe terenul „Gh. Șincai" 
meciul dintre lotul reprezentativ și 
Petrolul Ploești, iar sîmbătă pe tere
nul Floreasca partidele CC.A. — Me
talul (ora 17) și lotul R.P.R. — SPC 
(ora 18,30). In sfîrșit, duminică, pe 
terenul Știința, Știința joacă cu Pe
trolul Ploești (ora 11,30), iar pe te
renul Progresul, lotul R.P.R. cu Rapid 
(ora 9).

Pe marginea ultimelor
lucru 

că, 
cum

jocuri din categoria A 
tri" a trecut nesancționată. Dar 
arbitrajul lui I. Dobrin a fost ne
satisfăcător, în special, în ceea ce 
privește aspectul disciplinar al jo
cului. El a tolerat „intrările" dure, 
jocul periculos, mulțumindu-se să 
fluiere din cînd în cind, dar nein- 
tervenjnd niciodată cu hotărîre. 
pentru a reprima aceste grave a- 
baterL

In direcția aceasta, o critică as
pră trebuie adusă și lui M. Cru- 
țescu. N-avem multe 
gătură cu felul cum 
versele faze de joc. 
sibil însă pentru un 
tîta experiență, care 
lungul anilor zeci și sute de me
ciuri, să lase să se petreacă sub o- 
chii lui neregiilariiăți flagrante, 
ca acelea comise de Dodeanu, 
Greavu, N'eacșu II, Ene I în întîl- 
r.irea Rapid—Dinamo București, 
fără să intervină cu maximum de 
energie, eliminînd de pe teren pe 
jucătorii certați cu disciplina, cu 
morala sportivă. Numai cu aver
tismente repetate la infinit e greu 
să temperezi niște jucători care au 
dovedit și cu alte ocazili că sînt 
gata să folosească în luptă toate 
mijloacele — chiar și cele neper- 
mise.

Este evident : arbitrii noștri nu 
sînt suficient de autoritari, n-au 
curaj să ia măsuri radicale. Dacă 
multe jocuri se desfășoară într-o 
notă de duritate și chiar brutali
tate, de vină nu sînt numai antre
norii, care nu desfășoară o temei
nică muncă educativă, ci și arbi
trii. Tolerînd asemenea abateri, ei 
se fac vinovați de scăderea nive
lului tehnic al jocului, de atmo
sfera nesănătoasă ce se creează pe 
teren și care duce, mai întotdea
una și la enervarea spectatorilor.

Arbitrii trebuie să reflecteze se
rios la toate acestea, iar colegiul 
central, care manifestă o îngă
duință condamnabilă față de ase
menea lipsuri, trebuie să ia cu ho
tărîre măsurile corespunzătoare.

Este un 
binecunoscut, 
prin 
conduc 
arbitriij au 
important 
domeniul 
jucătorilor 
spectatorilor, cîtși 

în asigurarea unui joc de calitate. 
Am asistat, desigur, și la arbitra
je bune, dar în general nivelul ar
bitrajelor se menține încă scăzut. 
Nu s-a realizat o uniformă inter
pretare și aplicare a regulilor de 
joc și în special s-a putut observa 
că arbitrii noștri nu sînt auto
ritari, că ezită să intervină cu ho- 
tărîre, lăsindu-i pe fotbaliști să-și 
facă de cap, să practice un joc 
dur, periculos.

Să ne referim, de pildă, la ar
bitrajul lui I. Dobrin-Pelroșani din 
meciul Dinamo București—Petro
lul. La acesta s-a putut 
înainte de toate, lipsa unei pregă
tiri fizice corespunzătoare. El s-a 
mișcat greu pe teren, a fost me
reu departe de fază și n-a putut 
depista șmecheriile jucătorilor în 
materie de neregularități. Astfel, 
in min. 34, surprins tocmai în 
partea cealaltă a terenului, el n-a 
văzut că Drildea, care avea apoi 
să marcheze, și-a croit drum spre 
poartă, faultindu-I pe Nun.veiler 
III. Unii susțin că Dridea a ata
cat — și nu împins cu umărul în 
umărul lui Nunweiler, ceea ce ar 
fi regulamentar. Adevărul este 
însă că acțiunea lui Dridea s-a 
produs nu pentru a proteja balo
nul, ci pentru a împiedica pe Nun- 
weiier să ajungă la el, ceea ce, în 
cel mai bun caz, putea fi conside
rată obstrucție și sancționată ca 
atare. Tot din cauza lipsei de mo
bilitate, arbitrul Dobrin n-a putut

,pe fază" atunci cînd Fronea 
cosit din aer pe Semenescu. 

