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:: Sportivii de pe
' j In Moldova, pe Valea Trotușului, 
■•au început în urmă cu cîțiva ani mari 
"lucrări de construcție a unorimpor- 
■-fante obiective industriale. Mii de 
"muncitori au pus temelia noului oraș 
-■înscris pe harta patriei: Onești. Se 
"muncește cu multă însuflețire. Numai 
"în luna mai constructorii de locuin- 
-■țe din Onești au terminat 131 apar-

!"tamente, far constructorii de pe șan- 
- -tiarele complexului petro-chimic obțin 
“; adevărate 
' igresului.
;; O viață 
~. isă pulseze 
■ -tivii celor

O importantă, competiție preolimpica

A Vl-a ediție a Concursului 
pentatlon modern al R.

Cinci din partici- 
nții la Concursul 
ternațional de pen- 
tlon modern: Ivan 
sriughin (Uniunea 
ivietică), Ferenc 
emeth (R. P. Un- 
arâ), Vaine Kor- 
nen (Finlanda), 
anislav Przybilski 
l. P. Polonă) fi 
m Ionescu (R. P. 
>mină).

internațional 
P. Romîne

recorduri în cinstea Con-

Incepind de mîine, se desfășoară în. 
trecerile din cadrul celei de a Vl-a e- 
diții a Concursului internațional de 
pentatlon modern al R.P. Romîne. La 
aceste importante întreceri preolimpi- 
ce iau parte echipele reprezentative 
ale : UNIUNII SOVIETICE (Ivan De- 
riughin, Boris Pahomov, Hanno Selg, 
Eduard Sdobnikov); R. P. UNGARE 
(Ferenc Nemeth, Jozsef Szaniszlo, Bella 
Faklia, Sandor Szabo) ; R. P. POLONA 
(Mieczyslaw Ceruz, Kazimierz Mazur, 
Stanislaw Przybilski, Jerzy Wach); 
FINLANDA (Vaine Korhonen, Tapio 
Kare, Berndt Katler, Eero Lohi); R.P. 
ROMÎNĂ I (Dan Ionescu, Cristu Lichiar- 
dopol, Wilhelm Roman); R.P, ROMÎ- 
NA II (Oto Tomiuc, Nicolae Marines
cu, Traian Croitoru, Ion Vesa).

Iată acum cîteva informații de ordin 
tehnic în legătură cu desfășurarea în
trecerilor :

Duminică 12 iunie, PROBA DE CĂ
LĂRIE, pe parcursul de la G.A.S, 
Roșia (la oca. 1,5 km de capătul tram
vaiului 5, la Floreasca) : ora 9: Festi
vitatea de deschidere; de la ora 10 : 
plecarea în cursă. Parcursul de la G.A.S, 
Roșia măsoară 4.000 m și cuprinde 30 de 
obstacole. Plecările se dau din 5 în 5 
minute. Pentru a putea primi 1.000 de 
puncte, un concurent trebuie să par
curgă traseul, fără greșeală, în 8 minute. 
Pentru fiecare secundă în plus sau în 
minus se scad sa-u se adaugă cîte 3,5 p. 
Pentru căzături, în spațiul de pedeapsă 
al obstacolelor, se scad cîte 80 p. Pen
tru derobări (refuzul calului de a sări 
obstacolul) se scad 60 p, 80 p și 100 
p, pentru prima, a doua sau a treia 
derobare.

Luni 13 iunie, PROBA DE SPADA, 
în sala Dinamo, de la ora 9. Fiecare 
din cei 18 concurenți va susține cîte 
17 asalturi în 2 manșe, în total deci

asalturi. Se acordă 1.000 de

nottă, înfloritoare a început 
pe aceste meleaguri. Spor- 
peste 20 de asociații care 

"au luat ființă aci lucrează cu mult 
- -elan alături de toți oamenii muncii 
* ;di-n Onești, pentru a întîmpina cu 
. .cinste cel de al III-lea Congres al 
"P.M.R.34 de 

puncte pentru 26 de victorii. La pen- - ■*" Astfel 
tatlon victoria se acordă la primul tuș.Marți 14 iunie, PROBA DE PISTOL riC - P?1 raPorta ,.cu
VITEZA, la poligonul Tunari, de la"! 
ora 9,30. Se trag 4 serii a cîte 5 focuri."* 
Se acordă 1.000 p pentru un total d«-"-( 
195 p. Se adaugă sau se scad cîte 20 p"zăriJe lor deosebite mcrită a fi evi. 
pentru licoare punct in plus sau in..-.............    . —
minus fată de totalul de 195 p. ■■ , - -. . ..... p -.sub și Gheorghe Milea, ambu com-

Miercuri 15 iunie, PROBA DE ÎNOT---pcnenți ai echipei de fotbal Cauciu- 
bazmul de la ștrandul Tineretului, de"r--' ----- — *-------i-------------4_—
la ora 17,30. Proba de înot se desfă-..
■șoară pe 300 ni în stil liber. Pentru" , ,
un rezultat de 4:00,0 se acordă 1.000 "boranta Sanda Bădulescu, o valoroasă 
p. Pentru fiecare secundă în minus sau "jucătoare de volei din echipa aso- 
în plus se adaugă sau se scad cîte 5 p"ciației. O altă sportivă cunoscută si

. .apreciată în orașul Onești, este labo- 
cepînd de la ora 17,00. Plecările sc"ranta Didona Chivu, care figurează 
dau individual din minut în minut.“’CU regularitate pe panoul fruntași- 
Traseul măsoară 4.000 m. Sc acorda(or în producție. Didona Chivu este 
1.000 p pentru un rezultat de 15 mi --( 
nute. La acest punctaj se adaugă sau ’ 
se scad eîte 3 p pentru fiecare secun- - ►Volei, 
dă în minus sau în plus. T Succese importante în muncă

membrii asociației sportive 
. ' mîndrie

partidului că au contribuit din plin 
■ la realizarea planului întreprinderii 
înainte de termen, dînd producție de 
'cea mai bună calitate. Pentru realf-

dențiați sudorii instalatori Pascu Io- 
' , ambii corn

cui, una dintre formațiile fruntașe ale 
campionatului orășenesc, precum și la

Valea Trotușului...
obținut și sportivii asociației Energia',, 
de la termocentrala Borzești. Despre 
aceștia ne-a vorbit comunistul Con
stantin Căzănescu, președintele aso
ciației. El ne-a elogiat pe lăcătușul 
cazangiu Gheorghe Niță — unul din
tre cei mai buni jucători de fotbal 
ai asociației — care a reușit împre
ună cu echipa pe care o conduce să 
termine cu 6 zile înainte de termen 
reparația la cazanul nr. 2. De ase
menea, utemiștii Constantin Nițu, 
mecanic la turbine. Dumitru Grigore, 
șeful stației rețele. Stefan Toporău, 
găuritor la bormașina electrică, ju-1 
cători în echipele de volei, handbal 
și fotbal, fruntașe pe oraș, ca și mulți 
alți din cei aproape 200 de membri 
ai asociației și-au depășit ctt regu
laritate normele cu 5—15 la sută, dor
nici să obțină rezultate cît mai frumoa
se în muncă în cinstea Congresului. E- 
xemple asemănătoare ni le pot oferi 
și sportivii asociațiilor Soda (consti
tuită la combinatul chimic de la Bor
zești), Petrolul (rafinăria nr. 10 O- 
riești), Betonul (întreprinderea 
prefabricate Onești) etc.

La aceste succese în muncă 
rită a fi adăugate — așa cum
spunea tov. Gheorghe Bucur, preșe
dintele consiliului orășenesc U.C.F.S. 
— și cele din activitatea sportivă. Maî 
ales construirea și amenajarea prin 
mii de ore de muncă voluntară a 18 
terenuri de volei, 2 de fotbal, 6 de 
baschet, 3 de handbal, 4 popicarii, 3 
piste G.M.A. etc.

AUREL CRIȘAN-corespt

de

me-
ne

Mîine la Haga

cepe campionatul mondial feminin de handbal
In primul ioc echipa noastră întîlnește formația Austriei

1STERDAM (prin telefon), — După 
ilătorie de cîteva ore cu avionul 
pa feminină de handbal a țării 
itre a sosit miercuri după-amiază 
Amsterdam. Pe aeroportul din lo- 
ate delegația noastră a fost întina
tă de reprezentanți ai federației 
dcze de handbal și ai comisiei de 
nizare a celei de a III-a ediții a 
pionatului mondial, precum și de 
eroși ziariști. In aceeași zi, seara 
>ra 22, a sosit — venind cu tre- 
— și echipa unită a Germaniei 
este alcătuită din 10 jucătoare 

R.D. Germană și 6 handbaliste 
țermane..
xpă ce în cursul zilei de joi au 
t o plimbare prin oraș, handba
le noastre au participat după-amiază 
a antrenament. Ședința de pregătire 
urat aproape două ore, accentul 
ndu-se în mod deosebit pe însuși- 
unor scheme tactice.
arele din Amsterdam oa și cele din 
1 — orașul în care se vor disputa 
iele partide se ocupă pe larg 
Întrecerea celor mai bune echipe 
nine de handbal în 11 din lume, 
iritatea specialiștilor sînt de acord 
rincipalele șanse în acest campio- 
le au echipele R. P. Romîne și 
aaniei.
iminică 
cipante 
lutobuze 
15 (ora 
deschiderea oficială a celei de a 

ediții a Campionatului mondial 
hin de handbal în 11 după care 
>r disputa primele partide. In pri
nted se întîlnesc — așa după cum 
munțat — echipele R.P. Romîne și 
riei. Partida va fi condusă de ar- 
1 S. Slaats (Olanda). In continuare 
'ea loc meciul Germania — Olanda, 
cadrul grupei B, întîlnire ce va 
tndusă de arbitrul H. Stununvol 
tria).

In continuare, marți 14, la Eindhoven 
se vor disputa partidele : Austria — 
Danemarca (seria A) și Olanda — R. P. 
Polonă (seria B), iar în ziua de 16 
iunie la Assen vor avea loc ultimele 
partide din cadrul preliminariilor ; 
R. P. Romînă — Danemarca și Ger
mania — R. P. Polonă.

Joi 16 iunie, PROBA DE CROS, 
parcursul din comuna Călugăreni,

o bună jucătoare de handbal și de

au

‘ -i

I
■Ă' /

dimineața toate echipele 
vor pleca din Amsterdam 
speciale la Haga. Aci la 
16 la București) va avea

To- M os Lotul republican de polo 
ig mureș apg care pregăteș- 
te în vederea turneului de calificare 
pentru J.O. a susținut recent în loca
litate un meci de verificare în compa
nia echipei de categoria A, C.S. Tg. 
Mureș. Selectionabilii au învins Q.U 
12—2 (7—0).

★
In sala de expoziții a Palatului cul

turii s-a deschis zilele acestea o in
teresantă expoziție de aeromodele. In 
primele două zile de Ia deschidere, ex
poziția a fost vizitată de peste 1.400 de 
cetățeni. Printre exponate se găsesc 
o serie de aeromodele și machete con
struite de aeromodeiiștii fruntași Șt. 
Filimon, Otto Hintz — maestru al 
sportului, Sandor Bedo etc.

ION PAUȘ — coresp.
_ . .Pe lingă Sfatul popular Botoșani aț orașU[Ui a [aat ființă o 
nouă asociație sportivă: Victoria Bo
toșani. Pentru început, sportivii asocia
ției vor activa la următoarele ramuri 
sportive: volei, popice, șah și tir.

A. ABRAMOVICI-coresp.

Roșiori Asociațiile sportive din lo
de Vede calitate precum și cele 

din satele raionului Roșiori de Vede 
vor participa în curînd la o mare com
petiție sportivă. (Dompetiția . va 
mobiliza mii de sportivi, fete și bă
ieți, la atletism, trîntă, oină, tir, ci
clism, călărie, tenis de masă, fotbal 
etc. și 
premii.

Hornic, Elisabeta Santa. Prima ex
cursie cicloturistică s-a bucurat de 
un deosebit succes.

S. BALOI-coresp.

va fi dotată cu numeroase

AL. pOPESCU-coresp-
Zilele trecute s-au înche
iat cursurile școlii de ar- 

volei organizată de comisia
Brăila
bitri de ... „
orășenească de specialitate. In urma 
examenelor teoretice și practice 29 de 
cursanți au fost declarați arbitri de 
categoria a III-a.

N. COSTIN și 1. BALTAG-coresp.
• Duminica trecută, asocia-
Bonea țja sporțivg „Parîngul" din
Lonea a organizat prima excursie ciclo
turistică pe distanța Lonea-Uricani și 
retur, totalizînd peste 65 de km. Prin
tre participant se aflau și fii de mi
neri Iosif Antal, Petru Antal, Maria

nAnrh.- Prestînd 10.750 de ore vaornei muncă vo!uniarâ tinerii 
din uzine, instituții și școli au dat în 
folosință un nou teren de handbal (re
dus). La diferitele lucrări de amena
jare s-au remarcat tinerii din între
prinderile „Aron Gabor", „Joszef Ati- 
la" precum și cei de la Școala medie 
Dr. Petru Groza.

BALAȘ BARTA-coresp.

Azi și miine, pe aeroportul Băneasa

Concurs de aeromodele dotat
cu Cupa „Aurel Vlaicu“

„Cupa Dinamo primul mare concurs 
de sporturi nautice al anului

Pe lacul Snagov se desfășoară mti- 
ne dimineață întrecerile concursului 
de sporturi nautice „Cupa Dinamo", 
organizat de clubul Dinamo " 
rești. Este cel mai
concurs al sezonului
măvară, la startul celor aproape 20 
de probe fiind înscriși 300 de concu
renți. Dar elementul cel mai impor
tant îl constituie nu atît cifra parfi- 
cipanților cît valoarea lor. Se vor în
trece sportivii din lotul olimpic, din 
loturile republicane precum și cele mai 
puternice echipaje ale cluburilor și a- 
sociațiilor bucureștene.

De notat că se dispută atît întreceri 
de caiac-canoe cît și de canotaj aca
demic, băieți și fete. In program figu
rează și probe de caiac rezervate ju
niorilor. Un sportiv nu poate partici
pa decît la o singură probă cu ex
cepția probelor de schif 8-ț-l și caiac 
4. Componenții lotului olimpic și ai 
loturilor republicane vor putea parti
cipa la a doua probă dacă vor face 
echipă combinată cu sportivi din di
ferite cluburi și vor concura sub nu
mele de lotul R.P.R., neintrînd în 
punctajul general. „Cupa Dinamo" se 
va atribui pentru primul loc în clașa-

ii ucu- 
important 
de prî-

Azi și mîine dimineață, amatorii spor- 
turilor aviatice din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească întrecerile fi
nale ale celor mai buni aeromodeliști 
din țară. Concursul republican de aero- 
modele, dotat cu Cupa „Aurel Vloicu”, 
reunește la start 70 de concurenți din 
toate regiunile țării.

întrecerile se vor desfășura pe aero
portul Băneasa, azi de la ora 9,10 fi 16, 
iar mîine începi nd de la ora 8. Vor avea 
loc probe rezervate aeromodelelor pla
noare categoria A—1 (pentru tineri 
pînă la 15 ani), planoare A—2, pro
pulsoare și motomodele.

Mîine dimineață, după desfășurarea 
probelor prevăzute în concura, se vor 
face tentative de record.

mentul general iar pentru caiac-ca- 
noe și canotaj academic se vor înojî- 
na cupe separate.

Primul start se va da la ora 9. 
Concursul șe va încheia în jurul orei 13,

in fini}...
Aspect din finalul unei curii de 

8-\-l, pe lacul Snagov.
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în regiunea Pitești ,,M-am convins !“
Duminica trecută, la Dragoslavele, Coteana, Brezoi. Mărăcineni, Voi- 

cești și în alte sate și comune dm regiunea Pitești mii de tineri 
și tinere s-au întilnit pe terenurile de sport, întrecindu-se la fotbai, 

eolei. handbal sau pe scene recitind, cîntind sau dansînd.
Organizarea acestor întreceri în cadrul Concursului culturaț-sportiv 

intre echipe și formații din mai multe comune s-a dovedit rodnică, ea 
contribuind, pe deoparte,la înviorarea activității sportive din asociațiile 
respective, pe de altă parte, ia popularizarea disciplinelor sportive la 
care s-au întrecut concurentii.

Fără îndoiailă că astfel de acțiuni duc la rezultate bune în dezvol
tarea sportului sătesc în regiunea Pitești și că ele pot fi extinse și - în 
alte regiuni.

Duminică—in Valea Cărămizilor
Am mers pe Drumul Oii, urcînd 

Pe cea mai înaltă colină. De aci am 
cuprins cu privirea întreaga Vale a 
Cărămizilor. Era impresionant și fru
mos. Valea Cărămizilor părea un 
uriaș cazan verde în care clocoteau 
energiile nestăvilite ale ceior irei-pa- 
tru sute de tineri și tinere. Pe fundul 
văii, mîinile harnice și puternice ale în- 
drăgostiților de sport din Coteana 
precizaseră ariile terenurilor de fot
bal, volei, handbal, ovalul sîngeriu al 
pistei...

Pe terenul de fotbal alergau neo
bosiți 22 de feciori vinjoși din Iz
voarele și Bălănești. Colectiviști, 
Șl tractoriști, învățători, un medic... 
Unii dintre ei erau la... prima întîl- 
nire cu balonul rotund, dar în iu
reșul năvalnic spre spațiul fasci- 
nani al porții, asta nu se mai sim
țea. Peste plasă, la volei, mingea 
era trimisă cu precizie și dibăcie de 
mîinile colectiviștilor și întovărășiți- 
lor din Schitu și Coteana. O atrac
ție deosebită exercitau cursele de 
sulki ale tinerilor de la G.A.S. Bră- 
deni.

O duminică sportivă nu era ceva 
Inedit în Valea Cărămizilor. Există 
o tradiție Dar azi, nu-i numai spor
tivă, ci o duminică cultural-sportivă. 
Și scena pe care evoluau pe rînd 
brigăzile artistice de agitație din 
Schitu, Brebeni, Coteana, Vîlcele, Iz
voare sta mărturie incontestabilă a 
acestui fapt.

Am cobortt în Valea Cărămizilor, 
în mijlocul celor peste 2500 de oa
meni care veniseră aci să-și aplaude 
sau să-și încurajeze reprezentanții, 
favoriții. Pe scenă cînta Niculina 
Stîrciogeanu din Întovărășirea „30 
Decembrie" din Coteana. Spre înal- 
turi se ridica o melodie veselă, op
timistă. O voce caldă, catifelată, lu
crată. Niculina nu era o debutantă. 
Ea este unul din punctele de spri
jin al activității brigăzii artistice de 
agitație din Coteana...

