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Ștafeta mixtă „Să întîmpinărW 
cel de al III- lea Congres 

al P. M. R.“
In drum spre centrele de regiuni

Purtătorii ștafetei mixte ,Să intim- 
■ -piuăm cel de al III-lea Congres al 
j; P.M.R " sînt primiți pretutindeni cu 
-.însuflețire de către oamenii nimicii. 
” Sosirea fiecărei ștafete în diferite 
“comune ți raioane prilejuiește calde 

■ manifestații de dragoste și recunoș- 
X.țință față de partidul nostru iubit, 
î Iată îri rindurile de mai jos cîteva 
Tdin relatările corespondenților noștri.-

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
Printre sportivii de la „Industria Sîrmei”

Am sosit în gară ia Chtipia T urzii 
a dată cu zorile. O oră șt mai bine 
pînă cinci sirena uzinelor „Industria 
Sî-rmei” să vestească începutul unei 
aoi zile de muncă- Timp suficient pentru 
i cunoaște — în treacăt — întregul oră
șel : centrul cu noul palat al culturii 
-.1 minunatele sale spații verzi, șirul 
ung al blocurilor muncitorești cons- 
ruite, al altora pe cale de finisare, 
lomplcxul de edificii din jurul uzi- 
îelor — școala profesională, creșa, 
lispensarul... Bineînțeles, nu ne-a 
■căpat din itinerar nici frumoasa bază 
sportivă a uzinelor, cu terenurile ei de 
o‘Sal, volei și baschet, cu pista de 

lism, cu arena de popice, cu să- 
île pentru antrenamente. Cu această 
maginc cuprinzătoare, a unei așezări 
tare cunoaște în acești ani luminoși o 
ontinuă dezvoltare, am pășit o dată 
:u primii muncitori pe porțile uzinelor.

Buiurești, Gheorghe Roșea ineîntase 
spectatorii aflați în „potcoava" de pe 
Republicii cu boxul său corect, vigu
ros. Cel mai bun „cocoș" junior al 
anului. Aflasem atunci că Gheorghe 
Roșea este muncitor la „Industria 
Sîrmei",

— Gheorghe Roșea lucrează la sec
ția bare trase, ni s-a spus. Am pornit 
într-acclo și am aflat o serie de lucruri 
interesante despre Roșea, chiar de la 
maistrul său, șeful de echipă Ambro
zie Adam. De la el a învățat tînărul 
Roșea meseria, 
flat dorința <le 
calificarea. Așa 
ineze cursurile
cum este în anul II. Unul dintre 
mai sîrguincioși elevi din an.

La secția bare trase, secție fruntașă 
pe uzine, stăm de vorbă cu tehni
cianul Ion Roșea ( o simplă coinci
dență <le nume cu pugilistul Roșea) : 
„Muncitorii din secția noastră — ne 
spune el — au dat luna aceasta, în 
cinstea Congresului, peste 120 tone bare 
peste plan, au economisit materiale in 
valoare de 56-800 lei, au redus rebu-

tur-le aproape in totalitate, iar produc-, 
ția față de plan a crescut au 17,34 la 
sută". In secție se dezbătuse cu cîteva' 
zile 
iar

mai înainte proiectul de Directive, 
în intîinpinarea Congresului,

DUMITRU NICOARA

(Continuare In pag. a 3-a)

Baia Mare

La secția bare trase

L-am căutat — în primul nostru 
Irum prin uzine — pe fînărtil Glicor- 
'he Roșea. In urină cu două luni, la

Și tot acesta i-a insu- 
a-și ridica necontenit 
a ajuns Roșea să 
școlii profesionale.

ur-
A-
cei

TIMIȘOARA: In regiunea noastră 
ștafeta mixtă a pornit din cele mai 
îndepărtate cinci colțuri, avînj astfel 
o formă de stea. Purtătorii ștafetei 
vor trece prin toate centrele de raion, 

Tar duminică diipă-amiază ei vor sosi 
la Timișoara pe stadionul C.F.R. îna
intea meciului de fotbal dintre echi
pele CER. și Metalul Oțelul Roșu. 
.In fiecare centru de raion ștafeta a 
Tost predată în cadrul unor îrtsufJe- 
-țite mitinguri ale sportivilor.

BAIA MARE: Orașul nostru s? pre4 
gătește pentru primirea ștafetei. Pe 
străzi au a părut afișe care anunță a- 
cest eveniment, iar de cît va zile se 
desfășoară o serie de comretiții de 
atletism, volei, tenis de masă, po
pice, handbal, lupte, fotba] și șah, care 
vor dura pînă duminică, cînd va sosi 
ștafeta pe stadionul „23 August" din 
localitate. Stadionul va fi pavoazat 
sărbătorește, iar după sosirea ștafetei 
se va desfășura meciul de fotbal dintre 
formațiile de categoria B, C.S.M. Baia 
Mare și Corvinul Hunedoara. In sa
tele și comunele din raioanele Sigliefj 
Vi.șeir, Tășnad ș.a. ștafeta a fost îti4 
tîmpinată pe tet parcursul cu maro 
entuziasm

C. SCLRTU

CARACAL : Mesajul tineretului spor» 
tiv din orașul și raionul nostru adre»

T CRlSTEA (Continuare în pag. a 3-a)

Importante succese în producfie
Muncitorii între- 
irinderii CWmico- 
metalurgică

GheorghiueDej", din localitate.
„Gh. 
obțin 

numeroase succese în cinstea Congre
sului partidului. Din economiile care 
se vor realiza în această perioadă — 
rezultat al muncii plina de entuziasm 
— se pot construi 4K apartamente de 
locuit, 10 automacarale sau 1500 apa
rate de radio “
chimiști ji 
peste plan în 
o importantă 
Iată și pe 
se remarcă in
lor de muncă : T. Ardelean, sudor, N.

Cherecheș, lăcătuș. Șt. Cosma, fierar, 
C. SzavitscW, toți din secția topito
rie, Alecu Bălan, Dumitru 
Zoltan Abrudan din secția

V. SASARANU-coresp.

Pricep, 
chimică, 
regional

muncitori 
vor da 

Congresului

etc. Bravii 
metalurgiști 
cinstea 
cantitate de produse- 

sportivii fru-ntași care 
aceste zile la locurile

O vizită 
tieru-1 de construc
ții al digului de 

protecție dm portul „Tomis" îți reda 
cum nu se poate mai bine imaginea 
muncii entuziaste a acestor harnici 
constructori pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea Congre
sului. Din acest port se va da pleca
rea în regatele de star ale campiona-_ 
tu lui republican de ialiting, de aici 
vor pleca în curse de agrement liidro- 
buzele marine, șalupele rapide, micu
țele vaporașe de legătură între stațiu
nile litoralului și aici 
recrea în cele mai bune 
citorii veniți diu toate 
pentru reîmprospătarea

Constanța
pe șan-

veanu așază aceste blocuri pe pat® 
din fundul mării unde sînt preJuatȘ 
de scafandrii Nietilae Necula șt. 
Gheorghe Gherase. In urma dezbateri* 
proiectului de Directive ale celui dejț 
al III-lea Congres și pe baza sncceJf 
selor dobîndite de ej pînă acum s-atț 
angajat să sporească anga jamentelar 
formulate antwiot

E. PETRE — coresp.

Tg. Ocna
Vizittnd tarlalele 

gospodăriei agri
cole oolecjve
comuna Rtptle, iii„Drum Nou" din

poți da seama de munca entuziastă 
a colectiviștilor în cinstea Congresu
lui partidului. Planul de lucruri este 
îndeplinit la timp și în bune condi" 
țiltni- Printre fruntașii 1,1 muncă se 
numără și sportivii, cei peste 400 
membri ai asociației sportive dintre 
care majoritatea au pășit pe calea 
colectivizării. Încă în acest an, o 
parte din prevederile proiectul; de 
Directive vor deveni fapte. D ml a- 
miezele, pe terenurie de fotba', bas
chet, volei, la seotoarele de săr tur: sau 
la pista G.M.A., toate amenaja e da 
curlird prin muncă voluntară, pot fi

se vor putea 
condiții mun- 
colțitri le țării 
forțelor.