infracțiunea, care ar fi trebuit 
atragă după sine un „11 me-

felul 
meciurile, 

un rol 
atit în 
educării 

și a

A început turneul final 
al campionatului republican de juniori

A doua etapă a campionatului 
regiunii București pe echipe
Și cea de a doua etapă a campio

natului de tenis al regiunii București 
programează multe întîlniri intere
sante. Sîmbătă și duminica, pasionalii 
tenisului din Capitală vor avea prile
jul să vizioneze confruntarea unora din
tre cei mai buni jucători și jucătoare 
de la noi- Toți aceștia vor evolua in 
cadrul partidelor Progresul—C.C.A- și 
Știința Dinamo. Astfel, printre me
ciurile care se vor disputa rețin aten
ția cele care vor pune față în față pe 
Gh. Viziru cu Bosch și Cristea, Năs- 
tase cu Bosch și Cristea, Julieta Na- 
mian—Eleonora Roșianu din prima în- 
tîlnire și Țiriac cu Georgescu și Bădin, 
Bardan cu Georgescu și Bădin din 
cea de 
atrage 
dintre 
patru 
C.C.A.
str. dr. Staicoviei nr. 42—44, iar 
Știința—Dinamo se va juca pe tere
nurile Știința situate lingă Centrul de 
antrenament nr. 2.

a doua partidă. De asemenea 
aten(ia și o serie de meciuri 
cîțiva tineri talentați ai celor 
echipe- Partida Progresul— 
va avea loc pe terenurile din 

Staicoviei

CAMPIONATUL R. P. R

Turneul final al campionatului repu
blican de juniori, la care participă 
cele 16 echipe campioane de regiuni 
și campioana orașului București, a 
început duminică, cu meciurile din 
cadrul optimilor de finală. Intîlnirile 
au prilejuit, în general, întreceri fru
moase, urmărite cu interes de specta
tori- Cele opt jocuri s-au terminat cu 
următoarele rezultate :

Dinamo Suceava—C.S.M.S. Iași 3-2 
(0-1). Joc frumos, cu multe faze spec
taculoase. Au marcat: Găinarii (2) 
și Dănileț. respectiv Moldoveana (2).

Dinamo Bacău—C.S.M. Galați 1-2 
(0-1, 1-1). O partidă viu disputată, 
care a avut nevoie de prelungiri pentru 
a desemna pe învingător.

G.F.R. Cluj—C.S.M. Baia Mare 7-2

PE ECHIPE
ajuns în partea finală a cam- 

re publican de popice pe
Am 

pionatului 
echipe. început în toamna anului tre
cut, actualul campionat a angrenat în 
desfășurarea lui aproape 1500. de 
echipe, din care 16 formații feminine 
și 22 masculine, mergînd din victo
rie în victorie, au reușit să se ca
lifice în faza interregională a cărei 
primă etapă s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică în întreaga țară (faza in
terregională este defalcată în patru 
etape).

depă-

IN TllRÎNP, PE ECRANELE CAPITALEI

(1-1). Juniorii clujenj au făcut o ex
celentă repriză a doua, cînd și-au asi
gurat o victorie netă.

U.T.A.—Rapid Oradea
Cele două puncte au fost 
Roman și Matușinca.

Chilmia Făgăraș—C.S.
2-0 (0-0). — Victorie mult muncită, 
meritată și obținută în ultimele șase 
minute, prin golurile înscrise de 
Rațiu (min. 85) și Ițu (min. .83). 
Joc de bună calitate.

U.M.C. Cugir—Prahova Ploești 0-1 
(0-0).

Dunărea Giiurgiu—I.M.U.M. Med
gidia 0-1 (0-1). Unicul gol a fost 
marcat de Oțelea (min. 37).

Rapid București — I.M.S. 
reg. Pitești 7-0 (6-0).

In meci .preliminar
I.M.U.M. Medgidia a 
troputere Craiova cu

Etapa următoare va
nică (sferturile de finală). Programul 
a fost astfel alcătuit: C.S.M. Galati— 
Dinamo Suceava, U.T. Arad—C.F.R. 
Cluj (prin tragere la sorți). Prahova 
Ploești—Chimia Făgăraș și I.M.U.M. 
Medgidia—Rapid București-

2-0 (0-0). 
marcate de

Tg. Mureș

C. Lung

trecuta), 
de Elec-

(joia 
dispus 
6-1 (2-1). 
avea loc dtimf-

S-a constatat că o parte dintre 
s jucătoarele și jucătorii vizați pentru 
■ lotul republican au corespuns în în- 
i trecerile de sîmbătă și duminică. Cor- 
: nel Antonescu. Alexandru Andrei, Eca- 
: terina Ventzel, Erica Arion ș.a. au 

realizat procentaje mulțumitoare dar
• trebuie să spunem cu toată tăria că, 
i în general, evoluția selecționabililor 
i nu ne satisface pe deplin. A trecut
• vremea cînd un rezultat care depășea 
t cu cîfeva popice cifra de 380 p.d. (fe

minin) și 800 p.d. (masculin) era 
primit cu satisfacție. Popicarii noștri

) fruntași care cu atitea prilejuri s-au 
[ dovedit capabili de performanțe va- 
' loroase trebuie să știe că la Zagreb 