Sub un umbrar i-am întilnit pe 
membrii brigăzii artistice de agita
ție din Izvoarele. Virgil Stolcescu, 
Adina Nițulescu, Maria Cojocaru. 
Constantin Flăcău, Stelian Pătran și

Cu performanțe și fără performanțe
In urma sa, ui'QÎnd și coborînd, auto

buzul lăsa pe drumul șerpuitor o coadă 
albă imensă de pulbere, ca o cometă. 
Din cînd în cînd, șoferul mai crăpa 
puțin ușa din dreptul său ca să alunge 
chinuitoarea zăpușeală. în comuna Pă- 
tiuroiu s-au urcat cu larmă mare In 
mașină o puzderie de cravate roșii.
- Numai voi ? Unde-s ceilalți ? - i-a 

tntrebat cineva pe micii călători.
— Vin și ei, cu „Petrolul*. întîi noi, 

brigada artistică, șl apoi sportivii — au 
răspuns în... cor 5,brigadierii*.

^Piramida* elevilor și elevelor din 
comuna Chilia.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 3630 

toți ceilalți. Discutau. Făceau pronos
ticuri privind rezultatele întîlnirilor. 
de fotbal, volei-..

Maria Vasile, o zgîtie de fată, 
sprintenă ca argintul viu, se ține 
scai de capul mamei sale, Elena Va
sile, căuiînd s-o convingă că sînt 
mai interesante meciurile de volei de- 
cît cele de fotbal. Protestează, cere, 
argumentează. Mă întreb: ce ar fi‘ 
ales mama sa acum 18—20 de ani, 
cînd avea exact vîrsta fiicei ? Dumi
nica. Probabil să doarmă, să doarmă 
neîntrerupt pentru a-și putea odihni 
trupul vlăguit de muncă la conacul 
boierului.

Maria Vasile n-are asemenea pro
bleme. Ea este elevă. In vacanță- 
Este prietenă cu volei-ul și ori de 
cite ori mingea zboară afară din te
ren, fuge după ea și înainte de a 
o arunca o zvîrle de cîteva ori în 
sus. Face digitație...

Ne apropiem de sfîrșitul dumini
cii. Soarele s-a mai domolit. Spec
tatorii par mai obosiți decît sporti
vii- Și nu-i greu de acceptat. Dru
murile de la un teren la altul, deși 
n-au fost lungi, au fost multe. Mă 
adresez, la întîmplare, cîiorva din
tre ei cu întrebarea: Ce v-a plăcut 
mai mult ?

Ninolae Covaci — vîrsta 55 de ani: 
fotbalul. Familia C-îrsiea și Maria 
Ținu: voleiul și recitările- Gheor- 
ghiță Sora, colectivistă: echipa de 
dansuri și brigada artistică de agi
tație din Vîlcele. „Au avut un pro
gram care vorbea despre viața noa
stră a colectiviștilor". Voicu Cim- 
peanu arc vîrsta secolului șl înțe
lepciunea unei vieți. îmi răspunde rar 
și cumpănit:

— Mi-a plăcut fot. Păcat că nu 
mai sînt tînăr. Echipa noastră din 
Coteana a fost cam slabă. Dar altă 
dată... O să mai vin.

Bătrîrucile, cu basmale albe trase 
pe frunte, privesc, cu mina la gură, 
toate cele cile se intim plă. Tac. 
Arareori înclină capul, aprobativ.

Și seara vine încet, încet... pe ne
simțite.

I 
VALENTIN PAUNESCU

După opt kilometri, ultima oprire. 
Comuna Vedea, reședința de raion. O 
școală nouă (care va avea cea mai 
mare sală de gimnastică din regiune !), 
un bloc de locuințe muncitorești, cu 
două etaje, un...

— Tovarășă profesoară, ne-ați promis 
că ne duceți la magazinul universal

Am ajuns la parcul sportiv. La intrare, o 
fîntînă cu ciutură. Nu va trece mult și 
va rămîne și ea o simplă amintire a 
pitorescului rustic de altădată. Un te
ren de fotbal, gazonat, cu porți și pla
se. Un teren de volei. Un teren de te
nis. O pistă de alergări. Să nu între
bați de recorduri, acum. Aveți puțină 
răbdare ! Mai întîi, să nu uităm că 
este duminică, și nu orice fel de du
minică, ci una cultural-sportivă. Iată, 
se fac ultimele pregătiri. Urmează ra
portul și „vă urăm deplin succes Un 
singur... „Mulțumesc*, dar din... sute de 
glasuri. Grăbesc pasul .\ă ajung în tri
buna din fața estradei. Mărturisesc că 
a fost o adevărată întrecere. Dealul- 
tribună avea și loji, adică locuri... la 
umbră. Startul pe scenă l-au luat pri
mii cei din Păduroiu. Am fost impre
sionat de pasiunea și chiar dicția lor 
de amatori-începători. Un cor al piQc 
nierilor — cu soliști — care mulțumeau 
din inimă partidului iubit pentru viața 
liberă și fericită.

Aplauzele spectatorilor au răsplătit și 
brigada schelei petrolifere Moșoaia, și 
echipa de dansuri din comuna Chilia. 
Soliștii Ion Simion, Lucia Stănculescu, 
Nadia Chiose, Gherghina Mirea, Nico- 
lae Marina au dat primele lor... inter
viuri, admiratorilor.

— îi voi pierde, spunea plină de feri
cire profesoara Petrache Elena, Mirea 
se va înscrie la școala de muzică, iar 
Marina, care are numai „10“, se și vede 
medic.

In „vale", pe terenul mare, după de
monstrațiile de gimnastică ritmică și 
acrobatică făcute de ansamblul din 
Chilia, au început jocurile. La oină, 
școala de 7 ani Vața învinge cu 3-0 
echipa din Poiana lacului. La handbal, 
își dispută Intixetatea elevii din Vața.

L-am cunoscut în tren, încă ime
diat după plecarea din București. 
S-a recomandat: Alexandru Popescu, 
strungar din București. Mi-a părut 
bine că din discuțiile obișnuite între 
tovarășii de drum a reieșit dragostea 
lui pentru sport. Pasionat, în special 
(se putea?!) de fotbal.

— încotro și cu ce ocazie? îl în
treb eu-

— La Călimănești, în concediu. 
Dar dumneata ?

— La Brezoi, pentru un reportaj 
cu ocazia Concursului cultural-spor- 
tiv al tineretului-

Stă Și se gîndește un pic, oare
cum nedumerit, aipoi întreabă:

— Și cam ce ai de văzut ?
Ii explic, pe scurt, ce este acest 

concurs, cum se desfășoară, mă rog, 
toate amănuntele.

M-a ascultat cu interes creseînd. 
: Dar, pe măsură ce vorbeam, părea 
,!<din ce în ce mai nemulțumit. Mult 
mai tîrziu aveam să-mi dau seama 
de ce... Pentru moment însă mă în
treba cum se poate ajunge de la 
Călimănești la Brezoi și dacă sînt 
sigur că programul e așa cu-m îl 

■ prezentasem.
>— Se poate ? Regiunea Pitești e 

fruntașă tn problema sportului de 
mase. Dacă vii, te vei convinge..-

L-am întilnit, în tribuna stadionu
lui „Lotrul" din Brezoi, chiar -in 
timpul deschiderii festive a întrece
rilor sportive. M-am așezat lîngă el 
și am privit împreună. Părea încân
tat și din ce în ce mai interesat de 
desfășurarea probelor- Iar cînd în 
sala Clubului muncitoresc, aflată la 
doi pași de stadion, a început pro
gramul cultural, ne-am numărat prin
tre primii spectatori. Corul Clubului, 
brigada de agitație și soliștii vocali 
și instrumentiști ne-au făcut să aplau
dăm puternic.

L-am pierdut din vedere în timpul 
pauzei de la prînz și l-am regăsit 
tocmai seara, la plecare.

>— Ei? îl întreb eu.
■— Iți mulțumesc din suflet, îmi 

răspunde el. Și am să te rog ceva. 
Să scrii despre tinerii ăștia minu
nați, care nu numai că rn-au înti
nerit și pe mine, într-o singură zi, 
dar pol să spun că mi-au deschis 
ochii.

•— Fii liniștit- Am să scriu des
pre tinerii din satul Sărăceni, co
muna Racovița, care au cîștigat în
trecerile de volei, învingindu-j pe cei 
din Brezoi. Voi mai scrie despre aileții 
Elisabeta Zbîrnea, care a cîștigat 
suta de metri, Dumitru Angliei, care 
a fost cel mal bun la aruncarea

Ansamblul cultural al Chiliei execută 
dansul „La fintinâ".

Foto: H. Cristea

A urmat mult așteptatul fotbal. Cate
goria pitici. Sportivii din Pădurenl l-au 
bătut cu 1—0 pe cel din Vedea. Și-au 
mișcat mai repede piciorușele, au fost 
mal combativi șl mai tehnici. Dar eel 
mal mult a pasionat meciul de seniori. 
Echipa Vedea a reușit să cîștige cu 
2—1, după ce a fost condusă cu 1—0 de 
Petrolul. Nu vă închipuiți cîtă bucurie 
a fost printre suporterii echipei Vedea. 
Dar bucuria ar fi fost și mai mare, și 
nu numai pentru ei, ci pentru toți, dacă 
organizatorii ar fi înțeles mal bine sar
cina lor, importanța duminicilor cul
tural-sportive tn munca de educare a 
tineretului. La ora cînd trebuia să în
ceapă programul, președintele UCFS ra
ion Vedea mai dădea telefoane în co
munele învecinate, muștruluindu-i pe 
„uituci", care la rindul lor afirmau că 
nu au fost înștiințați.

... In drum spre Pitești, seara, discu
ția despre lipsa de performanțe a or
ganizatorilor a fost curmată brusc, la 
Poiana lacului, cînd pe ecranul fosfo
rescent al televizorului a putut fi vă
zută cea mal mare „grămadă" de rug- 
bl. Spectatorii bucureșteni purtau pe 
brațe pe înv ngători. In tot raionul Ve
dea, s-a discutat pînă tîrziu, Ia lumina 
becului electric, despre marele succes 
al sportului de performanță care-și tra
ge seva din performanțele celui de 
mase.

HOR1A CRISTEA

La sfîrșitul întrecerilor cultural-sportive ale tineretului, cei aproape 1000 
spectatori au asistat la derbiul seriei a Il-a a campionatului regional Pitei 
dintre echipele „Lotrul" Brezoi și „Chimia" Govora. Gazdele au invi 

pe merit, cu 2— 1.
Foto: V. Bageat

greutății și despre Victor Negoescu, 
Pe care nu l-a întrecut nimeni la 
săritura în lungime. Tot așa. des
pre minunata demonstrație de an
samblu a pionierilor din Brezoi, con
duși de profesoara Elena Surdu. Și, 
bineînțeles, despre tinerii și talen- 
tații fotbaliști de la Minerul Brezoi.

■— Să scrii, pentru că mai sint 
mulfi ca mine, care cunosc pe de

Cîteva instantanee...
De mult n-a mai cunoscut terenul 

de sport din comuna Mărăcineni, ra
ionul Pitești, o animație atît de mare 
sa la recenta duminică sportivă. O 
întrecere, care a reunit peste 500 de 
tinere și tineri concurenți — și-n ju
rul lor alte sute de spectatori — lo
calnici sau din alte 4 comune înveci
nate. Iată și cîteva instantanee.

...Nu mică a fost bucuria gazdelor 
(cei din Mărăcineni) cînd la capătul 
cursei cicliste feminine au putut aplau
da victoria unei localnice. Ionela 
Stancu, o fetișcană care n-ai crede că 
zjunge... la pedale. Și cu toate acestea 
ambiția ei a fost mult mai „mare" și 
in numai 3 km. și-a lăsat pe parcurs 
toate adversarele, ctștigînd detașat!

In probele atletice s-an impus N. 
Ciobanu și D. Savu de la Școala pro
fesională metalurgică de pe lingă 
Uzina „Vasile Tudose" Colibași, cîș-

O experiență pozitivă
care trebuie

Inițiativa Consiliului regional 
U.C.F.S. Pitești de a organiza in ca
drul Concursului cultural-sportiv în
trecerea pentru cea mai frumoasă „du
minică cultural-sportivă" a stîonit un 
interes deosebit în mijlocul miilor de 
iubitori ai sportului din satele și co
munele regiunii Pitești. Și nu numai 
atît. Duminica trecută în preajma te
renurilor sportive au venit nenumă- 
rați oameni ai muncii (35.000), frun
tași ai recoltelor bogate, pentru a a- 
liista la desfășurarea întrecerilor, pen
tru a-și susține echipele care-i repre
zentau.

Din datele pe care Ie avem, putem 
trage concluzia că întrecerea organi
zată în cinstea celui de al iil-lea Con
gres al P.M.R. s-a bucurat de un deo
sebit succes. Au participat peste 75 de 
comune, iar la startul întrecerilor au 
fost prezent! 7387 concurenți. Atletis
mul a înregistrat cea mai largă par
ticipare — 1379 tineri și tinere. Au 
urmat în ordine fotbalul (1024), vo
leiul (700), gimnastica (445), jocu
rile distractive (alergatul în saci, a- 
lergaitul cu ouă în 'lingură — 354), ci
clismul (294), handbalul etc.

Pe scenele frumos pavoazate, au e- 
voluat 31 brigăzi artistice de agitațile, 
41 formații corale, 36 formații de 
dansuri și 4 echipe de teatru. Ele au 
prezentat programe, pregătite pentru 
Concursul cultural-sportiv al tinere
tului, mult apreciate de spectatori.

La Dragoslavele peste 6000 de spec
tatori au fost martorii unei frumoase 
manifestații a cin tecului, dansului și 
spoitului, lîn număr mare de specta
tori au fost prezenji la Voiceștj ți 

rost formații de fotbal de acum 
de ani, recordurile mondiale de c 
tism și formația probabilă a ech 
lor favorite de handbal, dar n-ap 
bar de frumusețea acestor intre 
ale tinerilor de la sate. Să scrii 
tocmai unul dintre acești oan 
s-a convins-..

...I-am îndeplinit rugămintea.. 
G. RUSSU ȘIRIAN

tigăiori la 500 rn și respectiv 1 
m. La sfîrșitul fiecărei alergări, 
ochii celor doi elevi puteai citi, ir. 
fora bucuriei victoriei intr-o asi 
nea întrecere, dorința de a putea 
ticipa cit mai des la astfel de c 
petiții.

Și, ar mai fi multe de scris de 
învingătorii și... învinșii acestei 
minici, despre cei care au primit li 
victoriei și cei care au promis i 
vor lua revanșa cit mai curînd. De 
acea memorabilă finală de fa 
Mărăcineni-Racovița, terminată cu 
for ia primei echipe (2—1) <vint
gol marcat în ultima secuii ie 
In sjîrșit, despre marea vici-.ie < 
mită de această „duminică cutii 
sportivă" din Mărăcineni (a se 
sportul sătesc) In atragerea linei 
tui pe terenurile de sport.

A. VASILI

generalizată
Coteana. Cel mai bogat progran: 
jocuri distractive și recreative a 
ioc la Voicești. La Humele, brilg; 
de agitație artistică, corurile, ech 
de teatru, de dansuri! au cucerit sp, 
lorii, veniți în număr mare, prin 
tnusețea repertorii lor, prBn tiner 
entuziasmul și actualitatea lor. Bi 
da artistică de agitație din Rec» 
prezentat un program numai pe ' 
sportive.

întrecerile cultural-sportive can 
avut loc duminica trecută în sat< 
comunele regiunii Pitești au co 
tuit un bun prilej pentru popula 
rea diferitelor discipline sportivi 
localitățile respective. Cu aceasti 
cazie au fost atrași în mișcare; 
cultură fizScă și sport noi și no 
neri. Numai un exemplu, in ziua 
cursului, în asociația sportivă Fi 
rul-Httmele s-au înscris încă 
membrii. Iar, în multe sate și con 
tinerii și-au amenajat și reamen 
(înainte de desfășurarea întrecer 
prin muncă voluntară peste 30 
sportive simple. La Coteana, ac< 
acțiune s-a soldat cu construire; 
Valea Cărămizilor, a unei baze i 
tive complexe. Folosind condițiile 
turale, tinerii din această coi 
și-au amenajat terenuri de fotbal 
leii, handbal redus, piste de atleti 
G.M.A. gropi de sărituri etc.

Experiența pozitivă căpătată c 
cest prilej va trebui folosită în ' 
și de alte organe U.C.F.S., ea cc 
fuind o cale sigură pentru obții 
de noj succese în dezvoltarea sp 
fuj sătesc.
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. ■ = t Rapid pe primul loc
■

Interesante demonstrații de gimnastica
Bortivii de la uzinele „Strungul” Orașul Stalin sala Floreasca

obțin frumoase succese in muncă

Harnicii sportivi din Cîmpina

cîmpineni sini

O ,.cumpănă’ frumoasă cu ctrcul. 
exercițiu de

de la

Două interesante reuniuni

uzinelor se 
campionatul 
să se califice în regiune, 
tuturor muncitorilor de la

s-a disputat ultimul meci i 
competiției organizată 

sportiv Voința pentru 
feminine fruntașe din I 

Invingînd echipa Progresul

Mîine seara este programată pe 
același stadion, o nouă întîlnire pu- 
gilistică între echipele Metalul și Con
structorul. Metalurgiștii prezintă o 
formație puternică, pe care intențio
nează să o folosească în turneul cc-l 
vor întreprinde în Finlanda. Iată pro
gramul: M. Stan (M)—M. Dogaru 
(C) ; A. Olteanu (M)—D.Miron (C) î 
E. Dinu (M)—M. Pîrvu (C) ; D Done 
(M)—I. Ioniță (C) ; St. Bogdan (M) 
—V. Grigore (C) ; D. Enuț (M) — 
M. Ionescu (C) ; D- Rizea (M)— N. 
Constantin (C) ; Z. Ciocîrlan (M) — 
D. Pascu (C) ; V. Ghețu (M) — N. 
Blejan (C).

Ambele reunfuni vor începe la ora 
19,30.

însuflețiți de apropierea celui de-aj IH-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romjti, harnicii sportivi din Cîmpina obțin zi de zi însemnate suc
cese atît în producție oît și pe terenul de sport. Procentelor mereu sporite 
cu care acești tineri își depășesc angajamentele în muncă, li se adaugă per
formanțele obținute în întrecerile sportive. O nouă bază amenajată prin 
muncă patriotică, tot mai multe competiții inițiate pentru oamenii muncii 
din fabrici și uzine, minunate excursii organizate în pitoreștite locuri din 
munți și de la mare. Și cu fiecare zi, succesele sportivilor 
ma i numeroase, ma i însemnate !