Pe stratul de umplutură 
al digului o macara uriașă 
pe niște jucării blocuri de 
15 tone. Sub privirile atente 
fierului Zamfir Georgescu și 
strului. Vasife Anton, brațul 
ralei condusă

de la C. Frimu" Sinaia

1

Si

Foto Gh. Dumitru

întâlnește in
Echipa feminină

Sportivii

Colectivul de muncitori ai uzinelor „I. C. Frimu” din Sinaia 
a repurtat succese de seamă în lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. Realizări deosebite au obținut harnicii 
muncitori de la „l. C. Frimu” în cinstea celui de al III-lea Con
gres al P.M.R. Un aport însemnat la îndeplinirea angajamentelor 
luate în întîmpinarea celui de al III-lea Congres al P.M.R. 1-au 
adus și sportivii care muncesc aci. Iată-1 în fotografia de jos 
pe maistrul Ion Ștaiou, discutind cu membrii brigăzii de sportivi 
despre sarcinile brigăzii. De față sînt Vasile Mateeseu, luptător, 
Marin Niculescu, antrenor de schi, Nicolae Mateescu, luptător 
și alții.

In Cealaltă fotografie facem cunoștință cu luptătorul 
Gogu Gheorghe, care s-a angajat ca în cinstea Congresului al 
III-lea al P.M.R. să califice pe locul de producție pe Gheorghe 
Petrescu.

di bază 
ridică ca 
beton de 
ale ingi- 
ale mai- 

maca- 
de Grist km Moldo- (Continuare în pag. a 3-a)

SĂ FIM MEREU TINERI, CU BRAȚ OȚELIT
MINTE LUMINATA

dezvoltarea conti
nuă a transportului 
feroviar, înzestrarea 
lui cu tehnica cea 
mai înaintestă: loco
motive Diesel și e- 

lectrice, centralizarea electrodinamica. 
Va crește continuu bunăstarea celor, 

ce muncesc, astfel incit la sfîrșilul a- 
nulei 1975, să ajungă la nivelul celor 
mai avansate țări din lume. Vorbind 
despre nivelul de trai, nu pot si nu 
vorbesc despre uriașele posibilități pe 
care le are astăzi la îndemînă tinerelul 
patriei noastre, printre care, de mare 
însemnătate este mișcarea pentru cul
tură fizică și sport. Chiar dacă eu ani 
trecut de mult de vîrsta cînd poți a-, 
lerga pe pista de concurs, totuși sînt 
un vizitator frecvent al stadioanelor, 
mă bucură succesul rugbiului nostru și 
al voleibaliștilor ceferiști, al hajulbae 
listelor sau recordurile mondiale pȘ 
care ni le aduce mereu lolanda Căluș-, 
Mă bucură rîvna cu care sportivii noștri 
muncesc pentru a aduce și pe terenurile 
de sport din țară și de peste hotare 
cinste culorilor patriei noastre, pe mă
sura drumtdui avînlal pe care pășește 
întregul popor muncitor.

Să fim tnereu tineri, cu braț oțelit j£ 
minte luminată, să luptăm cu toate forl 
țele noastre pentru a da viață gran
dioaselor sarcini pe care ni le pune în 
față partidul !

ȘTEFAN LUNGU 
mecanic de locomotivă, 

Erou al Muncii Socialiste

continua in

Cit de minunai 
este drumul pe care 
ne conduce parti
dul nostru drag, 
Partidul Muncito
resc Romul! Noul și 
luminosul program pentru
florire a patriei și creșterea bunăstării 
celor ce muncesc — cuprins în pro
iectul de Directive ale Congresului al 
III-lea al partidului — a entuziasmat 
întregul popor muncitor, însuflețindu-l 
și dîndu-i noi aripi în munca pentru 
făurirea orînduirii celei mai înaintate, 
socialismul și comunismul. Lucruri pe 
care noi, în tinerețe, cu zeci de ani 
în urmă, abia cutezam să le visăm, 
prind astăzi viață sub conducerea în
țeleaptă a partidului 
clasei muncitoare.

Cu toții am citit 
rective, l-am studiat 
plini de mîndrie și 
cei mai în vîrstă am simțit noi forțe 
tinerești, noi puteri. Și cum să nu 
încerci asemenea simțăminte, cînd vezi 
desfășurîndu-țise aevea, în fața ochilor, 
un tablou atît de măreț, perspective 
atît de grandioase ! In 1965 valoarea 
producției globale a industriei noastre 
socialiste va fi de 2,1 ori mai mare 
decît în anul 1959, iar în 1975 de 
peste 6 ori, mai mare față de anul 1959! 
Ca mecanic de locomotivă m-au bucu
rat în mod deosebit prevederile privind

ele. avangardă al

proiectul de Di- 
cuvînt cu cuvînt, 
bucurie. Și chiar

de handbal a R. P, Rom'ne
finala

formația
(Citiți

Campionatului
Austriei

amănunte în pag.

mondial

a 4-a)



Sportul - prieten
O duminică petrecută în comuna 

Sîngiorzul Nou din ra ooul Beolean 
ăru poate fi uitată multă vreme. Co
lectiviștii și î-ntovărășiții din această 
comună știu, de altfel să organizeze 
o duminică plăcută. Vrei să fii spec
tator la o manifestație artistică ? 
Poftim la căminul cultural, unde echi
pele de cor, dansuri și recitări și-au 
cucerit simpatiile sătenilor din satele 
îrivecinate. Ești amator de sporturi ? 
'Atunci trebuie să alegi care mani
festație sportivă este mai interesantă : 
ftln joc de fotbal, unul de volei sau 
ăun pasionant meci de handbal. In 
«price caz, marea pasiune a sătenilor 
«fin Sîngiorzul Nou rămîne tot sportul. 
Romi ni și sași, membri ai gospodăriei 
■agricole colective „9 Mai", au făcut să 
se vorbească multe lucruri frumoase 
despre activitatea sportivă din această 
comună. Asociația sportivă Strugu
rele are echipe de fotbal, handbal în 7 
șl în II (echipe de băieți și fete), 
tenis de masă, șah, volei 1
• - Duminica, cînd echipa de fotbal 
joateă acasă, poți să cauți cît vrei un 
om prin sat, că nu-l găsești. Bătrîni 
și tineri — toți sînt la terenul de 
sport. Acolo vei găsi și pe președinta

drag al tinerilor din Sîngiorzul Nw 
g spodăr.ei colective, Ecaterina Miiîler, 
și pe șeful secției G.A.S., Vasile Ignat, 
nu mai vorbesc de președintele aso
ciației sportive IWe Moldovan șl de 
secretarul acesteia, profesorul Avram 
Gavril.