întîlnesc ..echipe care în ultima-, vreme Ploeșt^—Constructoijul Buc 
au totalizat medii de aproape 900 Cetatea Giurgiu—Rapid București 
p.d. la băieți 'și peste 400 p.d. la fete. 1538—1968, Unirea . Azuga—Voinfa 
De aceea, jucătoarele și jucătorii noș- Constanța 2189—2099, Strungul Or. 
tri trebuie să folosească) fiecare clipă Stalin—K.S:E. „ Tg. Secuiesc 2062— 
de antrenament pentru deprinderea 1918, ' O.I'.R. Cluj—C.S. Tg. Mureș 
unei cît mai marf Țtecf/ii îh IhnMrda 
bilei, pentru o pregătire fizică șupe- 
rioară, pentru a asigura acea mult 
dorită omogenitate a echipelor noas
tre. Pregătirile popicarilor noștri tre
buie să se îndrepte mai ales spre

care
și 410 p.d. 
astfel putem 
de cel puțin 
p.d.

realizarea performanțelor 
șese 870 p.d. la băieți 
la fete pentru că numai 
obține la Zagreb o medie 
870 p.d. și respectiv 410

Revenind acum la prima etapă a 
fazei interregionale, desprindem faptul 
că avantajul terenului a fost hotărî- 
tor la băieți, în obținerea victoriei 
la scoruri care nu le creează însă 
învingătorilor liniște în etapa urmă
toare. De asemenea, echipele oaspe 
s-au acomodat foarte greu cu parti
cularitățile arenelor care au influențat 
într-o oarecare măsură rezultatele 
finale. Și acum, iată cîfeva din re
zultatele tehnice: feminin: Voința 
Ploești—Constructorad Buc. 2187—2^31,

IN JURUL BALONULUI
• Programul jocurilor de campionat 

de duminică a fost astfel 
Știința București—Gloria 
(cat. B) la ora 8.45 și Rapid—Petrolul 
(cat. A) la ora 10.30 pe stadionul 
Ciulești; Dinamo Obor—G.F.R. Timi
șoara (cat. B) la ora 16 și Dinamo— 
Jiul (cat. A) la ora 17.45 pe sta
dionul Dinamo. Deci două cuplaje.

• Farul a jucat luni la Deva cu
Rapid din localitate și a cîștigat cu 
6-2 (5-0) prin punctele marcate de
Ciosescu (2). Datcu (2), Niculescu
și Bîtlan. ~ "
Macargiti și Olteanu.

HUNEDOARA (prin telefon). —
8000 de spectatori au asistat miercuri 
la meeittl amical de fotbal dintre e- 
chipele Corvinulș Hunedoara și Farul 
Constanța. Rezultatul a fost de 2-2 
(1-1). Au îriscris: Zapis și Burlacii 
(pentru CorVinul) și Ciosbscu (pentru 
Farul);

ALBU VOICU, qoresp.

stabilit:
Bistrița

Pentru Rapid au înscris

rezultate

f
!

lei. 
distribuit 
cifră im-

timp pronosticurile 
de duminică I 

măriți șansele de a apare 
de premiați, duminică 12

O PffO0UC77£ 
A STUD/OULU/

MQSF/LM
r(jre-i2t62.'

Masculin: Constructorul Pitești— 
Dinamo Craiova 4713—4586, Rapid 
București—Rafinăria 4 Cîmplna 4772— 
4621, Voința București—Olimpia Giur
giu 4973—4722.

disi.ns 
NALE

INALT
și cu

EXCEPȚIO-

>2>9

cu „PREMIUL PENTRU 
CALITĂȚI ARTISTICE" 

Festivalul Internațional al filmului
cu

VOLODEA IVASEV, JANNA PROHORENKO, ANTONINA MAXI
MOVA, NIKOLAI KR1UCIKOV, EVGHENI URBANSKI

Scenariul: V. EJOV, G. CIUHRAI, 
Imaginea : V. NIKOLAEV. E. SAVELIEVA 
Muzica : M. ZIV.

UMANISM ȘI
„PREMIUL TINEREȚII" la 
de la Cannes — 196(1.