® A-doua întîlnire din ciclul de pa
tru pe care îl susține lotul republican 
masculin de -baschet ca mijloc de pre- 

în vederea Badcaniadei de la 
s-a desfășurat vineri după-a- 
pe terenul din incinta școlii 
.Gheorghe Șincai". Lotul repre- 

a întîlnit echipa ploeșteană 
învins-o cu scorul 

a fost 
un ex- 
basche-

Fotbalistul N. Niculescu 
de la Uzinele mecanice
Poiana Cîmpina, lăcătuș
prețuit peritru vrednicia 
sa, muncește cu entuziasm 
pentru a obține cit mai 
multe succese in cinstea 

Congresului.

IcCtive, S.M.T., G.A.S. revoluția cul
turală, industrializarea țării. Repriza 
claselor V și VI de la școlile 171, 172, 
174, 175 și Școala medie nr. 3 cu 6 
grupe, a demonstrat o gamă de exer
ciții libere în formații reușite. Școala 
medie nr. 3 a prezentat un frumos 
ansamblu înfățiștnd un bogat complex 
de ramuri sportive. Tot cu acest pri
lej, asociația sportivă C.F.R. Grtoița 
Roșie a organizat o demonstrație de 
box care a trezit interesul unanim al 
spectatorilor. Festivalul s-a încheiat 
cu un meci de fotbal între echipa de 
juniori a clubului Rapid șl o formație 
din regiunea Pitești.

Stadionul Gi-ulești găzduiește azi 
și mîine două interesante întîlniri de 

’box, organizate de clubul Rapid.
In prtma gală se vor întîlni echi

pele Rapid și Progresul, în cadrul că
reia vor evolua o seamă de boxeri 
valoroși, maeștri ai sportului și cam
pioni republicani. In ordinea catego
riilor, vor urca în ring următoarele 
perechi : D. Davidescu (R)—Al. Bari- 
ciu (P) ; A. Morăruș (R)—I.Stoica 
(P) ; M. Ailenii (R)—O. Erernia (P); 
I. Pătruț (R)—C. Rusu (P) ; A. Cos- 
ma (R)—I. Marin (P) ; V. Lăzăres- 
ou (R)—A. Gănescu (P) ; A. Moise 
(R)—Gh. Constantin (P) ; 1. Istrate 
(R)—M. Constantin (P) ; V. Tranda
fir (R)—Gh. Rossler (P) ; P. Zaha- 
ria (R)—V- Netea (P).

Fragment dintrun 
gimnastică artistică. Execută Eleha Tutan 
Clubul sportiv școlar din București 

cultură „Friedrich Schiller", iar mun
citoarele de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiit-Dej“ vor prezenta 
exerciții de gimnastică în producție-

Pe electricienii C. Motoroiu, D. Hogicanu și V, Mânu i-am intilnit 
adesea pe terenul de fotbal. Acum, cei trei membri ai brigăzii 
condusă de comunistul D. Hogeanu lucrează la verificarea unei 

instalații electrice

G. GRUIA — coresp.

Federația roniînă de gim
nastică organizează sini- 
bătă, la ora 19, în sala 
Floreasca o mare demon
strație de gimnastică.

La demonstrație vor 
participa gimnaști și 
gimnaste de la asociațiile 
și cluburile din Capitală, 
iotul masculin al" R.P.R-, 
asociația Mureșul Lipova 
etc.

Programul va cuprinde 
exerciții de ansamblu, 
precum și demonstrații 
de gimnastică sportivă. 
Astfel, formațiile de elevi 
ai școlilor medii din 
București vor prezenta 
un exercițiu de gim
nastică artistică, echipa 
Mureșul Lipova va de
monstra diferite exerciții 
de gimnastica acrobatică. 
La gimnastica sportivă 
vor evolua reprezentan
ții Clubului sportiv șco
lar, ai asociației Spartac, 
clubul Dinamo și compo- 
«enții lotului R.P.R. Programul va fi 
completat de demonstrația grădiniței da 
copii a Atelierelor C.F.R. Grivița Ro
șie, a ecliipej de copii de la Casa de

Secția de îiivățămlnt a raionului 
Grivița Roșie in colaborare cu consi
liul raional U. C. F. S. a prezentat 
zilele trecute pe stadionul Giulești 
un frumos festival sportiv.

Programul a început cu repriza pre
școlarilor — 350 copii — de la uni
tățile preșcolare 43, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101' 102, 103, C.F.R.' „Steaua" 
și l.T.B.

■ Repriza claselor a HI-a și a IV-a
în total 350 elevi — s-a desfășurat 

.pe tema „Construirea socialismului". 
'Sarcinile programului erau să redea 
•aspecte de la reforma agrară din
■ 1945, apariția primelor gospodării co

in. competiția 
pentra echipele 

feminine de baschet
-inele „Strungul"... In toate ha- 
contSnuă într-un ritm susținut în- 

■rea în cinstea Congresului parti- 
i. Printre muncitorii fruntași se 
și numeroși sportivi. Sâ-i cunoaș- 
mai îndeaproape...
curtea uzinelor ne atrag atenția 
gazete de perete. Sînt expuse 

'rafiile fruntașilor în producție, 
celor care au realizat importante 
t>mii pe locurile lor de muncă- 
figurează brigada de reparații 
servilciul mecanicului-șef formată 
lăcătușii Ștefan Tana, Andrei 
rer, O. Cloțan, N. Florea, Gh. 
■an și N. Jelea. Toți sportivi.

turiști, alții fotbaliști sau jucă- 
de tenis de masă. Ei au reparat 
it în producție strungurile S.T.P 
și 175, obținînd economii în va- 

de 25.000 lei. Tot printre evi- 
ații pe uzină se aflau turnătorii 
Galavan, trăgător de cat. I., Lu- 

Deneș și Francis Sillaghi, fot* 
ii in prima echipă.
ăcătușul Ștefan Demsozodj stă 
at asupra unei piese. Este frun- 
n muncă, deseori evidențiat. In 
și timp e un bun jucător de po- 
după cum am aflat, campion re- 

11 la 200 bile mixte. Cu o zi în 
. comuniștii din sectorul în care 
iză, apreciindu-i activitatea sa în 
cție ea și cea pe tărim obștesc 
încredințat o sarcină de mare

cinste: aceea de a fi secretar al or-j ® 
ganizației de partid. Zcadrul

Strungarul Ioan Iuhasz este stope- Xclubul 
rul echipei de fotbal. Muncitor frun- T.T pi tai a.
taș. el a fost primit de curînd în rîn-f^^ de 45^3 (23—11), Rapid a 
durile partidului. Pentru activitatea ♦cucerit primul loc și astfel trofeul o- 
sa rodnică, loan Iuhasz a fost ales Clasamentul final al competiției
membru în comitetul de întreprindere- următorul : 1. Rapid, 2. Consțruc-
In afara muncii susținute depusă înXto,n’l, '3. Progresul. 4. Știința, 5. I.C.F. 
producție, loan Iuhasz se remarcă șix6- Voința, 7. Victoria.
la cursurile serale, alături de 
muncitori fruntași ca lăcătușul 
cea fvașcu, strungarul Frederic 
ires, lăcătușul Ioan Cristache, 
componenți a; echipei de fotbal, 
cîtă bucurie mi-au vorbit despre mun- 
ea și succesele lor în producție, des' 
pre sprijinul pe 
partea partidului 
ridice necontenit 
nă și mai utili 
muncă. Bine înțeles că 
amintească cîte ceva ș 
bal. Echipa 
mul loc în

care ÎI primesc din 
ca să învețe, să-și 
calificarea, să devi- 
colectivului lor de-J-gătire 

n-au uitat să XSofia, 
despre... fot-Țmiază 
află pe prl-fmedii 
orășenesc cuȚzentativ 

Petrolul pe care a 
de 86—41 (45—12). întrecerea 
spectaculoasă și a constituit 
celent prilej de popularizare a 
tului în rîndurile celor aproape 1000

• întrecerile la băieți continuă azi și 
mîine prin jocurile ce se vor desfășura pe 
terenurile Floreasca și Progresul. Cele 
mal interesante întîlniri se anunță cele 
dintre G.C.A. și Metalul, Știința și Pe
trolul. Citiți programul complet al me
ciurilor la rubrica „Unde mergem?”.

șanse mari
Este dorința
„Strungul".

In rîndurile de mai sus am cuprins
doar cîțiva dintre numeroșii sportivi Ț <le elevi prezenți la meci 
care fac cinste uzinelor „Strungul", 
împletind numea cu sportul, tinerii 
din aceste uzine se străduiesc să în- 
tîmpine Congresul partidului cu suc
cese dintre cele mai frumoase

Mi-1^ * J0* au aVut l°c două partide

Bal ^Wpde masculine. Lotul R.P.R.
toti T 3 Pr‘ro“t replica Științei de care a dispus 
^,’^Tcu scorul de 81—68. In al doilea meci, 

desfășurat pe terenul Floreasca, Me
talul a întrecut Progresul cu 79—64.

!a Rafinăria Nr. 4 Cîmpina, mun
cesc mulți sportivi...

de box în Capitală

Frumosul stadion — a- 
menajat prin muncă vo
luntară, este, de asemenea 
unul din numeroasele suc
cese realizate de sportivi 
din Cîmpina.



CICLISIM

MĂRIUCA ROTARU ț
TOATE AMELIORA SIMȚITOR 

ȘI RECORDUL PROBEI- 
100 M FLUTURE

Programul jocurilor de polo din cadrul 
turneului de calificare pentru J. 0.

Dintre probele care au figurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe pro
gramul concursului desfășurat _ la 
ștrandul Tineretului, una singură — 
200 m fluture fete — s-a soldat cu 
rezultatul dorit: Măriuca Rotaru, re
prezentanta clubului Rapid București 
a reușit să-și îmbunătățească pro
priul record aducîndu-1 de la cifra mo
destă de 3:11,8 la timpul promițător 
de 3:03,0-..

Ce lasă să se întrevadă acest re- 
zu'tait? In primul rînd posibilitatea ca 
Măciuca Rota rusă amelioreze la prima 
tentativă recordul republican (1:19,1 — 
Nicoleta Ștefănescu) al probei clasi
ce de 100 m FLUTURE. Intr-adevăr, 
în cursa record de 200 m, Măriuca 
Rotaru a fost cronometrată „în între
cere" la 100 m în timpul de 1:22,4 
—- cifră aflată la numai 3,3 sec. de 
recordul pe care îl deține colega ei 
de club Nicoleta Ștefănescu. Sîmbă- 
tă, evoluția Măriucăi Rotaru a fost 
remarcabilă- Gimnastica specială, e- 
xercițiile cu îngreuiere, folosite în 
timpul perioadei pregătitoare i-au 
înlesnit acum o tracțiune energică. 
Se poate afirma că ea este capabilă 
de performante în jurul 1:15,0 100
m fluture în momentul în care nu 
se va mai resimți, de loc, după acci
dentul suferit la picior.

★
Celelalte probe s-au soldat cu ur

mătoarele rezultate: MASCULIN: 
100 m bras: Al. Schmaltzer (CCA) 
1:16,7; T. Rînea (Știința) 1:18,7; 
1500 m liber: Șt. Ionescu (CCA) 
19:44,0; FEMININ: 400 m liber: In
grid Wâchter (Știința) 5:31,5; Anca 
Trohani (Clubul sp. școlar) 5:46,9 
(record personal în bazin de 50 m); 
400 m mixt individual: Sanda Ior
dan (Dinamo) 6:23,3,

★
Jocurile de polo dm cadnrt turneu

lui de calificare pentru Olimpiada 
de la Roma sînt programate pentru 
cea de-a doua jumătate a lunii iunie, 
în toate cele patru grupe. Reprezen
tativa R-P. Romîne, care face parte 
din grupa B împreună cu selecționa
tele Austriei și R. P. Polone își va 
susține cele două întîlniri la Buda
pesta după următorul program:

17 iunie: Romînia — Polonia; 18 
iunie: Austria — Romînia. La 19 iu
nie: Polonia —- Austria. Iată pro
gramul mec^silor și în celelalte trei 
grupe: Grupa A (Zagreb, 17—19 
iunie) : Egipt — Bulgaria, Grecia — 
Egipt, Bulgaria — Grecia, Grapa 
C (Groningen-Olanda, 24—26 iu
nie) : Suedia—Anglia, Belgia—Sue
dia, Anglia—Belgia. Grupa D {Camo- 
glia-Italia, 24—26 iunie): Franța
— Maroc, Spania •— Franța. Maroc
— Spania. Arbitrii programați să con- 
Arcă jocurile în cele patru grupe sînt 
următorii: Grupa A: V. Polic (R.P.F. 
Iugoslavia); Grupa B: B. Rajki (R. P. 
Ungară); Grupa C: H. Keetelar (O- 
la-nda): Grupa D: A- Costa (Italia)-

G. NICOLAESCU

Cîteva concluzii care se desprind 
după întîlnirea cu echipa Franței

Au trecut șase zile de la memora
bila întâlnire cu naționala Fran
ței. Dar impresiile sînt încă vii 

și ele vor rămâne mult timp neșterse 
în inimile rugbiștii or romîni. Succe
sul rugbiului românesc este cu atît mai 
important, cu cît el a fost realizat în 
fața unei echipe în plină formă. Și 
aici se cuvine să facem câteva precizări, 
pentru a spulbera orice echivocuri. Ini
țial, federația noastră propusese fran
cezilor pentru întîlnirea de rugbi data 
de 22 mai. Forul francez de speciali
tate a amînat însă partida, răspunzând 
că la această dată el nu poate deplasa 
în Romînia decît o echipă B (deoarece 
tocmai atunci se disputa finala campio
natului Franței), al cărei meci nu va 
putea figura în palmares. F.R.R. a res
pins această soluție de compromis (și 

sbine a făcut !) spun-înd că noi dorim 
să întâlnim „adevărata echipă” a Fran
ței, pe care avem răbdare s-0 aștep
tăm. Și atunci — Ia propunerea france
zilor — a fost reținută o nouă dată : 
5 iunie. Campionatul francez luînd 
sfîrșit, a fost alcătuită o echipă națio
nală din cele mai bune, care s-a pre
gătit temeinic, mulți dintre jucători 
disputând chiar fazele finale ale celor 
dlouă competiții importante din Fran
ța — campionatul și Cupa „Ivea du 
Manoir”.

Am spus toate acestea spre a pune 
la punct unele afirmații inexac
te din tabăra franceză, după 

care rugbiștii oaspeți ar fi fost — 
chipurile — în afară de sezon. Să fim 
serioși ! In definitiv în Africa de Sud, 
unde echipa „Cocoșului galic“ a obținut 
performanțe atît de răsunătoare, s-a ju
cat în luna... august ! Deci, în plin 
„sezon mort“.

La București, francezii au fost 
întrecuți fără drept de apel de 
o echipă mai bine pregătită ca 

a lor și de o valoare superioară. Desigur 
acest rezultat se cere confirmat în vii
tor. Oricum însă, ecourile victoriei 
românești sînt foarte favorabile mai 
ales în acele țări (Australia, Africa de 
Sud, Noua Zeelandă, Anglia, Scoția, 
Irlanda, Tara Galilor etc.) în care fran
cezii au obținut, în trecutul apropiat, 
atît de mari succese. Și ele au darul 
de a prezenta rugbiul nostru într-o lu
mină favorabilă și a-1 aduce pe primul 
plan al actualități mondiale.

La ora cînd scriem aceste rînduri 
au început tratative între fede
rațiile de rugbi din Romînia și 

Franța pentru perfectarea unei viitoare 
întîlniri. Francezii au propus ca me
ciul revanșă să se dispute în Franța 
în sezonul 1961. Urmează acum ca 
FJR.R. să decidă asupra unei date con
venabile, care să nu împiedice însă 
buna desfășurare a campionatului re
publican.

Și pentru că veni vorba de între
cerea internă, este cazul să spunem că 
ea singură determină, în ultimă instan
ță, succesul în sport. Se impune drept 
o necesitate însă ca această competi

ție să nu sufere amânări și întreruperi. 
Trebuie să se asigure echipelor noas
tre fruntașe posibilitatea de a susține 
anual un număr de minimum 25—30 
partide, pentru că numai astfel vom 
căli și vom ridica cadre de certă va
loare. Să nu uităm că avem nevoie de 
multe elemente talentate. Primele re
zultate ale unui temeinic proces de in
struire au și început să se vadă. Echipa 
noastră națională, care a jucat admira
bil, ca un „tot”, a vădit o bună 
pregătire de ansamblu. Și ceea ce e 
mai interesant de subliniat este faptul 
că într-o partidă atît de dificilă ca 
aceea cu Franța, o serie de debutanți 
(ne gîndim la Demian, Căpuș an, Rusu, 
lrimescu) a căror evoluție — mărtu
risim — o așteptam cu puțină strângere 
de inimă, s-au integrat perfect în jocul 
complex al echipei. Unii dintre ei i-au 
înlocuit pe titulari (Iordăchescu, Pa- 
loșanu) în ultimul moment. Ei s-au a- 
chitat perfect de sarcina încredințată. 
Este o dovadă incontestabilă a clasei 
rugbiului nostru și a rezervelor sale 
tot mai mari de cadre, care se ridică 
neîncetat. Să dezvoltăm așadar baza de 
mase a rugbiului. Să căutăm acum noi 
și noi elemente de valoare și să le a- 
dueem la nivelul fruntașilor. Astfel ca 
rugbiul nostru să fie din ce în ce Ia o 
mai mare înălțime.

Departe de noi intenția de a prezen
ta evoluția sportivilor romîni drept per
fectă. Nu e cazul să ne culcăm pe lauri! 
Pentru că au reieșit și o serie de lipsuri. 
Ne referim mai ales la jocul incom
plet al liniei de treisferturi, care s-a 
mărginit mai mult la apărare, ca re
zultat al unei insuficiente încrederi în 
forțele proprii, la ieșirea — uneori 
înceată — a balonului din grămadă etc. 
Federația de specialitate trebuie să a- 
nalizeze acest important succes cu luci
ditate, să vadă și slăbiciunile echipei 
noastre, astfel ca ea să tragă cele mai 
juste concluzii pentru viitor.

D. CALLIMACHI

Campionatul se reia miine

C. C. A — C. F. Ă. Grivița Roșie 
și Știința Cluj — Dinamo

După o întrerupere de mai bine de o 
lună, în care rugbiștii noștri fruntași 
au avut o activitate deosebit de rod
nică, repurtând succese strălucite în 
primele lor confruntări internaționale 
din acest an, campionatul se reia mîine 
prin jocurile din cadrul etapei a IX-a.