Cărui fapt se datorește pasiunea 
pentru sport a colectiviștilor și înio- 
vărășiților din Sîngiorzui Nou ? Fără 
îndoială că munca competentă, cali
ficată, a cadrelor care conduc aso
ciația a contribuit la acest lucru. La 
Sîngiorzul Nou, atît președintele cît 
și secretarul consiltiului asociației 
sportive ati urmat cursuri de pregă
tire profesională, ceea ce face Ca în 
prezent îndrumările lor privind des
fășurarea activității sportive să se 
bucure de încrederea celor peste 
300 de membri aj U.C.F S. îndrumarea 
competentă de care se bucură activi
tatea sportivă din comună, sprijinul 
permanent pe care organizația de 
partid a gospodăriei îl acordă consi
liului asociației sportive, au făcut 
ca sportul să ocupe un loc de frunte 
în preocupările colectiviștilor din Sîn- 
gSorzul Nou.

Concursul cultura l-sportiv al tine
retului, aflat în plină desfășurare,

WD^POSTflZHERx
adre- 
ret le 
însui 
sau la

Mai numeroase ca oricînd sînt scrisoi ?îe care sosesc în aceste zile pe 
redacției noastre. Venite din toate colțurile țârii, zeci și sute de scrisori 

?-uzările oamenilor muncit obținute în 
tinerii participant! 
sportive.

confirmă bunul renume de ^fe se 
bucură asociația sportivă Strugurele 
din Sîngiorz. De ce? In întreceri sini 
angrenați aproape toți colectiviștii din 
comună. Fotbalul, voleiul, handbalul 
și celelalte discipline sportive at!|în 
aceste zile o activitate bogată.

Dar Concursul cultural-sportiv a 
pus membrilor asocilației ,jSd|-.ugu^ 
rele o problemă cît se poate de se
rioasă : s-a simțit nevoia unei noi 
baze sportive. Așa că tinerii, spri
jiniți de conducerea gospodăriei co
lective, au hotărît să pornească o 
acțiune de amenajare priln muncă 
patriotică a unei noi baze sportive 
simple. De curînd ei au termmat o 
pistă G.M-A., un teren de volei și o 
groapă pentru sărituri. Paralel cu 
aceasta, pentru întărirea bazei mate
riale a asociației, consiliul asociației 
sportive a organizat un concurs „Cine 
știe sport, oîștigă' 
concursul 
din Cluj, 
prilej au 
cîației să 
și echipament sportiv.

Vasile Suciu, Gheorghe Roșea, Iosif 
Binder, Elena Chiciudean, Rodica 
Asztaloș, Maria BSndea, Lucreția 
Iușan sînt numai cîțiva dintre tinerii 
sportivi cu care colectiviștii din Sîn- 
giorzul Nou se mîndresc. Iar sportilvii 
din satele învecinate au tot temeiul 
să-i... „pizmuiască" pentru succesele 
'or. Dar desigur că nu se vor lăsa ei 
pînă nu îi vor ajunge din urmă. Atât 
doar că cei diln Sîngiorzul Nou nu vor 
sta pe loc I Cu atît mai frumoasă 
va fj deci întrecerea...

ia care și-au dat 
teatrului de operă 
realizate cu acest 
în magazia aso-

și artiștii 
Fondurile 
făcut ca 
între numeroase materiale

<1 care cuprinde pe 
nenumăratele competiții

toate domeniile de activitate, 
la Concursul cultural-sportiv

R. CALARAȘANU

de
drumul deschis

- ►

Aurel Vlaicu
de aeromodele. 
al acestei ra- 

am citit cu mult 
de 

con-

Noi baze sporti' '
DRAGANEȘTI-VLAȘCA. Cu 

zi ce 
către consiliul raional U.C.F.S. pri
vind construirea de noi baze sportive 
'devin realitate. Astfel, prin larga par
ticipare a membrilor U.C.F.S. din ca
drul asociațiilor sportive din satele și 
comunele raionului s-au amenajat, prin 
muncă voluntară la Ghimpați, Toporu, 
.Tîrnave, Drăgănești, noi terenuri de 
.volei, fotbal, baschet etc. De aseme
nea. în comuna Drăgănești-Vlașca se 
.amenajează în prezent o bază sportivă 
complexă compusă din terenuri de 
.Volei, baschet, handbal redus, o pistă 
de popice din beton etc.
IR Al AN BAR BAL A TA-corespondent

fiecare
trece, angajamentele liîâ-te de 

consiliul raional U.C.F.S.

în probele de copii 4 noi re- 
repitblicane.

AL. GROSS-corespondent regional

obținut 
corduri

Concurs de orientare turistică...

cu
tară 

cu

BUCUREȘTI. In pădurea Țigănești- 
Snagov s-a desfășurat recent un con
curs de orientare turistică la care au 
participat 20 de echipe din toate ra
ioanele Capitalei. întrecerea a 
prins două trasee: individual, 
stații intermediare și de echipă,
stații intermediare. Cel mai bun timp 
a fost realizat de Eugen Iosif (raio
nul „1. V. Stalin"), care a parcurs 
traseul individual în 2 ore și 5 mțp'ute. 
In întrecerea pe echipe, primele trei 
locuri au fost ocupate de reprezenta
tivele raionului „I. V. Stalin".

GEORGETA U1ȚA-coresponder»t

în raionul

raionului Me- 
în tdtifnul

11* duminici sportive

Mediaș
1 MEDIAȘ. In comunele 
(fiaș au fost organizate
tfrnp 12 duminici sportive la care au 
(tnd parte peste 1000 de tineri și tine- 
«L Cele inai frumoase rezultate le-au 
©bțtmit asociațiile sportive din comtt- 
«tete Seica Mare, Saroș, Co-pșa Mică, 
jtdfcin. Bratei, Valea Lungă etc.

★

F Pentru ca întrecerile sportive să 
desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni, sute de tineri și tinere din di
ferite comune ale raionului au pres
tat 3200 ore de muncă patriotică pen
tru amenajarea a 7 terenuri de vo
lei (la Copșa Mica, Dîrlos. Seica 
'Mare, Saros) trei de handbal redus 
’(la Mosua, Seica Mare, Copșa Mică), 
trei de fotbal și unul de baschet.

DAN VINIiLA-corespcndent

se

...Și excursie cicloturistica

TG. - MUREȘ. Asociația sportivă 
„Mureșul" în colaborare cu cercul tu
ristic de pe lîngă Oasa de cultură a 
sindicatelor din localitate, au orga
nizat la vîrfttl ftekecs de lîngă So- 
vata o reușită excursie cicloturistică 
în formă de stea, la care au participat 
41 de tineri de la diferite asociații 
sportive. Excursioniștii au parcurs 88 
km (dus și întors), dintre care 68 
km cu bicicletele, iar 20 km pe jos. 
Vîrful Bekecs este situat la o altitu
dine de 1078 m.

IOAN PAUȘ-corespondent

Noi asociații sportive
CARACAL. De ctirînd au luat fiin

ță în comunele Stăveni, Ciocănești și 
Plăviceni 5 noi asociații sportive care 
cuprind piuă în prezent un număr 
'de I05'J membri I Î.C.F.S.