Onisie: Sel. Pisa—C.C.A. 2; Știința 
Cluj — Steagul roșu 1, x; Rapid — 
Petrolul 1, x, Dinamo Buc.—Jiul 1 ; 
Minerul — Progresul x, 1; Dinamo 
Bacău — Fanil 1; Tract. Or. Stalin 
— C.S.M. Baia Mare x, 2; Ind. Sîrmei 
O. Tnrzii — Recolta Cărei 1; Rulm. 
Bîrlad — C.S.M.S. Iași x, 2; Vic
toria "BtTzăiT — PrâhSVd' Ptncțti x, 2; 
Carpați Sinaia — C.S.M. Reșița 1, x;

• In urma trierii și omologării 
variantelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 23 din 5 iunie 1960 au 
fost stabilite următoarele premii:

21 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 3.668 lei

464.80 variante cu 11 rezultate exacte 
a cîte 227 lei

3437.80 variante cu 10 
exacte a cîte 46 lei.

Fond de premii: 352.178 
Iată că acest concurs a 

aproape 4.000 de premii, o
portantă. Cele 24 variante cu 12 re
zultate exacte au obținut premii destul 
de frumoase, dacă ținem seama dc 
faptul că am avut de-a face cu un 
concurs în care a dominat semnul „1“.

® Pentru concursul de duminică 12 
iunie în care avem un meci interna
țional, cinci întîlniri de categoria A 
și șase din categoria B, în „Progra
mul Loto-Pronosport“ găsim două 
pronosticuri: unul al maestrului spor
tului Onisie și altul al jucătorului 
Emeric Farkaș (Jiul). Iată aceste pro
nosticuri ; ,

Qfonosport

tuală indică, indiscutabil, pe C.C.A. șl 
Dinamo B^cău ca două dintre favo
ritele ■ de prim ordin ale concursului 
de duminică-. Cu multe șanse se pre
zintă, de asemenea, Dinamo București 
și Știința Cluj.: Mare echilibru în par
tidele : Rapid — Petrolul. Minerul — 
Progresul, Tractorul Orașul Stalin —' 
C.S.M. Baia Mare, Carpați Sinaia—4 
C.S.M. Reșița.

Pregătiți din
dv. pentru concursul
Astfel <i vă 
pe lista 
iunie.

C.S. Craiova — Metalul Tîrgoviște 1.
Farkaș (Jiul): 1—2; II—x, 1; III —1; 

IV—1, 2; V-I, x; VI—1; VII—1, 2; 
VIII—1, x; IX—2; X—1, x; XI—1; 
XII—x, 2.

Aflăm două puncte comune în aceste 
pronosticuri: „soliști" Q.C.A. și Dinamo 
Bacău. In rest, păreri mai mult sau 
mai puțin dileri'e.

, . Rezultatele anterioare și forma ac-

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
de ieri, 8 iunie, au fost extrase dirt 
urnă următoarele numere :

22 II 5 44 45 10
Numere de rezervă: 30 19
Fond de premii: 481.991 lei.

Rubrică redactată de I.S. Loto! 
Pronosport. __



PRELUDIUL OLIMPIC' DE
A LĂSAT SĂ SE ÎNTREVADĂ

BUCUREȘTI
CÎȚIVA

HANDBALIST!! BUCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN R. P. CHINEZĂ

DIN FAVORIT!! ÎNTRECERILOR DE LA ROMA
t Două recorduri mondiale (și încă 
jee recorduri I...), nouă recorduri na
ționale, cinci noi recorduri ale stadio
nului Republicii, 27 de norme olimpi
ce .ale I.A.A.F. îndeplinite de diferiți 
atlețr, reprezintă — fără îndoială — 
un bȚanț strălucit pentru orice con
curs atletic internațional. Deci, un 
motiv de mîndrie în plus, pentru noi 
toți, că acest bilanț excelent a fost cel 
al ediției a XIT-a a tradiționalelor

> noastre Campionate internaționale de 
atletism. Lucrul acesta l-a relevat cu 
prisosință fiecare dintre cei 11 zia
riști străini veniți special pentru a- 
ceste întreceri, l-au subliniat în croni
cile lor corespondenții ziarelor și a- 
gențiilor de presă acreditați la Bucu- etc. 
reșli, l-a apreciat fiecare dintre spec
tator'! prezenți în tribunele stadionu
lui Republicii, căci nici una din cele 
unsprezece ediții precedente nu sa 
încheiat cu un asemenea bilanț. Ce 
păcat însă că de la ediția din acest 
an a întrecerilor au lipsit o serie de 
atleți rentimiti care fuseseră invitați și 
care, din felurite motive, n-au putut 
face deplasarea la Bucureșfi. Este in
discutabil că dacă și aceștia ar fi fost 
prezenți, întrecerile ar fi cunoscut un 
plus de valoare.