Dintre ce&e șase partide programate, 
două atrag atenția în mod deosebit. 
Mai întîi, întâlnirea de la București 
dintre echipa noastră campioană, C.F.R. 
Grivița Roșie, și actuala lideră a cla
samentului, C.C.A. O partidă de fru
moasă tradiție, în care evoluează nu
meroși internaționali, componenți ai 
echipei noastre reprezentative. C.F.R. 
Grivița Roșie va alinia următorul „15” 
probabil : Buda — Rotaru. Tîbuleac, 
lrimescu, Wusck — Oblemenco, Stă-

Azi și mîine: concurs internațional 
1 pe velodromul Dinamo
• Au luat sfârșit campionatele Capitalei ® Duminica dimineața 

nouă cursă de fond : București— Cîmpina — București
Joi după-amiază s-au încheiat p6 

velodromul Dinamo campionatele C. ji- 
talei de ciclism pe pistă. In proba de 
urmărire pe echipe au luat startul 
6 formații : Dinamo II, C.C.A. I, Di
namo I, Voința, Victoria și C.C.A. IL 
După desfășurarea seriilor s-au calificat 
în semifinale C.C.A. I și II și Din nu 1 
și II. Performanțele realizate în această 
parte a disputelor au fost foarte departe 
de record (4:50,9), cea mai bună dintre 
ele fiind la 17,8 sec. de cel mai bun re-

Fază din desfășurarea

zultat obținut în țara noastră. Nici 
semifinalele nu s-au încheiat cu rezul
tate mai bune : C.C.A. I a învins pe 
Dinamo I (5:11,9—5:14,3), iar Dinamo II 
pe C.C.A. II (5:08,8-5:09,5). In finală 
s-au prezentat următoarele formații :

Dinamo II : Gabriel Moiceanu, Aurel 
Șelaru, Gh. Calcișcă și W. Ziegler ;

C.C.A. I : Ion Vasile, Gh. Rădulescu, 
Ion Stoica și D. Rotaru.

In echipa dinamoviștilor n-a putut 
evolua Ion Cozma accidentat la cursa 
de fond de duminica trecută. Cu toate 
acestea prima șansă trebuia acordată

cu două întîlniri de mare atracție:

nescu — Moraru, Picu, Rusu — Mla- 
din, Stoeneseu — Șerban, Manole, Pos- 
moșanu. In cee>a ce privește formația 
militară, antrenorul P. Cosmănescu — 
care a avut de rezolvat probleme destul 
de dificile prin indisponibilitatea jucă
torilor Penciu, Enaehe și Arsene — ne-a 
comunicat următoarea formație proba
bilă: Dom Pavel — Ciobănel, Cojo- 
caru, Nanu Radu, Kramer (Ghiță Dan) 
— Nica. Merghișescu — Milea (Mihal- 
cea), Al. Ionescu. St. Constantin — 
Preda, Blăgescu — Zalman (Iatan), 
Căpușan, Daneiu. Rezervă : Humeniuc.

Cel de al doilea meci de mare a- 
tracție al etapei va avea loc la Cluj. 
Protagoniste : Știința și Dinam-o Bucu. 
xeștâ. 

tot formației Dinamo II care părea 
fi mai omogenă. Desfășurarea final 
ne-a arătat însă că un plus de dîrzen 
poate hotărî pe învingător ; repreze 
tanții C.C.A. au pornit puternic și n-: 
încetinit alura pînă Ia sfirșitul cel 
4.000 m. Timpul realizat de C.C.A. es 
valoros (față de restul performanțele 
4:59,0.

Finala probei de urmărire ind vidua 
disputată după încheierea întrecerii 
la echipe, a opus lui G. Moieeai

întrecerilor de viteză.

(oarecum obosit după evoluția în cur* 
pe echipe) pe Ludovic Zanoni. Fîrte 
victoria a revenit celui din urmă 
timpul de 5:36,4.

18 juniori și-au disputat întâietatea 
semifond. Dinamoviștii, la mare lu 
cu reprezentanții clubului sportiv i 
toria, au obținut un nou succes i 
Traian Cojocneanu. Clasamentul fi 
al probei : 1. Tr. Cojocneanu (Dina: 
23 p ; 2 S. Mihălțeanu (Victoria) 15 
3. M. Ionescu (Dinamo) 15 p ; 4. 
Tudose (Victoria) 12 p ; 5. D. Paras< 
(Victoria) 12 p ; 6. Gh. Vasilescu (’ 
toria) 10 p.

★
Joi după-amiază au sosit în Capi 

pistarzii Conrad Nentwig și Bc 
Luckmann (R. D Germană) care 
participa azi și mîine la un < 
curs internațional ce se desfăș< 
pe velodromul Dlnamo. Programul 
trecerilor este următorul : sîml
(ora 17): viteză serii, 500 m — tenta 
de record, urmărire individuală cu 
trenament mecanic, eliminare (la 2 tu 
duminică (ora 10): 1.000 m cu start 
pe loc, cursa italiană, viteză (sem fi: 
și finală), urmărire individuală cu 
trenament mecanic, semifond (75 
cu sprint la 3 ture). Lotul alergătoi 
noștri care vor concura la principi 
întreceri este următorul : Ion foi 
Tache Petre, Constantin Voicu, V; 
Oprea, St. Lemîndroiu, Dumitru S 
Adrian Tănase, Virgil Iordache (vil 
și Ion Ioniță, Dumitru Stan, Mihai 
nescu, Victor Voloșin, Vas' Of 
Mihai Vidraru, Eugen >ul
(1.000 m cu start de pe loc).

★
Duminică dimineața la ora 7,15 s 

— din fața Combinatului poligi 
„Casa Scînteii" — startul în cursa B 
rești — Cîmpina - București (180 
La competiție vor participa cei 
buni cicliști în frunte cu membrii lot 
olimpic. Se vor desfășura întrecer 
pentru celelalte categorii de alergă 
Sosirea în cursa avansaților se va 
în jurul orei 12 pe velodromul Din:

H. I

FOLOSIREA TUTUROR MIJLOACELOR DE AGITAȚIE VIZUALĂ-PREOCUPARE
DE SEAMĂ A FIECĂRUI ACTIVIST SPORTIV

— Raid anchetă
Cît de plăcut este să vezi, intr-un parc, în - hala 

unei uzine, pe magistrala unui mare oraș sau la că- 
' minul cultural dintr-o comună, un afiș care te în

deamnă să faci sport. Afișul, ca și celelalte materiale 
grafice de propagandă sportivă, are un rol bine de
terminat, el fiind un mijloc eficient de mobilizare a 
maselor în practicarea sportului, de stimulare a ac
tivității sportive. Cînd admiri mișcarea suplă a atle
tului reprezentat de artist, dinamismul unei faze 
dintr-un joc de volei sau baschet, rugbi sau hochei, 

1 forța îmbinată cu grația gimnastului, plonjonul spec-
: taculos al înotătorului și atîtea alte imagini din viața

1 sportivă ești și tu îndemnat să te avînți în întrecere, 
J să participi efectiv la viața stadioanelor. Cînd vezi

sute și sute de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici 
— deopotrivă — surprinși de creionul desenatorului 
la startul unei mari competiții de mase nu-i așa că 
ai dori să te afli și tu in rîndurile lor ? Dar cit de 
variate, cît de interesante și de stimulative pot fi 
mijloacele de agitație vizuală pe care activiștii noș
tri sportivi au datoria să le folosească din plin și 
să le extindă pină în cele mai indepărtate locuri ale 
patriei noastre 1 Iată de ce ne-am propus să facem 
un mic raid asupra modului cum este pus în va
loare, în diferite centre ale țării, acest important 
mijloc de propagandă sportivă. Și, împreună cu cores
pondenții noștri, am constatat următoarele...

INTERES PENTRU O CIT MAI 
( LARGĂ DIFUZARE

Un bun exemplu fn acest sens ni-1 
oferă orașul și regiunea Ploești. In 
general consiliile U.C.F.S., consiliile 
asociațiilor și cluburilor sportive se în
grijesc de difuzarea din vreme ți în 
cantități suficiente a materialelor de 
agitație, urmărind în același timp 
folosirea lor cît mai judicioasă. De 
pildă, cele 250 de afișe pri
mite de consiliul raional U.C.F.S. 
Ploești pentru popularizarea Con
cursului cultural-sportiv al tinere- 
tului au fost repartizate proporțional 

asociațiilor sportive din satele și co
munele raionului. Dacă vei trece acum 
pe la Recolta Puchenii Moșneni, Pro
gresul Bucov, Podgoria G.A.S., Valea 
Călugărească, Cooperatorul Poenarii 
Burchi, S.M.T. Buda sau S.M.T. Băr- 
cănești, fabrica de mucava din Scăeni 
etc. îți vei da seama cît interes a sus
citat Concursul în urma bunei lui pre
zentări. Aceeași situație o găsim și 
în orașul Ploești, unde consiliul oră
șenesc U.C.F.S, s-a străduit mult în 
această direcție, iar asociațiile sportive 
Locomotîva-Cale linie, Voința etc. sînt 
fruntașe.

Merită a li evidențiată, de asemenea. 

comisia de educație și propagandă a 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Cluj, 
care se îngrijește ca afișul sportiv să 
lie difuzat cu regularitate în fabrici 
și uzine, în întreprinderi, în școli, la 
Universitatea „Babeș-Bolyai". Demnă 
de subliniat este colaborarea rodnică 
între consiliul orășenesc U.C.F.S. Cluj 
și întreprinderea poligrafică din localita
te (directori: tovarășii Alexandru Răttț 
și Iosif Maior), în ceea ce privește edi
tarea unor afișe și pliante cît mai su
gestive. De altfel, în rîndurile munci
torilor tipografi din Cluj se află nu
meroși amatori de sport și chiar spor
tivi fruntași, cum este cazul zețarului 

Gustav Simonka, finalist al campiona
telor republicane de box din acest an.

Efectul pozitiv al distribuirii orga
nizate a unor materiale de agitație 
vizuală în orașul și regiunea Galați 
s-a putut constata chiar din prima etapă 
a Concursului cultural-sportiv al tine
retului, care se bucură aproape pretu
tindeni de un frumos succes. Așa 
stau lucrurile, de exemplu, la asocia
țiile sportive Textila, Știința, Brateșul, 
cele de pe lîngă Școala profesională 
S.N.G., școlile medii nr. 1, 2, 3, 4 și 
Școala sanitară, toate din Galați. De 
îapt, același succes s-a înregistrat pe 
scară regională și cu ocazia crosu
lui ,Să întîmpinăm 1 Mai". In scopul 
stimulării activității la diferite disci
pline sportive, la Galați s-au confec
ționat . prin grija consiliului regional 
U.C.F.S. panouri pentru popularizarea 
baschetului, a atletismului, a campio
natelor pe asociații etc. Unul dintre 
raioanele mai puțin dezvoltate pe linie 
sportivă (Vraneea) a primit un spri
jin prețios în acest sens. Rezultatul: 
în scurt timp au fost formate primele 
secții de baschet și volei, în prezent 
afiliate la federațiile de specialitate, și 
«-au amenajat terenuri cu zgură pen
tru baschet și volei în orașul Vidra. 
Subliniem în același timp preocupările 
unor activiști sportivi pentru folosirea 
din plin a mijloacelor de agitație vi
zuală. Este exemplul dat de consiliile 
asociațiilor sportive Laminorul și Pro
gresul din același oraș, ca și de consi
liul raional U.C.F.S. Liești. In fiecare 
comună din acest raion există afișe ex
puse în locurile cele mai potrivite, pa
nouri de onoare cil caracter sportiv.

Din scurtul raid întreprins în Capi

tală ne-am putut da seama că cel 
mare oraș al țării are un număr t 
ciabil de afișe, panouri, lozinci

Se remarcă în această privință 
ciațiile sportive: Victoria sociai 
Proiectantul, C.P.C.S., Artă-Cinen 
grafie, I.C.A.R., Start. I.T.C.M.F., 
titorul, care s-au îngrijit în mod 
sebit de afișarea materialelor de 
tație sportivă la locurile de 
ducție, în cluburi sau la bazele i 
tive.

INIȚIATIVE VALOROAS1

...a avut consiliul orășenesc U.C 
Cluj, care se îngrijește ca în rr 
unități socialjste clin localitate si 
amenajate gazete de perete, fotoi 
taje și fotogazete cu temă sportivă 
exemplu bun ni l-a oferit comisi. 
educație și propagandă, care a < 
nizat în centrul orașului o fotoga 
model, în fața căreia au zăbovit n 
mii de tineri. Pe linia aceleiași | 
cupări se situează și organizare; 
în colaborare cu consiliul reg 
U.C.F.S. — a unei expoziții volan: 
tema „Aspecte din activitatea spe 
a orașului și regiunii Cluj". 
ceasta expoziție — care 
prinde 15 panouri — prezintă 
fotografii, grafice și afișe ingenios 
lizate, felul cum a crescut miș< 
sportivă clujeană de la Congres: 
11-lea al partidului și pînă azi. 
făcut pregătiri pentru ca expoziți 
fie amenajată și în raioanele reg 

Trebuie remarcate, de asemenea 
țiativele care se dezvoltă în diferii 
calități ale regiunii Galați, cum 
Panciu, Tecuci, Bujor, unde brigă 
activiști lac deplasări bine orga:
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O fază din meciul Rapid — Petrolul (0—0) disputat in primăvara anului trecut. 

------------------------------ ★ ★ -------- -------- .

In campionatul categoriei A

PENULTIMA ETAPĂ...
Campionatul categoriei A progra

mează mîine penultima, sa etapă care 
cuprinde cinci partide :

București: Rapid-Petrolul (stadio
nul Giulești, ora 10.30)
București: Dinamo-Jiul (stadionul Di
namo, ora 17.45)

Cluj: Șiiinta-Steagul roșu
Bacău : Dinamo-Farul
Lupeni : Minerul-Progresul

A șasea întîlnire, U.T.A.—C.C.A. 
este amînată dii; cauza turneului echi
pei bucureștene în Italia.

Dintr-o simplă citire a programului 
etapei rezultă că în principal rezulta
tele jocurilor de mîine pot aduce mo
dificări în sectorul locurilor 2—7 al 
clasamentului. Cum echipele gazdă 
sînt favorite în aceste întîlniri (ex
cepție poate face doar Rapid, a cărei 
ultimă evoluție a nemulțumit total), 
rezultă că în această parte a clasa
mentului se pot produce cele mai mul
te modificări, ținta fiind locurile 2 și 
3. Cea mai atractivă ffertidă se anunță 
aceea de la Cluj, unde Știința are de 
infirmat acel 1—7 cu care a pierdut 
în toamnă la Orașul Stalin. Cu multă 
curiozitate este așteptată și întrecerea 
de la Lupeni: în toamnă Minerul a 
fost învins de Progresul cu 7—0. De 
altfel, acest meci, împreună cu cel de 
la București (Dinamo-Jiul, în care 
’ 'cureștenii au prima șansă), urmea- 

să decidă definitiv situația ulti
mului loc. O victorie a Minerului și 
una a dmamoviștilor sau chiar me
ciuri nule la Lupeni și București vor 
ii suficiente pentru a fixa echipa din 
Petroșani pe ultima poziție din clasa
ment. Echilibrat se anunță jocul de 
la Bacău.

Dorința iubitorilor de fotbal însă, 
este ca aceste jocuri să se ridice ia 
un nivel tehnic superior, să exprime 
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în raza raioanelor susamintite, pentru 
difuzarea cît mai rodnică a materiale
lor de agitație.

ACOLO UNDE NU EXISTA 
PREOCUPARE

Sînt și cazuri în care mijloacelor de 
agitație nu li se acordă importanța 
cuvenită sau sînt folosite în alte 
scopuri decît cele indicate. Ne referim 
la situația relatată de unul din cores
pondenții noștri din regiunea Galați, 
prin care aflăm că la un control efec
tuat de organele regionale U.C.F.S. 
în urmă cu vreo două luni, la consi
liile orășenești U.C.F.S. Brăila și Foc
șani și la cel raional din Berești au 
fost găsite o serie de materiale nedis

Din constatările făcute la fața locului — în cîteva 
din centrele amintite mai sus — se poate deduce 
că în marea lor majoritate, activiștii sportivi sînt 
conștienți de importanța, de eficiența mijloacelor de 
agitație vizuală, că ei se străduiesc să mobilizeze 
Și prin acest mod masele de oameni ai muncii în 
practicarea culturii fizice și sportului. Desigur că 
primul nostru raid pe această temă nu a putut cu
prinde toată gama mijloacelor de agitație puse la 
dispoziția asociațiilor sportive, cluburilor și organelor 
U.C.F.S. Gu un nou prilej vom prezenta noi aspecte 
ale acestei munci în scopul continuei ei îmbunătățiri.

In încheiere, trebuie spus însă că la rîndul lor. 
unele consilii U.C.F.S. regionale au cerut ca secția 
de educație și propagandă a Consiliului General 
U.C.F.S. să dea dovadă de mai multă operativitate, 
de mai multă preocupare pentru lărgirea tematicii 
materialelor de agitație vizuală.

In primul rînd, se mai observă, întîrzieri în trimi
terea de la centru a unor afișe, fapt care împiedică

în bună măsură mobilizarea largă a maselor de ti- I
neri la unele competiții importante. Un proaspăt |
exemplu în această direcție: afișele privind popu- !
larizarea Concursului cultural-spnrtiv a! tineretului }
s-au primit la regiuni tîrziu, după 20 mai. Este ne- j 
voie, de asemenea, ca secția de resort din U.C.F.S ( 
să studieze posibilitatea sporirii cantității de afișe 1
și materiale privind înscrierea de noi membri în 1
U.C.F.S., plata cotizațiilor, participarea Ia complexul j
G.M.A., diferite kinograme, ca și fotomontaje refe- j
ritoare la activitatea sportivă, la gimnastica în î
producție și de angrenare, care sînt în prezent j
foarte solicitate. i

Folosind în modul cel mai eficient afișul sportiv *
și celelalte mijloace de agitație vizuală, activiștii !
sportivi din țara noastră vor avea satisfacția de a }
vedea cum mase tot mai largi de oameni ai muncii |
își manifestă dorința de a practica diferite ramuri I
sportive, de a poposi tot mai mult în sălile și pe j 
terenurile de sport. (

o preocupare în direcția practicării 
unui fotbal de calitate, corect, să 
facă să se uite acele „ieșiri" din etapa 
trecută, care au stîrnit nemulțumirea 
spectatorilor. Este o dorință pe care 
echipele, jucătorii o pot satisface cu 
mai mult simț de răspundere și preo
cupare față de calitatea fotbalului 
prestat.

★

® Steagul roșu a jucat miercuri cu 
o selecționată de juniori, de care a 
dispus cu 9—2 (4—0)' prin punctele 
marcate de Proca (4), Campo, Mesza- 
ros (2), Hașoti și Vișan ; pentru selec
ționată Damian și Niculescu. Steagul 
roșu a folosit formația: Cerneanu 
(Ghiță) — Sbîrcea, Cojocaru, Bîrsan- 
Hidișan, Szigeti-Hașoti, Campo, Fusu- 
lan, Meszaros, Proca.