GH. DDNCIU-corespondent

Noi recorduri republicane
# și regionale
J TIMIȘOARA, In ullinml timp alle- 
|Jîi, iiK-titnrii și trăgătorii din loca
litate au realizat 20 noi recorduri re- 
igionalc, iar înotătorii din Reșița au 
. i ‘ ‘ -

Sînt constructor 
Ga orice pasional 
muri sportive 
interes în „Sportul popular 
marțea trecută rezultatele 
cursului republican de aeromode
lism, dotat eu Cupa „Aurel Vlaicu". 
Rezultatele aeromodeliștilor aflați 
în întrecere m-au umplut de bu
curie. Deși, personal, aveam 
motiv puternic pentru a fi 
numele meu nu figura în 
mente... Să vedeți de ce.

împreună cu alți colegi 
cercul de aeromodelism al 
tului Pionierilor din București am 
luat parte la unul din concursurile 
de selecție în vederea Cupei „Au
rel Vlaicu". Dar modelul meu, 
după ce se menținuse m-ult timp 
în aer, a fost luat de o pală de 
vînt și s-a pierdut în înălțimi. Nu 
l-am mai văzut. L-am căutat apoi 
pînă departe î>n împrejurimile cîm- 
pului de lansare. A fost în zadar. 
Modelul meu, la care lucrasem 
aproape un an întreg, s-a pierdut. 
In acea zi am plîns. Iată de ce 
n-am putut să mă prezint la Cupa 
„Aurel Vlaicu". Am rămas totuși 
cu o satisfacție. Cu acel prilej, 
modelul meu a fost cronometrat 
în aer 2 ore și 20 minute, ceea ce 
este un record ai cercului nostru. 
Am dovedit, măcar în acest fel, 
că sînt un bun constructor și că 
merit Diploma de onoare a Pala
tului Pionierilor, primită în acest 
an.

Aeromodelismul mi-a plăcut 
încă dinainte de a intra pe poar-

un 
trist: 
cla sa

de La 
Pala-

școlii. La început construiam 
d'in hîrtie, carton sau

ta 
avioane 
scîndurele. Apoi, cînd am devenit ;; 
pionier am avut posibilitatea de '■ ’ 
a urma la cercul de aeromodele. ■■ 
Aci, cu sprijinul tovarășului pro- 
fesor Dumitru Luță am început să ■ - 
învăț construcția de modele de j ’ 
zbor, ajungînd unul din fruntașii -- 
cercului. ; ‘

M-aim simțit atras și mai mult " 
de aeromodelism citind despre ■ ■ 
viața zbuciumată a lui Aurel Viai- :: 
cu, înaintașul aviației romînești. “ 
întorcând u-mă dintr-o excursie or- - - 
ganizată de Palatul Pionierilor. ;; 
am văzut în drum spre București I 
locul unde a căzut în 1913 „pasă- ■■ 
rea măiastră" a lui Vlaicu, în în- ' ‘ 
cercarea sa neînfricată de a trece 
în zbor Carpații. M-am gîn-dit a- 
tunci că jertfa lui n-a fost zadar- ” 
nică. Pe drumul deschis de Aurel ■■ 
Vlaicu au pășit atîția piloți și teii- 
nicieni, ingineri și constructori, • ■ 
care-și închină toate forțele lor ; “ 
pentru noi 
aviației.

Eu doresc 
să devi-n un 
Aurel Vlaicu. 
ționez în aeromodelism, iar 
t-îrziu să intru la Institutul Poli
tehnic și să devin un bun con
structor de avioane, un bun zbu
rător, pentru a fi în acest fel util 
patriei noastre socialiste.

realizări în tehnica

ca prin munca mea 
demn urmaș al lui 
Vreau să mă perfec- 

mai

SAFTA PETRICA
elev în cl. a V[-a a Școlii mixte " 
nr. 76 „Donoa Sirno" din București

Vom îndeplini angajamentele luate

Examen de economie politica la Institutul de Cultură Fizică. Pentru 
rile sale documentate, care dovedesc o

Nedelea din anul II, o talentată

râxpunsu- 
pregătire temeinică, studenta Elena_ 

înotătoare, va primi nota 10 !

Foto : Gh. Dumitrii

Ne mai despart doar două zile de 
data începerii lucrărilor celui de al 
III-lea Congres al partidului.

Alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, studenții și cadrele didac
tice din Institutul de Cultură Fizică — 
îndrumați de organizația de bază
P.M R. și sprijiniți de organizați
ile de mase din Institut —
s-au străduit să întîmpine lucră
rile celui de al III-lea Congres
al partidului pri-ntr-o pregătire cît mai

marelui eveniment 
institut a fost or

NO' SUCCESE IN ACTI VITATEA TURISTICĂ
UlN ORAȘUL Șl REGIUNEA CLUJ

Oamenii muncii din orașul și re
giunea Cluj participă în număr din 
ce în ce mai mare la frumoasele ac
țiuni turistice organizate de O.N.T. 
In fiecare săptămtnă, cu trenul sau 
autocarul, sute de turiști se îndreaptă 
spre cele mai pitorești locuri din țară 
sau străinătate.

O scurtă cercetare a datelor pe care 
le poate furniza agenția O.N-T. Car- 
pați ne poate arăta că numai în 
primul semestru al anului oamenii 
muncii din orașul și regiunea Cluj au 
participat la 21 de excursii în străi
nătate, vizitînd U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, R-D. Germană, R. 
Celioslov-acă.

Peste 12.800 de excursioniști au 
fost prezențj la excursiile organizate 
ta București, Tg. Mureș, Turda, 
Cîmpia Turzii, Băișoara, Cheile 
Turzii, Sinaia.

Tot prin grija agenției O.N.T. Gar- 
pați Cluj au fost organizate peste 
200 de excursii, în regiune, avind 
drept obiectiv vizionarea diferitelor

unități socialiste din agricultură și 
industrie, cabane, șantiere, de con
strucții etc- La aceste excursii au 
participat 6254 excursioniști din re
giunea și orașul Cluj.

La excursiile pe itinerariife interne 
au participat 7514 oameni ai muncii 
din în-treprinderj și instituții și 5228 
din unitățile socialiste ale agriculturii. 
Preocuparea agenției O.N.T. și a orga
nelor U.C.F.S. pentru organizarea ac
tivității turistice în cadrul raioanelor, 
comunelor și satelor din regiune este 
lăudabilă. La excursiile organizate 
pînă în prezent în afara orașului 
Cluj cei mai multi participant au fost 
din raioanele Turda, Dej. Gherla, 
Bistrița, Aiud și orașul Turda.

I-ntr-un cuvîrrt, activitatea turistică 
din regiunea Cluj a înregistrat suc
cese frumoase, care, pot fi dezvoltate 
în viitor mai ales că agenția a fost 
înzestrată, d? curîud, cu un autocar.

A. MUMEI E,, corespondent

bună. In 
de la 20 
ganizată 
cercurilor 
prezent, în institut se desfășoară se
siunea examenelor de vară. La loc cen
trai se află scris angajamentul 
studenților noștri: „Studen(ii în- 
tîmpină cel de al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
min cu rezultate bune la sesiunea de 
examene din vară"-

Intr-adevăr, studenții de la I.C.F. 
își îndeplinesc acest angajament. In 
actuala sesiune de examene, în curs 
de desfășurare, rezultatele obținute 
pînă acum situează institutul nostru 
la nivelul institutelor și facultăților 
fruntașe pe Centrul Universitar Bucu
rești. Cîteva
91 la sută din studenții anului III și 
99 la sută din studenții anulu IV au 
promovat —- integral — examenele 
din sesiunea de vară.