Concursurile din acest an au fost 
dominate net .de cele două performan
țe înregistrate la aruncarea suliței și 
săritura în înălțime femei, ambele 
constituind noi recorduri mondiale. 
Rezultatele de 59,55 m la suliță și
l, 85 m la înălțime, au făcut de-acum 
ocolul lumii și au fost comentate în 
fel și chip de fiecare dintre pasionații 
atletismului. Despre Elvira Ozolina și 
lolanda Balaș, toți specialiștii pre
zenți la concurs au avut numai și nu
mai cuvinte de laudă și au fost una
nimi în a recunoaște că pe medaliile 
de aur de la Roma, organizatorii J.O. 
pot grava încă de pe acum numele 
acestor atlete.

Cu prilejul Campionatelor a sosit 
în București și un ziarist italian — 
Luigi Mengoni, de la „Stadio" 
Bologna.
fășurarea 
cele două 
simplu în 
tat să vii 
capătul pămîntului, ca să poți asista 
la doborîrea a două recorduri -mon
diale. Sînt fericit că mă pot număra 
printre cei care le-au aplaudat la fața 
locului, lolanda d-voastră este o mare, 
o foarte mare atletă, 
pe care a avut-o 
cc regret, este faptul 
cam ..grăbit" să urce
m. Spunînd aceasta nu mă gîndesc la 
faptul că ea nu este capabilă de un 
asemenea rezultat (cele trei încercări 
efectuate la 
poa te acest 
5 centimetrj 
tei, au fost 
după marea

De pe acum mă pregătesc, ca din 
tribuna presei stadionului Centom'la

„Stadio" din 
Adînc impresionat de des- 
concursului și în special de 
recorduri, el a sărit pur și 
sus, strigînd : „Ar fi meri- 
la București, chiar de la

Cea mai mare 
lumea I Ceea 
că lolanda s-a 
ștacheta la 1,90

1,90 m au dovedit că 
lucru...) ci doar că, cei 
adăugați imediat ștache- 

cam prea mult, mai ales 
bucurie a recordului.

PE SCURT
• Două performanțe superioare re

cordurilor mondiale stabilite de halte
rofilii sovietici: cat. grea — I. Vlasov 
155,500 kg la smuls (total 510 kg); 
cat. semigrea—T. Lomakin (50,500 kg

■4a împins.
• In primele două runde ale tur

neului de șah de la Balaton-Fiired șa- 
histul romîn Drimer a pierdut la 
Honfi (R.P.U.) și a remizat cu Flohr 
(U.R.S.S).

• in turneul zonal de șah de la 
Madrid, după 13 runde, conduc la e- 
galițate Donner (Olanda), Pomar 
(Spania), Gligorici (Iugoslavia) cu 
cite 10 p.

• Penultima etapă a Turului Italiei 
(Trento Borrnio 229 km.) 
Ch. Gaul (Luxem.), 
(Franța) păstrează un 
sec asupra lui Nencini 
mm 45 sec. asupra lui 
samentul general

a revenit lui 
J. Anquetil 
avans de 26 
(Italia) și 3 
Gaul în cla-

aplaud căl-cu toată
1a Olimpiadă, 
succesul !,..*•

din Rama, să o 
dura pentru victoria sa 
Ii doresc diln suflet tot

Acum la București, în cadrul Cam
pionatelor internaționale, au apărut și 
a Iți pretendenți serioși la Olimpiadă, 
pentru care rezultatele de pe stadio
nul Republicii pot fi considerate ca 
o treaptă' sigitră spre cea mai înaltă 
distincție sportivă : o medalie la Jocu
rile Olimpice, Iri afara folandej Balaș 
și Elvirej Ozolina ne gîndim la atle
tul sovietic Vladimir Goreeaev, la a- 
runcătoarea cehoslovacă Jirina Nem
cova. la alergătorii Michel Jazy 
(Franța). Giorgios Papavasiliu (Gre
cia) și Nikolai Sokolov (U.R.S.S.)

Selecționata masculină de handbal 
în 11 a orașului București și-a înce
put turneul pe care-1 întreprinde în 
R. P. Chineză și Japonia. Luni, la Pe
kin, întîlnind echipa „1 August" hand
baliste romîni au cîștigat cu scorul 
de 13—11.

Marți, sportivii romîni au evoluat 
la Canton în compania echipei Insti
tutului de Cultură Fizică din locali
tate. Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 21—13 în Savoarea handbaliștilor 
bucureșteni. De subliniat faptul că în 
repriza a doua meciul a fost între
rupt pentru cîteva minute, în care 
președintele Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport din Canton a 
călduros pe sportivii romîni 
excepționalul record mondial

felicitat 
pentru 
stabilit

de lolanda Balaș la săritura în înăl
țime în cadrul Campionatelor interna
ționale de atletism ale R. P. "Roniîne.