• Dinamo Bacău a jucat cu Textila 
BuJiuși pe care a învins-o cu 6-2 (3-0). 
Au marcat: Rădulescu (2), Gram (2), 
Ciripoi și Arnăutu, respectiv Rusu și 
Reich. Dinamo a folosit formația: 
Faur (Bucur)'—Giosanu, Cîrnaru, Cin- 
cu (FI. Anghel)—Vătafu (Rădulescu), 
Țîrcovnicu—Drăgoi, (Avram), Rădu
lescu (Gram), Filip, Ciripoi (Araău- 
tu), Publik (Ciripoi).

• Minerul va alinia mîine forma
ția de duminica trecută, în care însă 
va reintra Plev, dar va lipsi Cheres- 
teș, în locul căruia va juca Adam.

• Jiul va alinia formația : Crîsnic- 
Romoșan, Vasiu, Farcaș-Deleanu, Cri- 
șan-Manea, Gabor, Cosmoc, Crăciun, 
Nertea.

tribuite. Evident, această situație a fost 
remediată pe loc, cei vinqyați fiind 
trași la răspundere, dar ea denotă to
tuși o atitudine cu totul greșită, dău
nătoare, o tendință spre superficialitate 
și comoditate, manifestări ce trebuie să 
fie lichidate de îndată.

O altă dovadă a lipsei de răspun
dere pentru promovarea acestor mij
loace de agitație sportivă ne-a re- 
latat-o președintele consiliului raional 
U.C.F.S. Ploești, tov. Ilic Jianu. Ast
fel, președintele asociației sportive din 
comuna Negoești a predat directorului 
școlii elementare un număr de afișe 
pentru a le difuza. Acesta din urmă, 
interesat pe semne mai mult de popu
larizarea unui... bal, a schimbat desti

CITEVA CONCLUZII
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Munca educativă trebuie să stea pe primul plan
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De la an la an mișcarea noas
tră sportivă se dezvoltă și se în
tărește continuu. Succesele dobîn- 
dite în numeroase ramuri sport ve. 
în diferite perioade, sînt o urmare 
firească a conducerii și îndrumării 
date de către partid, a condițiilor 
pe care le-a creat regimul demo
crat-popular sportului în țara 
noastră.

Gu fiecare an s-a îmbunătățit și 
munca de educație patriotică și 
cetățenească a sportivilor, obți- 
nîndu-se însemnate realizări. Ca 
urmare a îmbunătățirii muncii de 
educație în rîndul maselor de spor
tivi, a activității plină de abne
gație desfășurate de sute și sute 
de activiști sportivi în cluburile și 
asociațiile sportive, a crescut ni
velul conștiinței patriotice și cetă
țenești a sportivilor, s-a creat po
sibilitatea ca din mișcarea noastră 
de cultură fizică și sport unele 
racile și mentalități ale vechiului 
sport ca vedetismul, tendințele in
dividualiste, ingîmfarea, cosmopo
litismul să fie în cea mai mare 
parte înlăturate, să se creeze în 
rîndurile sportivilor noștri o nouă 
atitudine față de muncă și sport.

Trebuie însă recunoscut că, în 
ultima perioadă de timp, o serie 
de organe și organizații sportive, 
activiști și sportivi, mai ales an
trenori nu și-au îndeplinit cum tre
buie rolul de educatori ai maselor 
de sportivi, nu au luptat cu de- 
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ȘTIRI
» Meciul Dinamo Galați—Foresta 

Fălticeni din etapa de mîine nu se 
dispută deoarece echipa din Fălticeni 
este suspendată. Dinamo Galați va 
cîștiga deci meciul cu 3-0.

_ • Partida dintre Metalul București 
și Poiana Cîmpina se dispută astăzi 
după-amiază pe terenul din Dudești 
începînd de la ora 17,30

• Meciul Carpați Sinaia—G.S.M. 
Reșița se va disputa la Cîmpina de
oarece terenul din Sinaia este sus
pendat.

• Din^ cauza suspendării terenului 
’ • ~ Stalin, în-

Baia Mare
echipei Tractorul din Or. 
tîlnirea Tractorul—C.S-M. 
se va disputa la Zărnești.

• Sferturile de finală 
R.P.R. la fotbal au fost 
pentru miercuri 15 iunie.

ale Gupei 
programate

• In cadrul competiției de copii or
ganizată de clubul Progresul Bucu
rești mîine sînt programate jocurile : 
Teren Progresul 1, ora 8: Progr. II- 
Qlubull școlar II, ora 9.30: Progr. I- 
Știința; Teren Giulești I, ora 8: Ra
pid 1-Dina.mo I.

nația afișelor, formulînd pe verso a- 
nunțul : .Mare bal, mare"...

Situația amintită mai sus atrage a- 
tenția asupra obligației de a se urmări 
cu toată grija ce drum iau materia
lele de propagandă sportivă.

O situație nemulțumitoare am găsit-o 
și în ceea ce privește expunerea mate
rialelor de agitație vizuală la cî- 
teva baze sportive din orașul și re
giunea Galați. La stadioanele „Portul 
roșu", „Cristea Nicolae", „Ancora 
S.N.G." din Galați, „Vasile Roaită" 
din Brăila și Tineretului din Tecuci, 
am constatat o insuficientă preocupare 
pentru înfrumusețarea bazelor sportive, 
pentru așezarea în cele mai nimerite 
locuri a afișelor, panourilor, și lozin
cilor mobilizatoare cu caracter sportiv.

încălcări grosolane ale 
de viață sportivă, hu- 
etc.) care frînează fot- 
drumu.1 său înainte.

o muncă slabă de edu- 
desfășoară cu fotbaliștii 

.Farul" Constanța.

plină răspundere pentru întărirea 
disciplinei sportive pe terenuri și 
stadioane. O serioasă rămînere în 
urmă privind munca de educație 
cu sportivii se face simțită în ca
drul fotbalului nostru. Nu s-a mun
cit cu destulă eficiență împotriva 
unor fenomene nesănătoase (cazuri 
de beție, 
regimului 
liganisme 
balul în

Astfel, 
cație se 
de la clubul _ . ________
Din această cauză, mu,Iți sportivi 
din cadrul acestui club, manifestă 
serioase lipsuri în ceea ce pri
vește educația moral-cetățenească. 
Fotbaliști ca Olani, Niculescu, Bo- 
tescu, Sever sînt rupți de procesul 
de producție, nu frecventează cursu
rile învățămîntului politic, nu duc 
o viață de organizație, au o com-

portare necorespunzătoare în viața 
particulară. Conducerea clubului și 
antrenorii Lengheriu și Mihai au 
tolerat și cocoloșit abaterile, au 
netezit drumul unor fotbaliști sure 
îngîmfare și vedetism, au tolerat 
de asemenea bețiile regulate ale u- 
nor jucători din echipa respectivă, 
lăsînd munca de educație pe pla
nul al doilea.

Ca urmare a slăbirii muncii de 
educație din partea Federației Ro
mine de fotbal, a antrenorilor, 
a consiliilor U. C. F. S. o se
rie de echipe în goană imediată 
după rezultate, după obținerea de 
puncte cu orice preț, chipurile an
grenate în lupta pentru evitarea 
retrogradării din categoriile unde ac
tivează, s-au dedat la manifes
tări nedemne, incompatibile cu 
morala și cu datoria cetățenească. 
Așa de pildă, la jocul Foresta 
Fălticeni — Prahova Ploești fot
baliștii Pavel Constantin, Chițu 
Ion și Moldoveana Marin (Foresta) 
au lovit in pauza meciului. în drum 
spre vestiare, pe jucătorii ploeș- 
teni. Din această cauză oaspeții 
au refuzat să continue jocul în 
repriza a II-a. La Focșani, echipa 
Unirea în meciul cu C.S.M.S. Iași, 
pentru a evita retrogradarea, a 
jucat foarte dur, fotbaliștii echipei 
din Focșani căutind mai mult pi
cioarele adversarilor decît mingea.

Din campionatele regionale,
raionale si

s

ORAȘUL BUCUREȘTI, Campio
natul — pc două serii — al Gapitalei 
a luat sfîrșit duminică. Pe primul loc 
s-au clasat echipele Bumbacul (seria 
I) și A.S. Academia Militară (seria 
a II-a), care s-au dovedit a fi cele 
mai bune în cursul acestui campionat. 
Pentru desemnarea echipei campioane 
a Bucureștiului, care va lua parte la 
turneul de baraj pentru categoria B, 
Bumbacul și A.S. Academia Militară 
vor disputa o dublă finală. Prima 
ediție are loc astăzi după-amiază, la 
ora 17,30, pe stadionul Progresul 
(str. dr. Staicovici). O întîlnire atrac
tivă, așteptată cu viu interes.

REGIUNEA BAIA MARE. — Du
minica trecută s-au încheiat jocurile 
ediției 1959—60 a campionatului (2 
serii a 12 echipe). Iată rezultatele 
ultimei etape :

Seria I: Unirea Seini — Stăruința 
Berveni 2—0, Recolta II Cărei — Di
namo Săsar 1 — 1, Progresul Cehul 
Silvaniei — Voința Tășnad 3—2, Fla
mura roșie S. Mare — Lă puțul Tg. 
Lăpuș 3—0, Ardudeana Ardud — Unio 
S. Mare 1—1, C.S.M. II B. Mare •— 
Voința S. Mare 2—3.

Clasamentul: 1. Dinamo Săsar 41 
p; 2. Unio M.R. S- Mare 37 p; 3. 
Voința S. Mare 26 p etc.

Seria a 11-a: Lumina G. Lung pe 
Tisa — Viitorul Somcuța Mare 3—0 
(neprezentare), Energia Negrești — 
Minerul Strîmbu Băiuț 2—2, Dinamo 
Sighet — Constructorul B. Mare 4—1, 
Minerul Cavnic — Stăruința Sighet 
2 — 2, Minerul Baia Borșa — Minerul 
Baia Sprie 1 — 1, Progresul Vișeul de 
Sus — Topitorul B. Mare 0—0.

Clasamentul: 1. Stăruința Sighet
36 p; 2. Minerul Baia Sprie 32 p; 
3. Constructorul B. Mare și Dinamo 
Sighet 27 p. etc.

Dinamo Săsar și Stăruința Sighet 
vor disputa barajul dublu pentru de- 

De aceea, arbitrul M. Popa a fost 
nevoit să oprească mereu jocul, 
lucru ce a nemulțumit spectatorii, 
care au protestat cu indignare, in- 
fierînd atitudinile huliganice la 
care s-au pretat fotbaliștii celor 
două echipe, și mai ales jucăto
rii de la Unirea.

Manifestări străine moralei noas
tre s-au petrecut și în cadrul me
ciurilor G.S. Tg. Mureș—Corvinul 
Hunedoara, G.S.M. Baia Mare — 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii. Cu 
ocazia acestor întîlniri, dintr o 
condamnabilă lipsă de preocupare, 
față de instruirea și educația mo
rală, jucătorii s-au lovit în timpul 
jocului, au insultat arbitrul etc., 
prin atitudinile lor incitînd și în- 
fluențînd în mod negativ pe unii 
spectatori.

Munca de educație în rîndurile 
sportivilor nu este o treabă de loc 
ușoară. Ea e re o atenție deose
bită, cere din partea tuturor o 
serioasă răspundere.

U.C.F.S., prin organele sale (con
siliile regionale, raionale și oră
șenești) prin federațiile de specia
litate trebuie să îndrume zi de zi 
sportivii în spiritul exigenței comu
niste, să dezvolte la aceștia sim
țul mora'ei, tendința de a munci 
fără lipsuri. Greșelile și orice fel de 
abateri trebuie arătate tuturor la 
timp și trebuie îndreptate la timp. 
Aceasta este în interesul întăririi 
activității și dezvoltării necontenite 
a U.C.F.S.

Trebuie, de asemenea, în cadrul 
tuturor organizațiilor noastre, întă
rit și dezvoltat spiritul criticii și 
autocriticii. Nivelul scăzut al spi
ritului critic și autocritic la o serie 
de organe și organizații sportive, 
la unii activiști ai U.C.F.S. și mai 
ales la antrenori și sportivi a făcut 
să se creeze, pe alocuri, în viața 
sportivă o atmosferă de autoliniș- 
tire și automulțumire față de re
zultate, să se piardă uneori simțul 
combativității față de lipsuri, să se 
ivească și alte manifestări retro
grade. Datoria organelor și orga
nizațiilor sportive — primind spri
jinul și ajutorul permanent al or
ganizațiilor de partid — este să 
ridice și mai mult nivelul muncii 
educative. Acest lucru îl cere via
ța, îl cer sarcinile construcției 
noastre socialiste. Altfel, mișcarea 
noastră sportivă nu poate merge 
înainte.

4-
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4-

4-

i

G. VASILE

orăsenesti...s »

semnarea echipei campioane regionale. 
ORAȘUL PLOEȘTI. — Clasamentul 

definitiv al campionatului orășenesc 
este următorul (primele locuri):
1. Flamura roșie 24 20 4 0 58: 9 44
2. Gloria I.T.A.U. 24 15 6 3 79:25 36
3. Metalica IV 24 16 3 5 73:36 35

Primele două clasate vor lua parte
la turneul de baraj pentru calificarea 
în viitorul campionat regional.

RAIONUL PLOEȘTI. — Campiona-
ful (cu 12 echipe) a luat s:fîrșit. Pe
primele locuri s-au cla sat:
1. Geamul Scăeni 22 19 3 0 91:13 41
2. Petrolistul

Boldești 22 19 2 1 87:15 40
3. Petrolul Brazi 22 19 1 2 97:21 39

REGIUNEA GALAȚI. — Duminică 
s-a încheiat campionatul regional. In 
ultima etapă s-au înregistrat rezul
tatele :

Seria I : Gloria Tecuci — Știința 
Galați 0—3, FI. roșie Tecuci — Viti
cultorul Panciu 3—0, Muncitorul Ghi- 
digeni — Victoria Gugești 5—1, Me- 
talosport Galați — Voința Focșani 
3—2, Electrica Galați — Dinamo II 
Galați 3—0, Voința Galați — G.S.M. 
Galați 0—1.

Seria a II-a: Tractorul Nănești — 
Marina Brăila 0—1, Voința Măcin — 
Recolta lanca 3—3, Tractorul Cioara 
Doicești — Tractorul Balta Albă 6—1, 
Gr. Roșie Făurei — Victoria Brăila 
3—0, C.S.M.T. Brăila — U.M.P. Bră
ila 2—2.

In seria I, pe primul loc s-a clasat 
Știința Galați cu 42 p, urmată de 
C.S.M. Galați 41 p și Voința Focșani 
37 p; iar în seria a II-a G.S.M.T. 
Brăila cu 42 p. pe locul doi U.M.P. 
Brăila cti 38 p și pe locul trei Marina 
Brăila cu 33 p. Campionul regional 
va fi desemnat între Știința Galați și 
C.S.M.T. Brăila, printr-un dublu baraj.
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LUPTE

Aspecte de Ia Balcaniada de lupte de la Burgas
Timp de patru zile, intre 2 și 5 iunie, 

iubitorii sportului luptelor din țara 
noastră au avut îndreptată atenția spre 
orașul Burgas d n R.P. Bulgaria, loca
litate unde se desfășurau întrecerile din 
cadrul celei de a III-a ediții a Balcania
dei, organizată ctupă cel de al doilea 
război mondial, sau cea de a IX-a edi
ție dacă socotim d n anul 1932. Nici
odată însă. Balcaniada de lupte nu a 
reușit să adune în jurul saltelei decît 
o parte din sportivii statelor din acea
stă parte a lumii. Recentele întreceri 
din orașul Burgas, au un merit deose
bit, aceia de a fi reunit laolaltă spor
tivii celor șase țări balcanice, care 
și-au dat mina prietenește, s-au îm
brățișat, angajîndu-se să se revadă și 
la viitoarea ediție. <,Condițiile geografice 
au făcut ca noi să fim vecini, iar in
teresele noastre spun că trebuie să 
trăim în prietenie șl bună -înțelegere. 
Balcaniada de lupte aduce o contribu
ție importantă la cunoașterea noastră 
reciprocă și putem spune că spiritul 
balcanic a triumfat cu acest prilej. Fie 
ca aceste legături să se întărească con
tinuu în toate domeniile de activitate 
ale statelor noastre"; a spus tov. Vicio 
Minev, președintele sovietului orașului 
Burgas.

Se obișnuiește însă ca în urma ma
rilor concursuri internaționale să se 
facă, o analiză a comportării sportivi
lor, un bilanț al activității lor. Aceasta, 
pentru a ne putea da mai bine seama 
încotro trebuie îndreptate eforturile an
trenorilor și sportivilor. Mai ales acum 
în perioada cînd obiectivul principal în 
munca lor îl constituie pregătirea pen
tru J.O. de la Roma. Ținind seama de 
faptul că marea majoritate a luptători
lor noștri care au luat parte la între
cerile de Ia Burgas, sînt în același 
timp componenți ai lotului olimpic, se 
cuvine să trecem în revistă rezultatele 
obținute de ei, cauzele care au dus la 
unele insuccese.

Făcînd o sumară comparație prin 
prisma rezultatelor obținute de-a lun
gul celor 9 ediții ale Balcaniadei, ve
dem că țara noastră a ocupat mpi în
totdeauna locul II pe națiuni; cu ex
cepția ediției din 1958 de la București, 
cînd formația R.P. Romîne de lupte 
clasice a fost cîștigătoarea trofeului, 
înseamnă aceasta că s-a bătut pasul pe

Alergătorii fruntași 
evoluează in concursul 
de viteza de Ia Cîmpina

Mîine dimineață se desfășoară la 
Cîmpina un interesant concurs motoci- 
clist de viteză pe circuit, organizat de 
asociația sportivă Poiana. La întreceri 
vo» participa alergători fruntași din 
Capitală, printre care și Nicolae Bu- 
escu, G. Mormocea, Gh. Ion, Gli. Voi- 
culeseu, Gh. Ioniță, Erwin Seiler, Alex. 
Lăzărescui, Mihai Dănescu, Costache 
Florin, Nicolae Niculicî, Alex, Huhn 
etc.

Concursul programează următoarele 
categorii : 125 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 
500 cmc — sport; 350 cmc și 500 cmc 
curse.

IN CURÎND, PE ECRANELE CAPITALEI

VOLODEA IVASEV, JANNA 
MOVA, f " •- ------
Scenariul: V. EJOV, G.
Imaginea : V. NIKOLAEV 
Muzica : M. ZIV.