în institutul nostru se află nume
roși studenți, fii de muncitori și ță
rani muncitori, care îmbină buna pre
gătire profesională cu activitatea spor
tivă de performanță. Unii dintre 
sînt, în același timp, în organele 
conducere ale organizației U.T.M. 
ale Asociației studenților. Avem 
față exemplul studentului fruntaș Mir
cea Ursac, campion la 110 m garduri 
la recenta ediție ă campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P.R., care 
a obținut numai note de. 9 și 10. 
Frunt-ași în actuala ses'une de exa
mene sînt și aileții Ion Sabău și Eda 
Knall, voleibalist-ut Corw'n M'rcioiu. 
membri ai comitetului U.T.M pe insti-

cinstea
iunje, în 
și sesiunea de comunicări a 

științifice studențești. In

date sînt elocvente:

ei 
de
Șt
in

flit, boxerul Mihai Tratică, membru al 
biroului U.T-M. anul I șl numeroși 
alți sportivi fruntași, care răspund cu 
cinste grijii .pe oare partidul o poartă 
pentru formarea noilor cadre de in
telectuali, printr-o și mai mare exigen
tă față de propria lor pregătire pro
fesională.

O preocupare deosebită manifestă 
tudenții institutului pentru studierea 
ființelor sociale, care îi ajută 

să-și formeze o concepție științifică 
despre lume și viață, să devină par
ticipant! conștienți și activi la opera 
de construire a socialismului. In rîn- 
durile lor se află studenta Constanta 
Pană, din anul I. fiică de țărani co
lectiviști, membră a biroului U.T.M- 
și Elena Nedelea, din anul II, fiică 
de muncitori, care au primit la exa
menul de socialism științific și res
pectiv de economie politică nota 10.

In această perioadă, studenții anului 
III contribuie cu mult entuziasm — 
prin muncă patriotică — la construirea 
unei baze sportive în munții Parîngu- 
lui, ce va fi folosită de către 
studenții institutului nostru pentru în
sușirea cunoștințelor predate la cursul 
de ski. Această acțiune începută de 
studenții anului , III va fi continuată 
de către studenții din anii I și II care, 
după terminarea cursului de înot de 
la mare se vor deplasa și ei în Pa
ring. In același 
acești ani vor 
munci patriotice 
al agriculturii-

După terminarea 
muncilor patriotice, 
din institut vor petrece zile plăcute 
de vacanță în taberele special orga
nizate pentru

Colectivul 
Institutul de 
tut proiectul 
de sarcina de mare răspundere ce îi 
revine în pregătirea viitoarelor cadre 
de profesori de educație, fizică și de 
activiști ai mișcării de cultură fizică, 
își îndreaptă atenția către elaborarea 
unor măsuri de pregătire și mai efi
cientă, multilaterală- a studenților, de 
ridicare a nivelului ideo'.ogico-științi- 
fic al cursurilor, de îmbunătățire a 
muncii de cercetare științifică pe mă
sura cerințelor învățămîntului și ale 
mișcării de cultură fizică. Pentru ca
drele didactice ale Institutului de Cul
tură Fizică nu există satisfacție mai 
mare decît conștiința datoriei împli
nite în formarea unor cadre peda
gogice temeinic pregătite în domeniul 
eduoației fizice, devotate cauzei socia
lismului, luptei partidului nostru drag.

timp, alți studenți din 
participa la diferite 
în sectorul socialist

examenelor șt a 
numeroși stu-denți

ei la munte sau la mare, 
de cadre didactice din 
Cultură Fizică a dezbă- 
de Directive Conștient

M. VOINESCU 
lector universitar



„4C ADEMI AB A“
...Un afiș — prin definiție — este 

:eva care trebuie să-ți atragă neapă- 
at atenția. Cel ce se află în holul 
Centralei Academiei R.P.R. corespunde 
n niod absolut acestui imperativ. Cu- 
oare, literă, desen și mai ales text: 
.ACADEMIADA". A doua ediție. Fot- 
>al, volet, șah, tenis de cîmp, tenis 
ie masă, atletism... Institutul de me- 
licină internă, Institutul de mecanică 
iplicată, Institutul de cercetări meta- 
urgice, Biblioteca Academiei R. P. R. 
lupă două minute, împreună cu tov. 
jh. Gheorghiu, membru în consiliul 
isociațici Academia R.P.R., reconsti- 
ui jaloanele principale ale „Academia- 
lei" și deci și „legenda" afișului.

„Academiada", competiție de mase 
a care iau. parte aproape toți cei 
100 membri ai asociației sportive de 

ici, este, așa cum arătam, la cea de 
i doua ediție. Prima s-a disputat pe 
erenul altei asociații. Anul acesta, în 
colaborare cu organizația U.T.M. din 
Xcademie și cu consiliul asociației

SPORTIVII UZINEI „1 MAI” PLOEȘTI...

obținerea de beneficii. 
Mai“ poți constata cum 
de muncă s-a străduit 
productivitatea muncii, 
utilaj petrolifer cît mai

Hotărîți să-și îndeplinească și să de- 
lășească angajamentele luate în cinstea 
«lui de al Hl-lea Congres al partidu- 
tri, muncitorii uzinei „1 Mai” din 
’loești, vrednicii constructori de utilaj 
letrofifer, au realizat însemnate succese 
a realizarea de economii, la reducerea 
«buturilor și

La uzina „1 
ieoare sector 
«ă sporească 
ă dea patriei 
nult .și cît mai bun. Printre fruntașii 

această acțiune întîlnim și nume- 
vși sportivi, ale căror succese în pro- 
iucție sînt îmbinate cu o frumoasă 
omportare pe terenul de sport.
Iată de pildă, la secția foraj îi în-

hemului llie Alexandru, unul din 
‘ei mai buni boxeri ai uzinei, luerînd 

la o bormașina
Foto : Mircea Popescu

Printre sportivii de lâ „Industria Sîrmei <4 • ••
(Urmare din pag. 1) 

ntincitorii și tehnicienii de la bare 
rase au chemat la întrecere socialista 
oate secțiile uzinelor. Iată cîteva o- 
liective: mărirea productivității mun- 
:ii cu 10 la sută, 550.000 lei economii 
ieste plan, reducerea rebuturilor cu 
?,5 la sută, la 10 muncitori — o ino- 
mție, fiecare tehnician și inginer cite 
> inovație. Printre semnatarii acestei 
n flacăra le chemări închinate partidu- 
tii figurează -— în afară de Gheorghe 
îoșca — și alți numeroși sportivi frun- 
ași în muncă. Printre ei, bobinatorul 
fiorel Kraus și electricianul Mihai 
Idaim, amîndoi titulari în echipa de 
otbal.

O discuție rodnică

In sectorul oțelărie-turnătorie am 
mnoscut un om minunat: comunistul 
Vlihai Giurgiu, secretarul organizației 
le baza din sector, un mare iubitor 
ii sportului, un adevărat animator al 
ntrecerilor de popice și fotbal orga- 
îizate pe sectoare și secții. Mihai 
aiurgiu nu-și poate, ascunde un sen
ilor ,t de adîncă bucurie pentru țap
ul că în aceste întreceri, sportivii din 
sector s-au dovedit de fiecare dată cei 
nai buni. Cine sînt ei ? In primul rînd, 
!oinunistui loan Farcaș, electrician, 
:omponenf al echipei de popice a uzi- 
îclor. Performanță sportivă — locul I 
ie regiune. O performanță la fel de 
strălucită și în producție — deseori 
evidențiat,, iar acum, în aceste zile, de 
nuncă avîntată închinată celui de al 
Tl-lea Congres al Partidului, din nou 
wintre primii. Fotografia lui este ex- 
ausă la Ioc .de cinste pe panoul de 
moare de la intrarea în sector. Tot a- 
:olo am văzut și chipul maistrului Ga

sportive Sirena, a fost construită, prin 
muncă voluntară, baza sportivă de la 
lacul Tei.