Ziarele pariziene despre victoiia 
rugbiștilor romîni

PARIS. — (Corespondentul Ager- 
pres transmite) :

In paginile lor 
franceze comentează cu admirație 
performanța realizată de reprezenta
tiva de rugbj a Republicii Populare 

1 Romîne.
„Pentru prima dată — scrie ziarul 

„Combat" — echipa de rugbi france
ză a trebuit să se încline |a Bucu
rești în fața Romîniei, într-un meci 
în care am fost domSnați categoric 
în prima repriză... Pînă la pauză, 
francezii s-au lăsat împinși în defen
sivă de către romîni, ai căror înain
tași, superilori |a grămadă ca și la 
tușă, au reușit să înăbușe în fașă ra
rele tentative ale treisferturilor fran
ceze".

„Rugbiștii francezi, care au cucerit

Repetiția de îa București, una din 
repetițiile generale dinaintea Jocurilor 
Olimpice, a arătat pentru numeroși 
participant multe lucruri bune. Pen
tru ca la „premieră" la Roma totul 
să fie așa cum trebuie, depinde de 
acum înainte de protagoniștii înșiși 
și bineînțeles și de ajutorul „regizo
rilor", adică al antrenorilor...

R. VILARA

EVOLUȚIA RECORDULUI 
LA ---------SULIȚĂ..

LUMII

Campionatele europene feminine de baschet

fost alcătuit programul turneului final
8 (prin tele- 
întrecerile des- 

s-au în-

47,80
48,21
48,63
50,32
53,41
53,56
55,11
55.48
55,73
57,40
57.49
57,92
59,55

E. 
h. 
H. 
K. 
N. 
N. 
N. 
N
D.
A.
B.
E.
E.

Matthes
Bauma
Bauma
Maiuciaia (U.R.S.S.) 
Smirn țkaia (U.R.S.S.) 
Koniaeva (U.R.S.S.) 
Koniaeva (U.R.S.S.) 
Koniaeva (U.R S.S.) 
Zatopkuva (R. Ceh.) 
Pazera (Australia) 
Zalagaitite (U.R.S.S.) 
Ozolina (U.R.S.S.) 
Ozolina (U.R.S.S.)

...ȘI LA ÎNĂLȚIME
Green (M. Britanie)
E. Catherwood (Canada) 
E. Catherwood (Canada) 

G'solf (Olanda) 
Gisolf (Olanda) 
Shirley (S.U.A.) 
Dirkinson (S.U.A.) 
Odam (M.^Britanie)
E. Blankers-Koen
Lerwill (M. Britanie) 
Ciuama (U.R.S.S ) 
Hopkins (M. Britanie)

(Germania) 
(Austria) 
(Austria)

c.c.
j.
M.
D.
I. Pfenning (Elveția) 
F. ~ ----------------
(Olanda) 
s. "
A.
T.
I. Balaș (R.P.R )
M. McDaniel (S.U.A.)
I, Balaș (R.P.R.)
Cen Fen-iun (R. P. 
Chineză)

Balaș 
Balaș 
Balaș
Balaș
Balaș 
Balaș 
Balaș

I. 
I. 
I. 
i. 
I. 
I. 
I.

(R.P R ) 
(R.P.R ) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.)

30.5.1943
7.7.1951

22.5.1954
5.5.1956

14.7.1956
1.12.1956

13.10.1957

SOFIA, 
fon). Cu 
fășurate marți, 
cheiat seriile de califi
care ale campionatelor 
europene feminine de bas
chet. Din seria I vor 
participa la turneul final 
echipele R. P. Bulgaria, 
R. Cehoslovace și R. P. 
Polone, iar din seria a 
Il-a, Uniunii Sovietice, 
R. P, F. Iugoslavia și 
R. P. Romîne. Aceste 
formații Tși vor disputa 
pînă sîmbătă primele șase 
locuri ale 
urinînd. ca 
vele Italiei, .
Ungare șl BSlgiei 
desemneze ocupantele 
curilor 7—10.

Dintre 
marți, cel mai disputat 
a fost cel dintre echipele 
R. P. Bulgaria și R. 
Cehoslovace, al cărui re
zultat avea mare însemnătate și pen
tru clasamentul final al compe
tiției (după cum se știe, rezultatele 
obținute în seriile de calificare 
contează și în turneul final). între
cerea a avut o desfășurare deosebit

clasamentului, 
reprezentati- 

Olandei, R. P.

meciurile

Noul record mondial al lui John Thomas (2,178 m)
riscă să nu fie omologat

După cum s-a anunțat, excelentul 
atlet negru John Thomas a stabilit 
un nou record mondial la săritura în 
înălțime 2,178 m (2,18), adăugind ast
fel încă un centimetru recordului mon
dial stabilit tot de el cu puțină vre
me înainte.