PROHORENKO, ANTONINA MAXI 
NIKOLAI KRIUCIKOV. EVGHENI URBANSKI 
I: V. EJOV, G CIUHRAI

E. SAVELIEVA
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Ioc ? Nu. Nivelul luptelor în țara noa
stră ca și în toate celelalte țări balca
nice a crescut considerabil și în for
mațiile unor țări ca R.P. Bulgaria și 
Turcia se numără astăzi campioni 
mondiali și olimpici. Confruntarea de 
la Burgas a constituit de aceea o pro
blemă serioasă pentru luptătorii noștri. 
Totuși, D. Pîrvulescu Ia cat. 52 kg., s-a 
comportat foarte bine reușind să ne 
aducă un titiu de campion balcanic. 
El a luptat cu multă dârzenie și voin
ță, apărîndu-și șansele în fața unor 
sportivi valoroși, a știut să-și dozeze 
eforturile, a adoptat tactica cea mai 
corespunzătoare în funcție de â*7ersar. 
Nu același lucru se poate spune însă 
despre I. Cernea, care ne-a dezamăgit 
încă din primul meci pe care l-a pier
dut la tuș în fața unui luptător fără 
renume, care nici măcar nu este titu
lar în formația iugoslavă. Am crezut 
că avem de-a face, în primul meci, cu 
un accident. Dar și în cea de-a doua 
întîlnire, I. Cernea, a fost învins tot 
prin tuș în primele minute de luptă. 
Am ascultat și părerea antrenorilor în 
legătură cu comportarea lui. Un:i au 
spus că este supraantrenat, alții că nu 
s-a aclimatizat încă în oraș de șes de
oarece a trăit mulți ani la o altitudine 
de 1000 de metri etc. Ne-au mirat a- 
ceste scuze și justificări neavenite pe 
care le-au ridicat specialiștii Fr. Cocoș, 
I. Corneanu și V. Bați în scopul „apă
rării" lui I. Cernea, în loc să arate 
deschis că el a luptat fără convingere, 
fricos, că s-a lăsat prins cu prea multă 
ușurință, că n-a folosit acțiunile în vi
teză cu treceri la spatele adversarului 
cu care ne obișnuise. Comportarea 
lui a avut darul să ne micșoreze șan
sele la această competiție, să pună sub 
semnul întrebării pregătirea pe care el 
a făcut-o pină acum. Ea cat. 62 kg., 
M. Șulț, a luptat la valoarea lui, reu
șind meciuri egale cu cunoscutul luptă
tor turc Tanelli și cu puternicul spor
tiv bulgar Petrov, ca și două victorii 
prin tuș. Ceea ce vrem să scoatem în 
evidență în legătură cu comportarea 
lui M. Șulț, este faptul că și de data 
aceasta, el nu s-a dezmințit ca „specia
list al meciurilor egale. Din această 
cauză a pierdut titlul de campion bal
canic. Lupta modernă cere sportivilor 
combativitate și cît mai multe acțiuni, 
îndeosebi victorii prin tuș. Hărțuiala 
pentru a menține un punct sau două 
avantaj față de adversar, este pericu
loasă și exemplul cel mai nimerit în 
această privință ni l-a oferit V. Rular
ea, care a pierdut in ultimul minut un 
meci ca și câștigat. Este adevărat că o 
întîlnire se poate cîștiga și numai cu 
un punct acumulat, dar acest lucru 
este riscant și situația se poate schim
ba în câteva secunde în favoarea ad
versarului, așa cum a fost în meciurile 
lui V. Rularea și Gh. Popovici. In pri
vința lui Șulț, considerăm că o vină 
serioasă o au și antrenorii, care nu 
s-au sezisat la timp că sportivul nostru 
ar putea realiza în finala un meci egal 
în fața luptătorului bulgar Petrov și că 
atunci câștigătorul va fi decis de cân
tar. Și lucrurile chiar așa s-au petre
cut. Petrov a fost mai ușor cu 200 gra
me decit Șulț cîștigînd întîlnirea. Se 
puteau lua măsuri cu o zi înainte în 
acest sens ? Se puteau. Tocmai de a- 
ceea susținem că antrenorii au contri
buit la pierderea locului I la categ. 62 
kg. De nerccunoscut a fost și Gh. Du
mitru, care de asemenea, ne-a înșelat 
așteptările. EI a fost lipsit complet de 
voință, a luptat fără convingere, cu 
frică și ceea ce e mai grav este faptul 
că a adoptat o poziție foarte indife
rentă după slabul rezultat obținut. Nu 
greșim cu nimic dacă spunem că spi
ritul de echipă în formația noastră de 
lupte clasice a început să șchiopăteze. 
Componenții lotului nu erau frămîntați 
de înfrângerile tovarășilor lor, le pri
veau cu pasivitate, manifestând astfel 
un pronunțat spirit indivsdualist. Este 
necesar . să sc întărească munca educa
tivă în rîndul componenților lotului o- 
limpic, să Ji se inspire mai multă în
credere în. forțele lor, mai multă dra
goste pentru apărarea în întreceri in
ternaționale a prestigiului patriei noa

stre. V. Rularea s-a clasat La Balcania
dă pe locul III. Acestea sînt oare po
sibilitățile lui ? Considerăm că nu. V. 
Rularea ne-a obișnuit cu rezultate mult 
mai bune, cu comportări care au făcut 
cinste sportului nostru. Acum el a fost 
obosit, n-a dat tot ce a putut pentru 
victorie, pierzând meciul hotărîtor în 
ultimele secunde. Oboseala lui a fost 
atît de pronunțată, îneît în ultimul mi
nut de luptă era preocupat de timp și 
nu de mărirea avantajului pe care și-l 
crease. Profitând de această neatenție, 
adversarul l-a dus o dată jos reuș nd să 
egaleze. Juriul insă, în mod cu totul 
arbitrar, l-a dat învingător la puncte 
pe Horvat (Iugoslavia). Și în acest meci 
antrenorii au o parte de vină. De la 
marginea saltelei trei antrenori îi dă
deau Iui Rularea sfaturi difer ta, cînd 
este știut faptul că acest lucru trebuie 
să-l facă un singur om. La categ. 79 
kg. I. Țăranii a scos un rezultat neaș
teptat, clasîndu-se pe locul II, contri
buind astfel la obținerea locului H și 
pe națiuni. Pretendentul principal la 
primul loc în cadrul categ. 87 kg., era 
sportivul nostru Gh. Popovici. El a fost 
învins însă în primul meci de luptă
torul turc Atli, tot în ultimul minut dc 
luptă, in ultima vreme Gh. Popovici a 
devenit fricos în fața adversarilor cu 
renume și îngâmfat in fața celor mai 
slabi. EI trebuie să știe că noi nu ne 
declarăm mulțumiți de rezultatul obți
nut la Burgas. O notă bună acordăm 
lui Lazăr Bujor, care a făcut față cu 
cinste unor adversari redutabili, deși 
pregătirea lui nu era pusă la punct.

In general, comportarea sportivilor, 
noștri la această Balcaniadă a fost sa
tisfăcătoare numai în parte. Este ade
vărat că unii dintre sportivii români au 
fost privați de victor, i din cauza arbi
trajului defectuos și mai ales de fap
tul că luptătorii turci s-au retras din 
concurs favorizând astfel pe sportivii 
bulgari, care nu au mai luptat cu ei. 
Noi sintem de acord că trebuie să se 
țină seamă de graficul de pregătire a 
sportivilor, dar cocoloșind anum le la
cune și neluînd poziție hotărâtă la mo
mentul oportun, conducătorii lotului, 
federația de specialitate și antrenorii 
nu fac un lucru bun. Neîndeplinirea 
angajamentelor de a scoate cel puțin 
3—4 campioni balcanici, trebuie să dea 
serios de gîndit federației de lupte. 
Trebuie să se pună un accent deosebit 
pe individualizarea antrenamentelor, pe 
îndreptarea greșelilor observate la Bal
caniadă și mai ales pe finalizarea ac
țiunilor, capitol unde sîntem de ani de 
zile deficitari. Să se insiste îndeosebi 
pe perfecționarea anumitor procedee 
care au fost folosite de parti cipanții la 
Balcaniadă, să se lămurească mai te
meinic sportivii asupra greșelilor pen
tru care în concursuri pot fi sancțio
nați. A reieșit, de asemenea, că spor
tivii noștri fac poduri prea joase lucru 
care poate să-i ducă în autotuș.

Despre comportarea echipei de lupte 
libere, putem spune că ea a fost la va
loarea scontată.

V. GODESCU

întrecerile finale 
ale juniorilor

Astăzi și inline la Orașul Stalin se 
desfășoară cea mai importantă com
petiție rezervată juniorilor, finalele 
campionatului republican de lupte cla
sice,

In preajma concursului special Pronoexpres

DIN NOU UN PREMIU MARE LA PRONOEXPRES: 68.855 LEI
• Meciuri interesante, de final de campionat, la Pronosport & Biletele „EXPRES OLIMPIC44 s-au 

pus în vînzare în Capitală
Programul concursului PRONO

SPORT de mîine 12 iunie este urmă
torul :

I. Sel. Plsa-C.C.A.
II. știința Cluj-St. roșu
Iir. Rapid—Petrolul

■ IV. Dinamo Buc—Jiul
V. Minerul—Progresul
VI. Dlnamo Bac— Farul
VII. Tract. Or. Stalin-C.S.M. Baia 

Mare
VIII. Ind. Sîrmel C. Turzii-Rec. Cărei

IX. Rulm. Birlad-C.S.M.S. Iași
X. Vict. Buzău—Prahova Ploeștl
XI. Carpați Sinala-C.S.M. Reșița

XII. C. S. Craiova-Metalul Tîrgoviște

O serie dintre formațiile care se de
plasează o fac cu justificate pretenții 
de victorie- Să luăm, de pildă, pe Stea
gul roșu. Echipa din Orașul Stalin a 
realizat în etapa trecută un rezultat 
meritoriu: egalitate cu Petrolul la Plo- 
ești. Ea a marcat o revenire la forma 
bună demonstrată o mare parte din 
actualul campionat. Este așadar în
vinsă sigură la Cluj? Fără discuție nu, 
deși echipa gazdă va lupta cu toată 
convingerea pentru a se revanșa după 
acel 1—7 din tur- Alt caz; Progresul 
la Lupeni. Cu o formație tînără, plină 
de avînt, care a dat mult de furcă 
C.C.A.-ului spre a obține un rezultat 
egal, Progresul pornește în meciul cu 
Minerul cu bune șanse de a cîștiga 
măcar un punct.

Iată și pe C.S.M. Baia Mare, echipa 
care amenință de atîta vreme direct 
locul întâi ai clasamentului seriei a 
IlI-a. Dacă vrea să se prezinte cu 
șanse în derbiul seriei ce va avea loc 
o săptămînă mai târziu la Baia Mare, 
în compania Coryinului, trebuie să 
obțină cel puțin un punct în înțilni- 
rea cu Tractorul la Orașul Stalin-

Meciuri grele au și Rulmentul Bîr- 
lad, care primește vizita fruntașei cla
samentului — CSMS Iași —, Carpați 
Sinaia care se va întrece cu una din
tre formațiile cu un atac în deosebită

Azi și miine

întreceri interesante
în campionatul pe echipe al Capitalei

Dintre cele două partide programa
te azi și mîine în campionatul Capi
talei, Progresul—C.G. A. și Știința— 
Dinamo, prima atrage în special a- 
ienția. In cadrul întâlnirii Progresul— 
C.C.A. vor fi reeditate meciurile de 
acum două săptămîni : Bosch—Gh. Vi
zirii și Bosch—Năstase. Rămîne de văzut 
dacă dc data aceasta vor fi reeditate 
și rezultatele de atunci. După cum se 
știe cu acel prilej, Bosch a învins 
fără a pierde vreun set pe ambii re
prezentanți ai CC.A. Intre timp, Gli. 
Vizirii și Năstase și-au intensificat 
pregătirea și ei au înscris săptămînă 
trecută cîte o victorie prețioasă asu
pra campionului republican I. Țiriac, 
iar Bosch acționînd pe aceeași linie 
ascendentă, a dispus de Bădin și 
Georgescu. Așa că cele două confrun

UNDE MERGEM ?
IN-CAPITALA 

Azi
ATLETISM : stadionul Republicii, de 

la ora 16,30 : prima etapă a Campiona
tului pe echipe al Capitalei.

BOX : stadionul Giulești, de la ora 
19,30 : finala competiț ei organizată de 
clubul Rapid între echipele Rapid—Pro
gresul.

CICLISM : velodromul Dinamo, de la 
ora 17 : concura internațional.

CICLOTURISM : de la stadionul' Di
namo, la ora 15,00: plecarea în excursia 
organizată de Combinatul Cinematogra
fic Buftea.

TENIS : campionatul pe echipe al 
orașului București : teren Progresul, 
de la ora 15,30 : Progresul—C.C.A.; te
ren Știința, de la ora 15,30 : Știința— 
Dinamo.

BASCHET : teren Floreasca, de la 
ora 17 : C.C.A.-Metalul; lotul R.P.R.- 
S.P.C.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 19 : concurs rezervat copiilor în or
ganizarea Școlii sportive de elevi nr. 2.

FOTBAL : teren Metalul (Dudești), 
ora 17,30 : Metalul—Poiana Cîmpina.

Mîine
ATLETISM : stadionul Republicii, de 

la ora 8,30 : întreceri în cadrul primei 
etape a campionatului pe echipe al 
Capitalei.

BOX : stadionul Giulești, de la ora 
19,30 : întîlnirea dintre echipele Metalul 
și Constructorul.

CICLISM : de la ora 17,15, din fața 
Combinatului poligrafic „Casa Scânteii", 
start în cursa București—Cîmpina—Bucu
rești; velodromul Dinamo, de la ora 10: 

I ziua a Il-a a concursului internațional.

formă —■ CSM Reșița — și, în sfîrșit, 
CS Craiova care joacă cu Metalul 
Tîrgoviște, și ea în fonnă bună.

Asemenea: întâlniri deschise ne pot 
oferi surprize mari și deci premii de 
valoare. După un concurs care a în
registrat un număr mare de premii —- 
aproaipe 4.000! — este rândul unuia

Oronosport
cu premii de mare valoare- Nu ezitați 
deci și depuneți cit mai multe variante 
la concursul de duminică 12 iunie.

BILETELE „EXPRES OLIMPIC" VA 
STAIJ LA DISPOZIȚIE!

De ieri s-au pus în vînzare în Bucu
rești biletele „EXPRES OLIMPIC".

La „EXPRES OLIMPIC" se atri
buie premii de mare' însemnătate ■—: 
peste 10.000 și în valoare de peste 
2 000.000 lei. In frunte, 10 CALATORII 
LA OLIMPIADA DE LA ROMA.

Ca să obțineți unul sau mai multe 
dintre numeroasele premii trebuie să 
participați cu cit mai multe bilete la 
tragerea EXPRESULUI OLIMPIC 
Profitați de primele zile ale vinzării 
biletelor „EXPRES OLIMPIC"!

★
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 23 din 8 iunie au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Categoria a Il-a: o variantă a 
68.855 lei.

Categoria a IH-a: 2 variante a cite 
34-428 lei.

Categoria a IV-a: 70 variante a cîte 
983 lei.

Categoria a V-a: 211 variante a cîte 
326 lei 

tări (dc azi și mîine) sînt așteptate 
cil un justificat interes. De asemenea 
meciuri bune pot oferi și întrecerile 
Gh. Viziru—Cristea, Năstase—Cris- 
tea, Namian—Roșianu etc.

Trecînd la cealaltă întîlnire, Știin
ța—Dinamo, aici am dori să îl ve
dem pe Tiriac, jucînd cu mai multă 
vigoare, ctt aonvingere, la valoarea lut 
cunoscută. A cam sosit momentul ca 
Țiriac să dovedească că încrederea 
ce j s-a acordat este îndreptățită și 
începutul îl poate face chiar de azi și 
mîine cînd va primi replica lui Ba
din și Georgescu. Nu este vorba nu
mai de rezultatul în sine ci și de ma
niera generală de comportare. Partide 
frumoase poate furniza și Bardan in 
compania lui Georgescu și Bădin. 
Programul celor două întîlniri îl pu
teți afla la rubrica „Unde mergem ?“

CICLOTURISM : de la stadionul Dl
namo, la ora 8 : plecarea în excursia 
organizată de G.A.S. Voluntari.

TENIS : campionatul pe echipe al 
orașului București : teren Progresul, de 
la ora 3.30 și 15,30 : Progresul-C.C.A. ; 
teren Știința, de la ora 8,30 și 15,30 : 
Șt'ința—Dinamo.

PENTATLON MODERN : parcursul
de la G.A.S. Roșia, de la 9,00 : Proba 
de călărie din cadrul Concursului in
ternațional al R.P.R.

BASCI-IET : teren Progresul, de la 
ora 9,30 : Lotul R.P.R.—Rapid; Știința— 
Petrolul.

RUGBI : stadionul Tineretului, la ora 
9 : C.C.A.—Grivița Roșie; la ora 17,30 : 
Știința București—Știința Petroșani.

FOTBAL : stadionul Giulești, ora 8,45: 
Știința—Gloria Bistrița : ora 10,30 : Ra
pid—Petrolul (categ. A)-, stadionul Di
namo, ora 16 : Dinamo Obor—C.F.R. Ti
mișoara : ora 17,45 : Dinamo—Jiul (ca
teg. A).

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : ziua a Il-a a concursului or
ganizat de Școala sportivă de elevi nr. 2; 
ștrandul Tineretului, ora 11 : C.C.A.—
Dinamo (meci de polo în cadrul cam
pionatului de juniori, faza orășenească).

HOCHEI PE IARBA : Teren III, Par
cul Sportiv ^23 August", ora 9.00 : Vic
toria—Școala Sportivă de elevi nr. 2, 
ora 10,30 : Știința-I.P.C.H.

IN ȚARA
RUGBI : Cluj : Știința—Dinamo Bucu

rești ; Timișoara : Știința—Constructorul 
București; Ploești: Petrolul — Metalul 
București; Iași • C.S.M.S. — Progresul 
București.

HOCHEI PE IARBA : Pitești : Vo
ința—Unirea Sport București.

Categoria a Vl-a: 1412 variante a 
cîte 48 lei.

Categoria a Vil-a: 4871 variante a 
cîte 28 lei.

Fond de premii: 481.990 lei.
Premiul II, în valoare de 68-855 lei 

a fost obținut de ȘANDOR KISS din 
Cluj care reușește astfel să continue 
excepționala serie de mari premii ob
ținute la ultimele concursuri Prono
expres.

★
NU UITAȚI! LA 15 IUNIE TRA

GERE SPECIALA PRONOEXPRES 
LA CARE SE ACORDA SUPLIMEN
TAR 3 AUTOTURISME $1 ALTE NU
MEROASE PREMII IN OBIECTE.

Rubrică redactată de I- S. Loto Pro
nosport.

ȘCOALA MEDIE 
MIXTA NR. 35

Cu program special de educație 
fizică

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

București 
(Tel. 11.09.43)

face cunoscut că pentru anul șco
lar 1960—1961 se va ține exame
nul de admitere pentru cl. a VlII-a, 
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.