Zilele trecute a avut loc deschide
rea festivă a „Academiadei". Peste 
400 participant. Defilarea sportivilor, 
meciuri de fotbal, meciuri de volei, 
aplauze și... febră musculară.

In prima întîlnire, Centrul de cerce
tări metalurgice a întrecut Biblioteca 
la fotbal cu 5—0. Energetica a jucat 
cu Cercetările economice. S-au dispu
tat probe atletice. S-a jucat tenis. Va- 
leriu Torjeschi, Hera Cristian. Alexan
dru Gănescu și alți cercetători știin
țifici de la I.C.A.R. s-au antrenat la 
volei, în vederea meciurilor pe care 
le vor susține. Intr-un cuvînt, „aca
demicienii" trăiesc din plin eveni
mentul sportiv care tinde să devină 
tradițional. Și baza de la lacul Tei e 
cu atît mai atractivă cu cit canicula 
poate fi „îndulcită" în apa lacului, 
amenajat ca ștrand.

tîln.im pc comunistul Niculae Mun- 
teanu. maistru principal, iubitor al 
bobului, și pe utemistul llie Alexandru, 
unul dintre cei mai buni boxeri ai 
uzinei. Tot la secția foraj îl găsim pe 
utemistul Spiridon Șerbănescn, cam
pion regional la schi, unul dintre cei 
mai buni frezori.

In secția uzinaj lucrează mecanicul 
Ion Georgescu, jucător în echipa de 
fotbal a uzinei, care realizează depășiri 
de normă între 10—15 Ia sută. Printre 
tinerii muncitori de la secția turnăto
rie fontă se află atletul Chiriluc Teo- 
fileu, care își depășește sarcinile cu 
15—20 la sută, iar în secția R. M-, 
Vasile Puiuleț, un alt atlet de valoare, 
cu performanțe frumoase în întrecerile 
cu caracter regional, obține de aseme
nea succese în muncă.

Secția IV mecanică — sectorul ti
neretului — se mîndrește cu brigada 
U.T.M. condusă de fotbalistul Dumi
tru Nioulae, care împreună cu ceilalți 
tovarăși din brigadă a obținut eco
nomii de peste 10.000 de lei și a pres
tat peste 200 ore de muncă patriotică. 
Din această brigadă fruntașă mai fac 
parte tinerii Emil Petrescu — secre
tarul organizației U.T.M. pe secție —, 
Petre Tudor. Niculae Oprinoiu, Groza 
Avram, Ene Stelian, Constantin Răutu, 
Ton Ignat, Gh. Radu, Constantin De- 
lescu, Gh. Petrescu.

Paralel cu însemnatele succese în
registrate în producție, tineretul uzinei 
„1 Mai” din Ploești a obținut frumoase 
realizări și în activitatea sportivă. 
Așa, de pildă, în incinta nzinei se a- 
menajează prin muncă voluntară o bază 
sportivă formată dintr-o pistă de atle
tism cu trei culoare, două gropi de 
sărituri și un cerc de aruncări. In »- 
celași timp se reamenajează terenul 
de volei-baschet.

FLORIAN ALBU — corespondent 

I

vrila Kereszi responsabilul secției de 
motociclism din uzine și președinte 
al comisiei raionale.

înainte de a părăsi sectorul, notăm 
angajamentele pe care muncitorii de 
aici și le-au luat în cinstea Congresu
lui : 2100 tone anual peste plan, 750.000 
lei economii, sporirea productivității 
muncii cu 7,5 la sută.

Lăcătușul Constantin Donici...

..era foarte bucuros că inovația 
sa fusese aprobată. Despre ce este 
vorba : un dispozitiv de calibrat a- 
brazive, foarte util pentru rectificarea 
pieselor de polizor. „Întrecerea socia
listă organizată in cinstea Congresului

Concurs republican de călărie la Hui. Sărai
In orașul Rîmnicu-Sărat va avea loc 

simbătă și duminică un mare concurs 
hipic republican cu participarea celor 
mai buni călăreți din țară. Cu acest 
prilej se va verifica stadiul actual de 
pregătire atît al juniorilor, cît și al 
seniorilor. Pentru juniori confruntarea 
este cît se poate de utilă înaintea cam
pionatului european de Ia Veneția. 
Același interes îl prezintă concursul de 
la Rîmnicu-Sărat și pentru seniori, 
care se pregătesc asiduu în vederea 
întâlnirii cu călăreții bulgari. Dintre 
protagoniștii probelor remarcăm pe 
tinerii călăreți Andrei Costea, Anghel 
Donescu, Io-landa Eazăr și Dan Mîn- 
dru/ La seniori, iubitorii de sport din 
Rîmiiicu Sărat vor avea prilejul să-i 
vadă la „lucru4* pe taleri ta ții călăreți

„Mare și frumos a crescut griul” 1 Cei trei harnici colec liviști, ton Florea, Ivan Dumitru și Floreta Dohre, toți 
jucători de bază în echipa de oină din Curcani, sint minări de munca lor și a celorlalți colectiviști de la gospodă

ria „Dobrogeanu Gherea”

* +44+44 + O ♦♦♦♦;-----------------------------------------------

Infr-o singură zi
„Astăzi pentru noi a devenit un lu

cru foarte ușor și plăcut să îndru
măm activitatea asociațiilor sportive 
sătești” — îmi mărturisea deunăzi un 
activist al unui consiliu raional 
U.C.F.S. Și avea perfectă dreptate 
Integrindu-se organic în viața nouă 
a satului nostru, sportul a devenit o 
preocupare cotidiană pentru mulți din
tre țăranii muncitori. Poposind in
tr-un sat nu te mai miri dacă te 
întimpină prieteni entuziaști ai spor
tului, oameni care au îndrăgit între
cerea de pe stadion.

Dar mai bine ca orice vorbesc ci
frele. Să luăm un singur exemplu. 
Numai intr-o singură duminică în re
giunea Pitești au ieșit pe terenul de 
sport 7.387 de tineri și tinere din 75 
de comune, iar întrecerile lor au fost 
urmărite de aproape 35.000 de spec
tatori. Rețineți, deci: într-o singură 
duminică 1

In aceeași zi, la sute de kilometri 
depărtare, in satele de pe plaiurile 
moldovene, de prin părțile Năsăudu- 
lui, ale Medgidiei sau din cîmpia mă
noasă a Banatului mii și zeci de mii 
de țărani muncitori s-au întrecut in 
măiestria de a juca mingea de fotbal 
sau de volei, în puterea de a alerga 
mai repede sau de a sări mai depar
te. Ei s-au întrecut pe terenuri de 
sport, toate amenajate prin munca lor. 
Și-s tare multe aceste terenuri... lată, 
tot într-o singură duminică, în co- 

mi-a dat rioi puteri, ne spune el. 
Fiecare se străduiește să lucreze mai 
mult, mai bine. Cu această inovație, 
sper să contribui și eu la îmbunătă
țirea procesului de lucru”. Constan
tin Donici nu este numai un foarte 
priceput muncitor, ci și un popicar ta
lentat. component al echipei care par
ticipă la campionatul regional.