Se pare însă că. omologarea acestui 
nou record va prilejui vii discuții, pro
vocate de faptul că ștacheta peste 
care a trecut John Țliomas nu era

așezată pe suporți laterali, ci direct 
pe stîlpii verticali. Se pune întrebarea 
dacă se împacă această așezare a 
ștachetei cu prevederile regulamentu
lui, care, la articolul 47, paragraful 
5, specifică următoarele :

„VA TREBUI SĂ EXISTE 
SPAȚIU DE CEL PUȚIN 10 CENTI
METRI ÎNTRE T------ -------------
ȘTACHETEI ȘI STILPÎ".
scurtă precizare duce în mod firesc

UN

EXTREMITĂȚILE
Această

la concluzia că, pentru 
unui record la săritura 
se cere ca ștaclieta să stea pe 
porți laterali și că ea nu trebuie să 
atingă stîlpii verticali, de care trebuie 
să fie separată prin cel puțin 10 cen
timetri. Or,. în cazul săriturii lui John 
Thomas, nu s-a ținut seama de această 
prevedere a regulamentului.

Fără îndoială, este vorba de un 
detaliu lipsit de importanță tehnică, 
dar suficient totuși pentru a pune 
sub semnul întrebării omologarea nou
lui record. De altfel, ziarul „L’Equipe", 

. publicînd un material în legătțjră cu 
această cheșțiune, amintește că mai 
multe performanțe ale atleților ameri
cani, care depășiseră rebordut mondial, 
fiiseseră recunoscute ca recorduri ale 
S.U.A., dar I.A.A.F. nu le omologase 
ca noi recorduri mondiale, pentru ne- 
respectarea întocmai a prevederilor re
gulamentului. Printre acestea trebuie 
citat în primul rînd rezultatul Iui Bob 
Gutovsdii la săritura cu prăjina, 4.82, 
care figurează ca record ai Statelor 
Unite, dar nu și ca record mondial, 
deoarece prăjina a fost oprită cu 
mina, cînd era pe punctul de a trece 
sub ștachetă.

Desenele pe care le publicăm ajută, 
desigur, la o și mai' bună lămurire a 
problemei ridicate de notil record al 
iui John Thomas.

primul Joc în „Turneul celor 5 na- 
țiluni" — scrie „LerFigaro" — au su- 

sportive ziarele ferit, pe stadionul „23 August" din 
București, prima lor înfrîngere din 
sezonul acesta. Ei au trebuit să se 
încline în fața romînilor care dispu
neau de o mult mai bună pregătire 
fizică. Lăsind toată greutatea partidei 
asupra înaintării, jucători* romîni au 
controlat fără întrerupere jocul. Pînă 
la pauză, „tricolorii" (n. r. e vorba 
de reprezentativa Franței) au fost 
împinși în apărare și de-abia în ulti
mele 20 de minute au putut oarecum 
contraataca... Cu un minut înainte de 
sfârșitul jocului rominii, care dominau 
terenul francez, au beneficiat de o lo
vitură liberă pe care excelentul fundaș 
Penciu a transformat-o".

Ziarul „L’Aurore" subliniază, de a- 
semenea, superioritatea jocului desfă
șurat de formația R.P. Romîne. 
„Francezii au trebuit să se încline —• 
scrie ziarul — după ce în general în 
timpul jocului au fost dominați de a- 
tacul romîn, înflăcărat și pliln de ini
țiativă și care, mai ales, 
mult mai bună condiție 
excepția ultimelor 20 de 
partidei, se poate afirma 
au controlat jocul, și că, 
mai multă experiență, ar 
să-și concretizeze și mai 
narea..."

a avut o 
fizică. Cu 

minute ale 
că rominii 

dacă aveau 
fi reușit 

mult domi-

Fotbal pe glob
PUNCT FINAL IN DIVIZIA 

FRANCEZA
In ujtjma etapă a campionatului

Nice

Fr anței, Reims a obțiin"t o nouă v ic-
to rie la scor : 8-2 la Le II.avre. C la-
sa ment filial ;
1. Reims 38 26 8 4 109:46 60
2 'Nîrrtes 38 22 9 7 73:43 53
3^ Racing 33 19 II 8 118:56 49
4. Monaco 38 19 7 12 70:45 45
5. Toulouse 38 19 6 13 74:61 44
6. Lens 38 18 8 12 55:57 44

ocupă locul 
Soeliaux, Stras-

rază din intilnirea R. P. Romînă—R. P. Ungară, în
cheiată cu scorul de 55— 46 in favoarea reprezentativei 

țării noastre.
Bulgarska Fotografia-Sofia

de interesantă. Reprezentativa R. P. 
Bulgaria a condus de 11 ori, iar a 
R. Cehoslovace de 8 ori, victoria fi
nală revenind baschetbalistelor bul
gare datorită preciziei dovedită de 
Popova în executarea a două arun
cări libere, în ultimele secunde ale 
întâlnirii, cînd scorul pra de 51—51. 