Se primesc absolvenți a 7 cla
se, băieți și fete, foarte buni la 
învățătură, disciplinați și cu reale 
calități sportive.



Crosul internațional de atletism
„Memorialul Kusociuski”

Astăzi și miîne se desfășoară la 
Varșovia întrecerile din cadrul mare
lui concurs atletic international „Me
morialul Kusocinski“. La acest im
portant concurs și-au anunțat parti
ciparea o serie dintre ce? mai de sea
mă atleți din mai multe țări europe
ne : U.R.S.S.. R. Cehoslovacă, Marea 
Britanic, R.P. Ungară, Franța, Gre
cia, Italiia, R.F. Germană, R.P„ Ro
mi na etc

Țara noastră va fi reprezentată în 
întreceri de o delegație de opt atleți 
și atlete în frunte cu recordmana lumii 
lolanda Balaș. Au făcut deplasarea la 
Varșovia următorii: lolanda Balaș, 
Maria Diți, Florica Grecescu, Lia Ma- 
noliu, Elisat'eta Teodorof, Victor Cili
ce, Sorin loan și Gomel Porumb,

Echipe romînești 
Cehoslovacia,

Programul internațional al voleiba
liștilor și voleibalistelor din țara noa
stră se anunță deosebit de bogat în 
lunile care urmează. El începe cu 
Dinamoviada. competiție similară cu 
cea organizată anul trecut sub nu
mele „Cupa Dinamo" la București. De 
data aceasta, întrecerea se va disputa 
Intre 19—24 iunie în Polonia, în ora
șul Sopot de pe malul Mării Baltice.

Tara noasțră va fi reprezentată de 
echipele masculină și feminină ale 
clubului Dinamo București.

Intre 1—3 iulie la Budapesta va a- 
vea loc un turneu internațional la care 
vor lua parte reprezentativele femi
nine ale R. Cehoslovace, R. P. Bul
garia, R. P. Ungare și R. P. Romîne. 
In vederea unei cît mai bune compor
tări, antrenorii C>h. Constanținesett și 
prof. N. Tărchillă se îngrijesc de un 
lot mai larg de jucătoare din care fac 
parte : Tineta Pleșoianu, Florina Teo- 
dorescti. Lia Vanea, Elisabeta Preda, 
Etena Corbeanu, Doina Ivănescu (Di
namo București), Maria Mocanu, 
Domnica Costîc (C.S.M. Cluj), Ana 
Păunoiu (Rapid București), Doina 
Vințan (Metalul București), Anca Du
mitrescu (Progresul București).

Constanța va găzdui la mijlocul lu- 
itilîe un interesant turneu inter- 

..uțional masculin și feminin. La com
petiția masculină vor lua parte repre
zentativa R. Cehoslovace, campioană 
mondială, echipa R. P. Ungare și 
două reprezentative ale țărij noastre, 
dintre care una de tineret Echipa A 
a R. P. Romîne va fi alcătuită din 
următorii jucători: Roman, Mitti- 
lescu, Rusescu (Progresul București). 
Păunoiu, Derzei, Mihăilescu (Dinamo 
București), H. Nicolau, Drăgan, Pa
vel (Rapid București), Cherebețiu, 
Fierarii (Știința Cluj) și Corbeanu 
(C.C-.A.). Lotul este antrenat de N. 
Sotir șl prof. V. Surugiu. Echipa de ; 
tineret va fj formată din : Ganciu, i 
Pă-durețu (Progresul București), Băr-1 
buță, Stelea, Dăbală (Știința Cluj),! 
Timirgazin (C.S.M.S. Iași)», Chiriltă,' 
lordache, Szbcs (Tractorul Or. Sta
lin) Grigoroviei (Rapid București), 
Zeithamel (Dinamo Buc.), Kramer 
(Știința Galați), Schaffer (G.G.A.).
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 4 Din sportul capitalist

— Ți-am spus eu, Jimmy, că ai un pumn de aur!...
Desen de V. VASILIU

Mîiirea UKS.S.-R. P. Bulgaria desemnează 
azi noua campioană a Eu ropei ia baschet feminin

SOFIA. 10 (prin telefon). După o 
zi de odihnă, echipele participante la 
Campionatele europene feminine de bas
chet și-au .reluat joi întrecerea. Peste 
15.000 de spectatori au asistat la par
tidele disputate pe terenul din incinta 
stadionului Levski și încheiate la di
ferențe foarte mici. Echipa R.P. Ro- 
mîne a întîlnit reprezentativa R.P. Po
lone, de care a fost învinsă cu scorul 
de 50—45 (28—24). Manifest!nd ace
leași deficiențe ca în jocurile anterioare, 
baschetbalistele romînce nu au putut 
depăși formația poloneză.O surpriză 
a fost furnizată de desfășurarea meciu
lui dintre campioana Europei, repre
zentativa R.P. Bulgaria și echipa 
R.P.F. Iugoslavia. Jucînd efccelent. bas

VOLEI

în Polonia, Ungaria, 
Italia și Franța

La turneul feminin de la Constanța 
vor avea loc două partide între re
prezentativele R. P. Romîne și R 
Cehoslovace.

In august (între 14—21), Budape
sta va fi locul de întîlnire a celor mai 
bune echipe reprezentative masculine 
de pe continent, care vor lua parte la 
un mare turneu. Echipa țării noastre 
va participa alături de echipele națio
nale ale R. Cehoslovace, Uniunii So
vietice, R. P. F. Iugoslavia, R. P. 
Bulgaria, Italiei și R, P. Ungare.

In sfîrșit, la 10 septembrie va în
cepe nn turneu de 20 de zile pe care-1 
va efectua echipa noastră masculină 
de tineret în R. Cehoslovacă (laBrno, 
cu ocazia tirgului internațional), în 
Italia (unde a fost invitată de 
U.I.S.P.) și în Franța (invitată de 
F.S.G.T.). 

Pe pistele
© Intr-un concurs de selecție pen

tru alcătuirea echipei unite a Ger
maniei, care va participa Ia J.O. Wil- 
trud Urselmann (R.F.G) a parcurs 
distanța de 200 m bras în 2:50,2 — 
nou record mondial. Vechiul record 
(2:50,3) aparținea din 1959 Anitei 
Lonsbrough (Anglia). Este interesant 

' de subliniat că și brasistele din R- D. 
Germană au înregistrat în acest se
zon o -serie de rezultate excelente: 
Barbara Gobel (2:50,8). Karin Beyer 
(2:52,7), Maria Lehman (2:53,6) și 
Renate Schubert (2:54,1). Acestea 
sînt de; altfel și primele 5 perfor
manțe mondiale ale anului, fapt care 
le indică pe brasistele germane ca 
mari favorite ]a întrecerile de la 
Roma.

• De curînd, la Tallin, înotătorul 
sovietic H- Lauritis a stabilit un nou 
record unional în proba de 200 in 
bras, cu timpul de 2:39,0 — cel mai 
bun rezultat al anului. In aceeași zi, 
V. Si ti mar a parcurs 100 m spate în 
1:04,9. •

chetbalistele iugoslave au reușit ca în 
ultimele secunde să conducă cu un 
punct. Avînd de executat două arun
cări libere, Borisova înscrie prima — 
egalînd — o ratează pe a doua și tot 
ea prinde mingea ricoșată din panou 
și înscrie două puncte, aducînd victoria 
echipei R.P. Bulgaria cu scorul de 
47—45 (25—22). In ultimul meci dc 
joi U.R.S.S. a învins R. Cehoslovacă cu 
58—56 (30—28), astfel că baschetba
listele cehoslovace au pierdut orice 
șansă pentru primul loc. Pînă în mi
nutul 30 scorul a fost egal de 15 ori. 
De aci, echipa sovietică se detașează 
condu cînd cu 57—51, iar presingul a- 
plicat de reprezentativa R. Cehoslovace 
nu reușește decît să reducă din handi
cap. Astfel, singurele formații cu șanse 
de a cuceri titlul de campioană a Eu
ropei au rămas Uniunea Sovietică și 
R.P. Bulgaria, neînvinse pînă- acum.

Tot joi. în turneul pentru locurile 
7—10 : Olanda .— R.P. Ungară 48—38 
(24—21)!, Italia—Belgia 49—37 
(28—22).

Jocurile desfășurate azi (nr. vineri) 
s-au încheiat eu rezultatele : turneul
pentru locuirile 7—10 : Olanda-Belgia 
53—44 (28—27) turneul pentru locu
rile 1—6 : U.R.S.S.-R. P. Polonă 71— 
26 (36—10), R. Cehoslovacă-R.P.F Iu
goslavia 74—47 (35—28), R. P. Bul- 
garia-R. P. Romînă 72—51 (35—21). 
In acest ultim îneci inițiativa a apar
ținut gazdelor, cu excepția ultimelor 
trei minute ale primei reprize cînd 
sportivele romînce au înscris 9 puncte 
consecutiv. Pentru R. P. Bulgaria au 
marcat : Cealașkanova 5, Ranglielova 
6, Penceva 8, Gospodinova 4, Borisova 
10, Todorova 10, Kuzova 8, Geamba- 
?ova 8. Ghioșeva 2 și Popova 11 iar 
pentru R. P. Romînă : Niculescu 16, 
Krauss 9, Simon 7, Haralanibie 6. Ra. 
coviță 3, Magdin 1, Predescu 2, Ivano- 
vici 1, Romfeld 5 și Marian 1.

TQM A HR ISTOV

de apă...
• După cum se știe, scoțianul Yan 

Black a realizat recent, |a Dundee, 
într-o probă de 220 yarzi fluture un 
rezultat excelent ■— 2:14,7 — care 
depășește cea mai bună performanță 
din toate timpurile (M. Troy — 2:16,4 
în anul 1959). Timpul lui Black nu 
poate fi înșă înregistrat ca un nou 
record mondial, deoarece a lost ob
ținut într-un bazin de 25 yarzi.

a In primul lor concurs de verifi
care, intr-un bazin de 50 m, desfă
șurat la Rotterdam, înotătoarele o- 
landcze au obținut cîteva rezultate 
foarte bune: 100 m liber. C, Gaaste- 
lars 1:05,3; H. Lamboer 1:05,4; 400 m 
liber; C. Schimmel 5:04,5; 100 m spate 
R. Dobber 1:12,4; 200 m bras A. den 
Haan 2:56,5; 100 m fluture F. Heem- 
skerk 1:12,8-

• Zilele trecute a avut Ioc la 
Piesteritz (R.D.Q.) un concurs inter
național. Iată cele mai bune rezul
tate înregistrate; MASCULIN — 
200 m liber Wiegand 2:07,7 — nou 
record al R D.G.; 200 m fluture Goh- 
lich 2:28,4; 200 m bras Heninger

...și de
• Atleții sovietici au participat Ia 

cîteva concursuri în R. D. Germană, 
cu care prilej au fost stabilite re
zultate remarcabile. Tamara Press a 
aruncat greutatea la 16,43 m. (la 
Leipzig) și 16,32 m (la Port). La 
Weimar proba a fost cîștigată de 
aruncătoaraa germană Johanna Lflttge 
cu un nou record al țării sale; 
16,37 tn.l Alte rezultate: bărbați — 
110 m-g.. A. Mihailov (U.RS.S.) 13,9; 
ciocan Kolotnîi (U.R.S.S.) 64,11 m.; 
prăjină Preussger (RDG) 4,50 m.; 
femei — 100 m. Birkemeyer (RDG); 
11,9; 80 m.g. Birkemeyer (R-D.G.) 
10,8; disc Press (U.R S.S.) 53,07 m.; 
lungime Klaus (RDG) 6,04 m.;
4x100 m. Dynamo Berlin (Henning, 
Mayer, Birkemeyer, Ziiehner) 45,8.

® Timp de două zile, pe stadionul 
„White City" din Londra s-au desfă- 
șurat tradiționalele Jocuri britanice 
cu participarea unor invitați de pe 
continent. Gordon Pirie a obținut 
două victorii asupra lui I. Roszavolgy,

După meciul Internazionale - C. C. A.
MILANO 10 (prin telefon de la tri

misul nostru). — 90 de minute de fot
bal plăcut — așa poate fi careateri- 
zată partida Internazionale — C.C.A., 
desfășurată miercuri seara pe stadionul 
Sa<n Siro. Intr-adevăr, am asistat la un 
spectacol fotbalistic destul de bun la 
care și-au dat contribuția atît 
învingătorii, cît și învinșii. Scorul fi
nal de 3—1 (3—0) în favoarea italie
nii lor reflectă just aspectul parti
dei, în care prima repriză a apar
ținut gazdelor, iar a doua echipei noas
tre. Totuși, trebuie remarcat că două 
din golurile lui „Inter” au căzut în ul
timele 5 minute ale reprizei, pe gre
șeli ale apărării noastre, iar evitarea 
lor ar fi dat alt curs jocului.

In prima repriză, atacul milanezilor 
a excelat, impunîndu-se în special prin 
Firmani, Angelillo, și Corso, căror li s-a 
adăugat și mijlocașul stingă Invemizzi.

Cîteva amănunte despre
de box de ia

De curînd s au reîntors în Capitală 
venind de la Budapesta boxerii Vasile 
Czekeli și Vasile Neagu, care au par
ticipat la turneul preolimpic de box 
din capitala R. P. Ungare. După cum 
am mai anunțat, Czekeli a ocupat locul 
II iar Neagu a terminat competiția pe 
locul III. Pugiliștii romîn i au fost în
soțiți de antrenorul Gheorghe Fiat, care, 
la înapoierea de la Budapesta, ne-a 
furnizat o serie de amănunte interesante 
în legătură cu acest turneu de box.

In prima întîlnire susținută în sala 
Sportcsarnok, Vasile Czekeli a întîlnit 
ț>e bulga.ru! Boyatjev, de care a dispus

Csilla Madarasz are toate motivele să 
fie bucuroasă... Ea a stabilit duminica 
trecută, la Budapesta, un nou record 
al R. P. Ungare la 100 m. liber — 

1:03,0!

2:39.4, Enke 2:41,1; 100 rn spate R. 
Christophe (Franța) 1:03,9; FEMI
NIN — 100 m liber Christeî Steffirt 
1:05,1; 100 m flutre Barbel Fuhrman: 
1:15,4 100 m spate: Ingrid Schmidt 
1:12,4.

zgura
la 1500 m. (3:44,1—3.44,4) și 3000 in. 
(7:57,2—7:57,4). La 800 m a câștigat sur
prinzător alergătorul de garduri Fa- 
rell în 1:48,3 urmat de polonezul 
Lewandowski 1:49,2. Sprinterul en
glez Peter Radford a fost învins atît 
la 100 m (Jones 10,7), cît și la 
220 y (Nicholson 21,6) și 200 m, 
(Jones 21,3).
• La Mexico City, în cadrul unui 

concurs preolimpic al atleților mexi
cani, Santiago Piaza a alergat 100 m 
în 10,2 și 200 m (cu viraj). în 20,6-

© Germar (RFG) a egalat recor
dul european pe 100 m, alergînd la 
Malmoe (Suedia) în 10,2. La același 
concurs Rudenkov (URSS) a arun
cat ciocanul la 65,80 m. Alte rezul
tate: 800 m. Moens (Belgia) 1:50,0;
I. 500 m. Waern (Suedia) 3:49,3; 
greutate Lipsnis (URSS) 18,25 m.; 
100 m- fete Markusen (Danemarca)
II, 9.
• La Manheim, Armin Harry: 200 m 

în 20,5.

Au marcat : Firmani (min. 4), și Ange
lillo (min. 41 și 44).

După pauză domină C.C.A. Raksi și 
Constantin — de două ori — ratează 
ocazii clare de gol. Abia în minutul 
82 marcăm prin Tătaru care a trans
format direct o lovitură de colț. In 
partea a doua a jocului înaintarea 
bucureștenilor a mers mai bine, jucă
torii s-au găsit mai ușor, cu pasc din 
viteză. De asemenea, a corespuns și 
apărarea, care în prima repriză fusese 
surprinsă de ca abinațiile rapide ale 
atacului italian.

Sîmbătă C.C.A. evoluează la Pisa, 
unde va susține un joc în compania 
sel ection a fcei orașului.

Ultima partidă a turneului echipei 
bucure ștene în Italia urmează să aibă 
loc la Roma, unde adversară îi va fi 
echipa din prima divizie, Lazio.

C. MAOOVE1

turneul preolimpie 
Budapesta

la puncte. In cel de al doilea meci, 
reprezentantul nostru a înorucișat mă
nușile cu valorosul boxer maghiar 
Kellner. Meciul a fost foarte strîns iar 
decizia a revenit pugilistului maghiar. 
Este semnificativ faptul că ziarele din 
Budapesta au vorbit în termeni elo- 
gioși despre comportarea boxerului ro. 
min, care a opus o dîrză rezistență cu. 
noscutului semiușor maghiar. Celălalt 
pugilist romîn, V. Neagu a întîlnit în 
prima partidă pe Klinger (R. P. Un
gară), im boxer incomod, cu garda 
pe stînga. Neagu a obținut o victorie 
categorică dar a ieșit din luptă cu po- 
metid sting spart. Deși învingător, pu- 
gilistul romîn nu a mai putut susține o 
altă partidă, fiind oprit de medic să 
boxeze.

După cum se știe, boxerii maghiari 
au terminat învingători în 8 din cele 
10 categorii de greutate. Trebuie să 
se știe însă că gazdele au folosit cîte 
doi pugiliști la fiecare categorie de greu, 
late (în total 20) în timp ce celelalte 
țări participante la turneu au avut în 
competiție doar cîte doi boxeri.

Ultimele știri
9 Miercuri, în nocturnă, s-a des

fășurat la Torino meciul de fotbal 
Juventu s-Partizan Belgrad : 1—1.

9 Reprezentativa de fotbal a Uru- 
guayului pleacă la 10 iulie într-un 
turneu în Europa, urmînd să joace în 
Iugoslavia, Bulgaria, Suedia, Italia, 
Portugalia și alte țări.

9 In finala turneului de fotbal de 
la Paris: Sanios-Racing 4—1. in 
celălalt joc: Ț.D.N.A.-Reims 1—1.

* Ciclistul francez J. Anquctil a 
cîștigat Turul Italiei. El a fost urmat 
în clasamentul general de Nencini 
(Italia) la 21 sec. și Gaul (Luxem
burg) la 3 min. 51 sec.

9 In ultima rundă a turneului zo
nal de șah de la Madrid, Donner a 
terminat remiză cu Gligorici, iar Pa
ckman cu Pomar; Portisch a câștigat 
la portughezul Duaro. In clasamentul 
final patru jucători împart primele 
locuri cu cîte 10’/2 p.: Donner (Olan
da), Portisch (R. P. U.), Gligorici 
(R.P.F.I.) și Pomar (Spania).

o Turneul internațional de șah de 
la Moscova a fost cîștigat la egali
tate de șahiștii sovietici V. Smîslov 
și R. .Holmov cu 8‘/2 p. din 11 par
tide.