★
Am discutat și cu alți sportivi. Toți 

vorbeau cu însuflețire despre munca 
lor, despre planurile de viitor, înari
pate de prevederile mărețe ale proiec
tului de Directive. Da, alături de toți 
ceilalți oameni ai muncii din țara 
noastră, sportivii de la Industria Sîr
mei muncesc cu tot elanul lor pentru 
a transforma în fapte grandiosul pro
gram elaborat de partid.

Dumitru Velieii, Alexandru Longo, 
Dumitru Hering ele.

-Șl UNUL DEMONSTRATIV 
LA TG. JIU

Tinerii călăreți de la Clubul spor
tiv Cr-aiova sînt gata să demonstreze 
progresele ce le-au înregistrat în ulti
mul timp. Prilejul îl au mîinc la Tg. 
Jiu, în cadrul unui concurs hipic or
ganizat de consiliul raional U.C.F.S., 
în colaborare cu consiliul sindical ra
ional Tg. Jiu. Concursul va avea loc 
pe terenul „llie Pintilie” cu începere 
de la ora 16. Călăreții de la C. S. 
Craiova vor primi replica călăreților 
de la clubul sportiv Armata Craiova. 
Concursuri asemănătoare vor mai sus
ține, după aceea, la Petroșani, Lupemi. 
Lonea, Sadu, Petrila și Vulcan. 

munele Feldru, Rebrișoara, Singiorz, 
Nimigea (raion Năsăud), Ba Ida, Ri- 
ciu, Sincai, Mociu (raion Sărmaș) 
au fost reamenajate terenurile de 
sport.

Terenurile de sport care azi slnt, 
împreună cu căminele culturale, locul 
de intilnire duminical al sătenilor. 
Sătenii merg la terenul de sport min
ări de asociația lor sportivă. N-au 
ezitat să contribuie prin muncă la 
reamenajarea terenului, și-au achitai 
cu bucurie cotizațiile de membri 
ai U.C.F.S. realizînd fonduri din care 
au cumpărat echipament și materiale 
sportive. Sînt azi asociații sătești ca 
cele din comunele Dorobanți (reg. Ti
mișoara), Curcani (reg. București), 
Nămoloasa și Traianu (reg. Galați) 
ale căror magazii sportive pot con
stitui exemplu și pentru multe din 
asociațiile sportive de la orașe...

Toate aceste succese cu care azi se 
mîndresc asociațiile sportive de la 
sate nu ar fi putut fi realizate fără 
sprijinul permanent al organizațiilor 
de partid, fără exemplul pe care l-au 
oferit întotdeauna celorlalți țărani 
muncitori comuniștii, prezenți me
reu la toate acțiunile asociațiilor 
sportive sătești. Îndrumarea și spri
jinul organizațiilor de partid a fost 
cheia succeselor de pină acum și tot 
ele sint chezășia dezvoltării viitoare 
a sportului sătesc. a »

CONSTANTIN OPRITESCU 
din secția organizatorica a 
Consiliului General U.C.F.S. i

Ștafeta mixta 99Să întâmpinam
cel ele al ILL-lea (Jongres al P.M.R.“

(Urmare din pag. 1) 

sat Congresului partidului, va ti pur
tat spre Craiova de motocicliști. Șta
feta va fi predată la centrul de regiu
ne de comunistul Ștefan Neacșu, care 
de curînd a realizat încă două inova
ții în secția de timplărie a intreprin- 
iferii de industrie locală Caracal. La 
fel de vrednic s-a dovedit Ștefan 
Neacșu și pe terenul de sport, el de
finind recordul raional la tir

GH. DONCIU

ORAȘUL STALIN : In orașul nostru 
se fac pregătiri intense pentru pri
mirea ștafetei mixte. Duminică la ora 
10 dimineața, pe stadionul Tractorul 
din localitate va sosi ștafeta mixtă 
aducînd mesajele sportivilor din re
giunea Stalin. Purtătorii mesaielor vor 
sosi din două direcții : 1. Sibiu — 
Agnita — Făgăraș — Ccxllea ; 2. Tîr- 
năveni — /Mediaș — Sighișoara — 
Rupea.

En/tuziasta primire ce se va face aces
tor două delegații va fi completată de 
numeroase întreceri sportive, care vor 
avea loc pe stadionul Tractorul. Ctt 
acest prilej numeroși tineri și tinere 
Iși vor disputa întîietatea în concursuri 
de atletism, gimnastică, ciclism, hand
bal în 7 ș.a., la care vor participa 
și reprezentative ale asociațiilor spor
tive din raionul Godka

C. GRUIA

PLOEȘTI: Ștafeta mixtă a ajuns 
astăzi Ia țoale . centr le de raion din 
regiunea noastră. Duminică ștafeta

(Urmare din pag. /)

întîlnițj tineri ca Ion Tinei, campion 
raional la greutate, Verona Dobre, 
Maria Apostol, Gh. Stoica din secția 
de atletism care cuprinde peste 40 de 
tineri colectiviști. De asemenea, pot 
fi urmărite antrenamentele secției de 
trîntă — cea mai bună pe raion — 
unde tineri ca llie Verdeș, I. Dudu, 
I- Stollan, I. Boieru și alții au reușit 
să cîștige titlul de campion raional, 
precum și pregătirile sportivilor din 
secțiile de hatidbai, oină (echipă 
campioană pe raion), popice, fenils de 
masă, șah, fotbal

AUREL
etc.
CRI ȘAN — coresp.

Timișoara

au
4,7 tone 

____ , ___ i lr«- 
17,9 tone împletituri metalice, 

fost realizate

La fa brica Tehno- 
meta', muncitorii, 
tehnicienii și ingi

nerii întimpină Congresul partid iidi 
cu noi succese în producție, rea! zind 
și depășind angajamentele luate. Ast
fel, ei au dat peste plan 5 selectoare 
de mare capacitate pentru agricultura 
noastră socialistă. De asemenea, 
realizat peste angajamente 
cuie speciale, 6,1 tone țesături 
taiice, I . .
La prețul de cost au 
economii în valoare de 378.0)0 lei. La 
aceste succese au contribuit și spor
tivii din fabrică : comuniștii I. Busch, 
llie țancu, ambii din echipa de fot
bal, candidatul de part'd Mihail 
Gimpel din formația de handbal și 
alții. . .

AL. GROSS-coresp. regional 

va sosi la Ploești, unde va fi pr'mi- 
fă intr-un cadru sărbătoresc pe sta
dionul Petrolul, în pauză din
tre cuplajul fotbalistic. Stadionul 
va găzdui duminică — în cinstea a- 
cestui eveniment — numeroase com- 
petiții în cadrul cărora se vor întrece 
reprezentativele asociațiilor dn ora
șul Ploești.

I. RADULESCU

BACAU: In cursul zilei de marți, 
ștafeta mixtă a tineretului a plecat din 
toate satele și comunele regiunii noas
tre îndreptîndu-se spre Bacău, pe patru 
trasee principale: I. Bicaz—Piatra 
Neamț,—Bacău, II. Moinești—Tg. Oc-> 
na—Onești—Bacău, III. Tg. Neamț— 
Roman—Bacău IV. Zeletin—Adjud— 
Bacău.