Rezultatele tehnic?; U.R.S.S.—R. P. 
Ungară (meci disputat miercuri) 
77—32 (38—16), R. P. Bulgaria—R. 
Cehoslovacă 53—51 (22—22). U.R.S.S. 
—R. P. Ro-mînă 60—40 (30—18), R.P. 
Polonă—Italia 51—45 (26—16). R. P. 
F. Iugoslavia—Belgia 57—39 ( 21—20).

★
Joi se dispută următoarele meciuri în 

cadrul turneelor finale: Italia — Bel
gia, Olanda — R. P. Ungară (pentru 
locurile 7—10), R. P. Romîiiă — R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria — R.P.F. Iu
goslavia, U.R.S.S. — R. Cehoslovacă 
(pentru locurile 1—6).

TOMA HR ISTOV 
corespondent

Fosta campioană 
9. Au retrogradat: 
bourg, Toulon și. Bordeaux.

JUVENTUS CAMPIOANA
Ultima etapă a campionatului ita

lian: Alessandria—Lazio 0-0. Atalan- 
ta—Milan 0-0, Bologna—Padova 2-2, 
Florentina—Genoa 2-0, Internaziona
le—Napoli 3-1, Palermo—Juventus 
1-1, Roma—Udinese 2-2, Sampdoria— 
Lanerossj 2-2. Spal—Bari 3-1. In cla
sament :

dria și Genoa.

1. Juventus 34 25 5 4 92:33 55
2. Fiorentina 34 20 7 7 68:31 47
3, Milan 34 I7 10 7 .56:37 44
4. Internazionale 34 14 12 8 55:43 40
5. Bologna 34 14 8 12 50:42 36
6. Padova 31 14 8 12 50:46 36
7. Spal 34 12 12 10 45:50 36

Au retrogradat: Palermo, Alessan-

omologarea 
în înălțime

Sll-

TURNEE INTERNAȚIONALE
• La Paris a început un turneu in- 

țercluburi: Racing — Ț.D.N.A. 2-0, 
Santos (Brazilia)—Reims 5-3. învin
gătoarele își dispută finala.

• Echipa braziliană Fulmincse a 
întrecut selecționata orașului Oslo cu 
8-2.

• La Ankara: Turcia — Scoția 
4-2 (3-1).

Primul meci al echipei C. C. A. in Italia
MILANO 8 (prin telefon de la tri

misul nostru). — - Fotbaliștii echipei 
G.C.A. au sosit la Milano în seara 
zilei de luni. A doua zi ei au făcut 
antrenament pe un teren aflat în a- 
propierea orașului, iar la prînz au luat 
parte la o masă comună cu jucătorii 
echipei Internazionale. Revederea cu 
fotbaliștii și conducătorii clubului ita
lian a fost dintre cele mai cordiale. 
De notat totuși că gazdele n-au fă
cut. diligențele necesare pentru ca ju
cătorii noștrj să. se poată antrena în 
nocturnă pc =tad'onnl San Siro, unle 
are loc meciul" de astăzi (n. r. ieri).

Pe teren vor intra formațiile: IN
TER : Da Pozzo — Fongaro. Guar- 
nieri, Gatti — Massiero, Invernizzi— 
Bicicli, Angelillo, Firmani, Venturi, 
Corso. C.C.A.: Toma — Zavoda II.

Apolzan, Zavoda I —. Jenei.. Bone — 
Cacoveanu, Constantin. Alexandrescu. 
Raksi. Tataru.

Arbitrează : S. Boneto (Torino). De 
remarcat că a doua zi după partidă, 
„Inter" părăsește Milano, îtidreptîn- 
du-se către Uniunea Sovietică, unde 
susține, duminică. primul meci la 
Kiev. Următorul meci al lui C.C.A. 
este programat pentru sîmbătă la 
Pisa, cu selecționata orașului

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
La ora cînd închidem ed'ția. la M:- 

lano a luat sRrșit meciul Internazio
nale — C.C.A. Victoria a revenit pri
mei echipe la scorul de 3—I (3—0). 
Au marcat Angelilo (2) și F'rmani, 
respectiv Tâtaru.

C. MACOVEI