9 După patru runde, în turneu] de 
șah de la BaHafonfiired conduce Bilek 
(R.P.U.) cu 4 p., urmat de Ilonfi și 
Lengyel (ambii R.P.U.) 2‘/2 p„ Dri- 
mer (R.P.R.) și Kluger (R.P.U.) 2 p.
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Un interviu plăcut

Reeditind
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la oficiul stării ci

ta întrebarea dacă

In 4 rînduri

RASFAJATCOPBLOL

se antrenează

De cînd

— Poftim de te-nțelege cu el...

Desen de N. CLAUDIU

de 
în

dea o mină de aju- 
Spunînd acest lu

ne gîndim câ în in- 
indoneziană Nias,

FOST 
CO bi

la vîrsta 
meciul a- 

echipeJe 
ți Uniunii 
clasat a

CITITORI 
BULBU-

care, 
Ba-

□ a-

IN- 
IN

ne- 
a- 

joc

s-a
în

De la acel 0—39 de 
la Bordeaux, la frumoa-

a 
în

în peninsula
care

cînd, ușile 
început să 
brusc, iar

CITE CON- 
1NTERNA-

sa performanță 
rugbiștilor noștri 
meciul cu Franța de 
la București: 11—5!

lolanda Ba- 
I — a prins 

prin fir. 
atîtea și

- V. Anghel, 
Ene I, Ozon, 

Golurile noastre 
de Ene și

Unui boxer care 
mai mult se plimbă 
decîf

TRTSOț) a

nai

Fotbal acum 400 de ani
In primăvara anului 

1930, sărbătorindu-se cel 
de a>l patrulea centenar 
al asediului orașului Flo
rența și a morții lui Fran
cesco Ferrucci, comisarul 
general al republicii, 
„Gioco del Calcio" (fot
balul) a reînviat între zi
durile seculare ale orașu-

lui Florența, așa cum 
jucat cu 400 de ani 
urmă.

Să nu ni se pară 
respectuos faptul că 
mestecăm un simplu 
cu nume de oameni mari 
și cu fapte mărețe, pentru 
că fotbalul de care vor
bim, acela care a reînviat, 
este fotbalul care s-a ju
cat în ziua de 17 februa
rie 1530, adică un joc 
plin de eroism, o pauză 
de veselie războinică în 
eroica tragedie a asediu-

Benedetto Varchi, în a 
„Storla Fiorentina" nț 

dă prețioase detalii în a- 
ceastă privință :

„La 17 februarie, tinerii, 
pentru a nu întrerupe ve
chiul obicei de a juca 
fotbal în fiecare an în zi
lele carnavalului, cît și 
pentru a arăta dușmanului 
crud tot disprețul lor, ju
cară o partidă de fotbal 
în piața Santa Croce; 25 
de jucători în alb și 25 în 
verde. Premiul acordat 
învingătorilor era un vițel 
alb. Pentru a fi văzuți 
ți auziți de către dușmani.

Desigur că rămîi uimit 
Văzînd ce-au fost băie- 

fii-n stare.
Rugbiștii noștri-au reușit 
Cea mai frumoasă... 

transformare!
V. D. POPA

nu se mai antre
nează,

Mereu îl bate adversarul.
In schimb și el se revan

șează,
Căci zilnic bate... trotua

rul!
MIRCEA CODRESGU

pentru a-1 înfrunta dec;, 
numeroși muzicanți s-au 
suit pe acoperișul bisericii 
Santa Croce și au în
ceput să cînte din trom
pete și din alte instru
mente. Inamicul, a dez
lănțuit de pe colina Gira- 
inonte o canonadă, care 
însă nu făcu nici pagube

și nici nu răni pe 
nimeni".

Acest pasaj al lui Var- 
chî ilustrează tin episod 
de un curaj și o îndrăz
neală specific florentină. 
El ne permite totodată să 
aflăm o serie de amă
nunte în legătură cu felul 
cum se juca fotbal pe 
timpurile acelea.

întrebuințarea costume
lor uniforme pentru jucă
torii celor două echipe era 
desigur un obicei mai 
vechi. Dacă ar fi fost o 
noutate, fără îndoială că 
Varchi ar fi menționat a- 
cest lucru. Mai reiese, de 
asemenea, că piața Santa 
Croce servea ca teren de 
joc și că echipele erau 
formate din cîte 25 de ju
cători. Ulterior, în anul 
1580 Giovanni de'Bardi, 
unul din creatorii dramei 
poetice și muzicale, a pu
blicat opera sa „Dis
cursul" care veni să con
sacre noblețea jocului și 
care îi defini regulile sale 
precise : 54 de jucători
împărțiți în două echipe 
egale, aranjați tn trei 
rînduri, la fel ca și ve
chile bătălii romane. In 
cadrul acestor reguli, fot
balul florentin cunoscu o 
mare înflorire timp de a- 
proape două secole.
■^4+♦♦♦»+♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦ ♦»♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦»»»»♦!

Cea mai veche partidă 
despre care se știe, a avut 
loc la începutul secolului 
al XV-lea. Ea s-a jucat 
în piața Santo Spirîto. Se 
mai cunoaște un meci 
care s-a disputat pe rîul 
Arno, înghețat, în anul 
1490. Dar cel mai faimos 
meci rămîne cel de la 17

meciurde de fotbal de acum 400 de ani...

februarie 1530. cel din 
piața Santa Croce, dintre 
„albi și verzi", la care a 
asistat întreaga populație 
din Florența, precum și 
trupele care nu erau fo
losite în momentul acela 
la apărarea cetății.

momentul în 
seara, lolanda 

laș făcuse din 1,84 
mintire, la tribuna presei 
s-a iscat o animație cu 
totul și cu totul neobiș
nuită. Ziariștii, în picioa
re, au aplaudat-o cu căl
dură, apoi ca la o co
mandă au luat toți „star
tul" spre cabinele tele
fonice... Moscova... Pa
ris... Bologna... Varșo
via... Belgrad... Sofia... 
Atena... Budapesta...

Vestea — ’ 
laș : 1,85 m I 
să zboare 
transmisă în 
atîtea limbi.

Din cînd în 
cabinelor au 
se deschidă 
eu să fiu supus unui a- 
devărat bombardament 
de întrebări:
- CIȚI ANI ARE 10- 

LANDA ?
— 24 de ani. S-a năs

cut la Timișoara la 12 
decembrie 1936.

— DIN CE AN A 
CEPUT SA SARA 
ÎNĂLȚIME ?

— A început atletismul 
în 1948. Cel mai bun re
zultat din acel an a fost 
de... 1,28 m !

— LA 
CURSURI 
ȚIONALE A PARTICI
PAT PI NA ACUM? în
trebarea aceasta a fost, 
pentru moment, ceva mai

1 olandei 
de atîtea și a-

dificilă, dar cum despre 
concursurile l_I....J_i 
scrisesem .
tîtea ori, mi-am amintit 
imediat :

— Din 1950 și pînă 
astăzi a luat parte la 75 
de concursuri internațio
nale. Din 1957 și pînă în 
prezent a fost mereu pe 
primul loc în 31 de con
cursuri internaționale.

— DE CITE ORI A 
SĂRIT PESTE 1,80 $1 
MAI MULT?

— De 13 ori peste 1,80 
m, de trei ori peste l,8t m,

de două ori peste 1,82 m, 
ți cîte o dată la 1,83 m, 
1,84 m și 1,85 m. In to
tal deci de 21 de ori 1

Interviul era însă abia 
la început. Firesc. Nu în 
fiecare zi se sare 1,85 m 
și mai ales nu de ori
cine. Alte întrebări deci:

— CARE A 
PRIMUL SAU

CURS INTERNATIONAL 
ȘI IN CE AN?

— în 1950, 
de 14 ani, în 
tletic dintre 
R. P. Romîne 
Sovietice. S-a 
treia cu 1,40 m. Întrece
rea a fost cîștigată cu 
1,60 m de Galina Gane- 
ker, pe atunci recordma
nă a U.R.S.S.

— CINE A DETERMI
NAT-O SĂ FACĂ ATLE
TISM, ADICĂ CINE A 
ADUS-O PE STADION?

— Fosta noastră mul- 
ticampioană ți recordma
nă națională, Luiza Ernst.

— CARE A FOST RE
CORDUL ROM1NIEI LA 
SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚI
ME, ÎNAINTE DE APA
RIȚIA IOLANDEI BA
LAȘ?

— 1,48 m. Stabilit 
Irma Kiss, la Cluj, 
1946.

— NU ȘTII CE CRE
DE IOLANDA DESPRE 
OLIMPIADA? N-am fost 
în măsură să dau un 
răspuns prompt. Vorbi
sem cu ea despre acest 
lucru cu mai mult timp 
înaintea lui 1,85 m, dar 
cum cred că nu-și schim
base părerile am răspuns 
ți la această întrebare:

— Părerea Iolandei 
este că Olimpiada repre
zintă un concurs foarte 
greu pentru fiecare atlet 
participant. în ceea ce 
o privește, toate concu
rentele înscrise pe foaia 
întrecerii îi sînt adver
sare la fel de puternice. 
Singură ștacheta va pu
tea face o triere ți va

stabili clasamentul com
petiției olimpice. Oricum, 
sînt convins, lolanda se 
va strădui să o treacă 
la o înălțime cît mai 
mare...

...în tribuna presei a- 
bia din acest moment au 
început adevăratele co
mentarii pe marginea lui 
1,85 și al autoarei lui. 
Ce bine, Ioli, că nu te-ai 
găsit atunci în mijlocul 
atîtor ziariști 1 N-ar mai

fi terminat cu întrebările 
și bineînțeles nici tu cu 
răspunsurile. Asa am 
răspuns eu în locul tău. 
Și mi-am dat seama că 
interviurile nu sînt atît 
de neplăcute. Cu o con
diție : să vorbești despre 
un record mondial, iar 
cea care l-a realizat să 
fie o reprezentantă 
țării tale...

Sport
în mod obișnuit, o că

sătorie se întemeiază des. 
tul de simplu: doi tineri 
care se iubesc se pre
zintă 
vile, rostesc emoționați 
„da" 
doresc să-și unească des
tinele și... gata. în unele 
locuri însă, dragostea cea 
mai puternică nu este 
suficientă pentru a se a- 
junge la căsătorie. In
tr-adevăr, î 
Malacca, bărbatul 
vrea să se însoare tre
buie mai întîi să-și dove
dească destoinicia de... 
sportiv și asta într-o în
trecere cu... viitoarea lui 
soție. In ajunul logod
nei are loc o cursă de 
viteză pe o distanță de 
aproximativ 200 de metri. 
Femeia primește un han
dicap, după aprecierea

„arbitrilor". Dacă bărba
tul izbutește s-o ajungă 
și s-o întreacă pînă la 
linia de sosire, aleasa 
inimii li va fi nevastă. 
Interesant este că, în caz 
că n-a reușit să cîștige 
întrecerea sau a sosit 
„cap la cap", bărbatul 
respectiv nu mai are voie 
sa repete niciodată aler
garea, trebuind Să-și cau
te altă soție, mai pe mă
sura calităților lui de 
sprinter. Gurile rele spun 
însă că, de multe ori, 
logodnicele fac ce fac și 
se lasă întrecute chiar pe 
linia de sosire !

Ce te faci însă cînd 
viitoarea soție n-are cum 
să-ți 
tor?
cru, 
sula

din apropierea Sumatrei, 
există un alt obicei: băr
batul care vrea să se în
soare trebuie să realize
ze. în prealabil, o dificilă 
performanță la... săritura 
în înălțime. El trebuie să 
sară peste un bloc de 
piatră înalt de aproape 
2 metri. Dar, spre deo
sebire de candidații la 
însurătoare din Malacca, 
tinerii de pe insula Nias 
au dreptul să repete în
cercarea de mai multe 
ori, pînă cînd... izbutesc! 
Uneori, pentru aceasta 
este nevoie de luni și 
luni de „antrenamente".

...Și cînd te gîndești 
că pînă la urmă se mai 
poate întîmpla ca fata, 
plictisită de atîta aștep
tare, să prefere un alt 
pretendent, capabil să 
obțină această „perfor
manță" din.., prima în
cercare I

Cică-ar fi fost un tată care 
nespus copiii-și îndrăgea.
Grozav se mal mindrea ca dtnșii. 
Și-avea de ce, zău că avea! 
Erau toți tineri și toți harnici. 
Ca feți-frumoșii din povești.
Cînd se-rdreceau în voinicie 
Nu oboseai să-i tot privești.
Ei... mai greșeau ei cîte-odaiă... 
Că deh, erau copii... oricum, 
Dar fericitul lor părinte 
Ii îndrepta pe drumul bun. 
Și dintre toți copiii-aceștia. 
Deși la fel el îi iubea, 
Se pare că mai mult pe unul 
în toate cele-l răsfăța.
Mai închidea tăticul ochii 
Cînd flăcăiașul trăgea chiulul. 
Mai îl ierta, cînd clte-odată 
Făcea băiatul pe fudulul.
Că deh, îl admira oricine.

Și tata... inimă de tată, 
tși admira și el odrasla. 
Nu bănuia ce-avea să pată!
Și iată că-nir-o zi copiii 
Ieșind cu tata la plimbare 
S-au comportat frumos în 
In înălțime fiecare. 
Doar mult prea răsfățatul 
S-a lenevit, a ■ stat in loc, 
A dat cu tifla lui tăticu. 
Că nu-l mai cunoșteai de 
Atunci plin de regrete, tatăl 
Și-a spus cu-amărăciune multă: 
„Cum te mai face de rușine, 
Copilul care nu te-ascultă!"

Dacă-n povestea noastră, tatăl 
cu sportul are asemănare 
și răsfățatul cam aduce 
cu fotbalul... rui-i■■ o-ntimplare! .

SANDU MARIAN

ROMEO VILARA

re-

CONSTANTIN POPEAN- 
GA, COMUNA SADU. - 
Dacă cele pe care ni le 
relatați dv. sînt riguros 
exacte — ne referim la a- 
mănuntele date asupra fa
zei respective — arbitrul a 
greșit. Deplasarea „zidu
lui* atrage după sine re
petarea loviturii numai tn 
cazul clnd șutul nu și-a 
putut atinge ținta din cau
za aceasta. Dacă insă min
gea șutată tn asemenea 
condițiuni a ajuns totuși 
In plasă, evident că arbi
trul trebuie să acorde gol, 
aplicind legea avantajului. 
Un astfel de caz s-a pro
dus, recent, cu prilejul 
medului de categorie A 
Dinamo București—Petrolul 
Ploești. Babone a tras o 
lovitură liberă de la 16 
metri. Șutul a trecut prin 
„zidul* dinamovist care SE 
mișcase. oprindu-se în 
gol. Bineînțeles că a fost 
punct valabil.

NICOLAIS TECLU. R. 
SArat. - Ion Marin, noul 
nostru campion de box la 
categoria „ușoară", are 20 
de ani. El a absolvit școa
la medie și se pregătește 
să dea examen de admi
tere la Institutul Politeh
nic. Printre boxerii pe 
care l-a învins se numără 
Pavel Dobre, Pazmany șl 
Rodlcenkb (pe acesta din 
urmă l-a învins prin 
K.O.).

EMANOIL SILVESTREAN. 
MEDIAȘ. - In cadrul pre
liminariilor campionatului 
mondial de fotbal dtn 1950, 
reprezentativa noastră de 
fotbal a întrecut echipa 
Greciei cu 2-1 (la Atena) 
șl 3-0 (la București). In 
meciul de la Atena am 
prezentat următoarea for-

nostru

Iurgens Petre, președintele clubului sportiv 
„Voința” Aiud, se preocupă numai de fotbal, 
neglijînd atletismul care altădată dădea 
lultate (M. Derzi-ooresp.).

lume.

mație : Toma—Zavoda II, 
Apolzan, Neacșu I — Căll- 
noiu, Bone “ 
Constantin, 
Tătaru. 
au fost înscrise 
Ozon.

UN GRUP DE 
DIN COMUNA 
CATA. - 1) N-ați mai au
zit nimic de Eugenia Ță- 
răngoiu T Se poate I Dar 
de Eugenia... Mateianu ? 
Ați auzit, fără îndoială. 
Face parte doar din lotul 
național, iar la recentul 
turneu de scrimă de la 
Varșovia s-a clasat pe lo
cul VI. Cred că ați ghicit 
acum că e vorba de una 
șl aceeași persoană, soția 
fotbalistului Viorel Mate
ianu. 2) Cornel Popa, fun
dașul echipei Dinamo, are 
25 de ani. A fost selecțio
nat de 10 ori în echipa 
reprezentativă A.

MIIIU DUMITRU. 
CAZ. - 1) Așa este, 
știrea ne-a parvenit 
tîrziu : cea mai bună 
formanță la aruncarea su
liței în acest sezon a reu- 
șlt-o atletul francez Mi
chel Maquet : 80,57 m. 2) 
Ciclistul elvețian Hugo 
Koblet s-a retras din ac
tivitatea competițională. 
Așa cum ați presupus, e 
vorba de alergătorul spa
niol Miguel Poblet, care a 
participat la „Turul Ita
liei" încheiat alaltăieri.
3) Anunțată și dezmin
țită de nenumărate ori, 
trecerea lui Didi la Real 
Madrid a devenit totuși 
fapt împlinit. El n-a fost 
folosit încă în formația ă- 
cestei echipe, deoarece n-a 
reușit să se încadreze în 
stilul ei de joc. In locul 
lui - văd că știți t - 
joacă tînărul Del Sol. care 
dă deplină satisfacție în 
postul de inter dreapta.
4) Nu pot decît să vă fe
licit pentru excelenta do
cumentare pe care o a- 
veți în materie de sport. 
Dacă ați locui în Bucu
rești, aș putea pleca fără 
grijă în concediu !...

CORNEL HELZONI. 
BUCUREȘTI. - 1) Recor
dul țării noastre la sări
tura în lungime (femei) 
este deținut de Sanda 
Grosu, cu performanța de 
5,80 m. Recordul mondial 
a fost realizat de atleta 
poloneză Elzbieta Dunska- 
Krzesinskaia, în 1956 : 6,35 
m. E clar, nu stăm prea 
bine la această probă ! 
2. Recordul Europei la 110 
m garduri îl deține Mar
tin Lauer (R.F.G.) cu per
formanța de 13,2, care con
stituie totodată și recor
dul mondial al acestei 
probe. 3) Penultima ediție 
a campionatului european 
masculin de baschet s-a 
disputat în 1957 la Sofia și 
a fost cîștigată de echipa 
U. R S. S. Reprezentativa 
R.P. Romîne s-a clasat pe 
locul V.
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