Simbătă, în jurul orei 10,30 pe sta
dionul „23 August" din localitate pur
tătorii ștafetei vor preda mesajele lor 
comitetului regional de partid în cadrul 
unei mari manifestații cultural-spor
tive.

T. DUMITRACHE

PITEȘTI : In cadrul unei manifes
tații sărbătorești purtătorii ștafetei 
‘mixte a tineretului, pornite din pestî 
370 comune ale regiunii noastre, vor 
sosi simbătă la Pitești din <1 rectiile 
Horezu, Drăgănești-Olt, Drăgășani, 
Curtea de Argeș, Cîmpulung și Găești. 
Tinerii vor preda pe stadionul Di
namo mesajele lor adresate celui de 
al Hl-lea Congres al partidului.

ION CHILIBAR
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Mîine, la Amsterdam

Echipele feminine de handbal ale R. P. Romine și Austriei 
t își dispută finala campionatului mondial

In semifinală o mare surpriză: Austria*—'Germania 3-2!

]PENTHTLaNm/<gm[

Boris Pahomov și echipa U.R.S.S., învingători 
în cea de a Vi a ediție a Concursului 

internațional de pentatlon modern 
al R. P. Romîne

ASSEN 16 (prin telefon). — Ulti- 
rnul act al preliminariilor Campio
natului mondial feminin de handbal 
în 11 s-a consumat azi (n.r. joi) în 
doua localități diferite. La Assen e- 
chipa reprezentativă a țării noastre 
a întîlnit în ultimul joc din cadrul 
seriilor selecționata Danetm arcei, de 
oare a dispus cu scorul de 6—1 
<3~0).

Jocul a început în nota de domi
nare a echipei noastre, care a arătat 
chiar din primele minute că se pre
zintă mai bine ca în partida ante
rioară. După o serie de ocazii ratate 
do V. Dumitrescu, Pădureanu și Con- 
rtantinescu (care a tras în bară în 
min. 5), Pădureanu reușește să des
chidă scorul în min. 13 la capătul 
unei acțiuni personale. Nu trece 
decît un minut și A. Niculescu în
scrie din nou la o lovitură liberă de 
la 19 m. Acțiunea se repetă în min. 
19, numai că de data aceasta mar
chează V. Dumitrescu, -astfel că re
priza ia sfîrșit cu scorul de 3—0 pen
tru echipa noastră.

După pauză, în pqimcle minute 
Starck concretizează o frumoasă com
binație a întregii înaintări. După pu
țin timp (min. 24). Marstrand trans
formă o lovitură liberă de la 19 m. 
la care jucătoarele noastre nu au fost 
atente, mai ales Irina Nagy, (care în 
prima repriză apărase o lovitură de 
la 14 m.). Ultima parte a meciului 
se desfășoară în nota de dominare a 
echipei noastre, cu toate eforturile

0 nouă etapă in campionatul Capitalei
Astăzi și mîine terenurile de tenis 

Știința și Progresul găzduiesc o nouă 
etapă a campionatului bucureștean. 
Este vorba de întilnirile Știința— 
C.C.A. (terenurile Știința, azj de la 
orele 15,30 și mîine de la 8,30 și 
15,30) și Progresul—Dinamo (terenu
rile Progresul azi de la orele 15,30, 
mîine de la 8,30 și 15,30). Sînt în
treceri importante cu prilejul cărora 
spectatorii vor avea, sperăm, odazia
D♦♦♦♦♦♦♦♦* >
- “
-- In ședința din 15 VI a.c., Bi- 
" roul F.R.T. luind în discuție o se- 

rie de abateri săvîrșite pe terenu
ri rile de tenis, a hotărît următoa- 
" rele: I. suspendarea arbitrului 
" Mircea Constantinescu pe 2 luni 

cu începere de la 17 iunie a.c., de- 
■ - oarece în repetate rindurj a dat 
ii dovadă de îngăduință și lipsă de 
'- • exigență, tolerind o serie de mâ
ți nilestăii necorespunzătoare cu țl-

Concursul de verificare a loturilor olimpice
Ieri după-amiază, în sala Dinamo, 

olimpicii au fost prezenți la un nou 
concurs de verificare, foarte util, în 
special pentru fete, acum, în ajunul 
întîlnirii cu Franța (București. 25-26 
iunie).

Echipelor olimpice de floretă (fete 
și băieți) și sabie le-au fost opuse 
selecționate ale orașului București- 
Concursul a scos în evidență forma 
excelentă în care se află mai ales 
floretiștii noștri. Impresia cea mai 
bună a lăsat-o Tănase Mureșan, 
într-un evident progres. De asemenea, 
Gsipler a fost mai puțin emotiv, ZBfahi 
și Poienaru — mai activi. Floretistelc- 
—• fără a străluci — au arătat frumoase 
calități, mai ales prin Maria Vicol 
și Olga Orban-Szabo, sigure și in
spirate în asalturile decisive. Sabrerij, 
D. Mustață și L. Rohoni s-au detașat 

făcute de handbalistele daneze pentru 
care o înfrîngere la minimum 4 go
luri diferență însemna calificarea în 
semifinale. Pînă la sfîrșit V. Dumi
trescu mai înscrie două goluri, pece
tluind scorul final de 6—1 pentru 
R. P. Romînă.

Arbitrul Hans Reincke (R. F. 
Germană) a condus bine următoarele 
formații :

R. P. ROMINA : Nagy (Giinther) 
— Roșu, Szokii, Ștefănescu, Pope>scu, 
Cîrligeanu — Constantinescu. Nicu- 
lescu, Pădureanu, Starck, Dumitrescu. 
A mai jucat Elena Jianu.

DANEMARCA : Moler — I-evi.s&on, 
Koldste, Mathiassen, Hjort, Skov- 
gaard — Kristenssen, Friderikssion, 
Marstrand, NieJsson, Ladepoed. A mai 
jucat Beuschel.

In cealaltă partidă echipa unită 
a Germaniei a întrecut la Sitaard se
lecționata R. P. Polone cu scorul de 
7—4 (3-1).

Hengelo 17 (prin telefon). — 
Una dintre semifinalele Campiona
tului mondial feminin de handbal a 
avut Ioc în această localitate. Pe 
stadionul „Achiles" s-au întîlnit for
mațiile reprezentative ale R. P. 
Romîne și Olandei. Oonfirmînd foniți 
bună manifestată în meciurile ante
rioare handbalistele noastre au învins 
cu scorul de 9-4 (4-1) la capătul 
unui joc viu disputat.

Se poate spune că a fost cea mai 
dificilă partidă dintre toate cele sus- 

să urmărească întîlniri interesante 
tît ale fruntașilor, cît și ale unora 
dintre elementele cele mai dotate ale 
tineret generații- Este de dorit ca, 
de data aceasta, toți jucătorii și ju
cătoarele să aibă o comportare pe 
deplin sportivă, iar arbitrii să aplice 
cu rigurozitate dispozițiile regula
mentare, toate acestea contribuind la 
buna desfășurare a partidelor.

nuia sportivului de tip nou; 2. .► 
suspendarea pe o lună, cu înce- ■■ 
pere de la 17 iiunie a.c., a maes- ” 
trului emerit al sportului Gheor- 
ghe Viziru. In cazul cînd jucătorul j" 
în cauză va mai săvîrșl asemenea -. 
abateri, se va pune în discuție •' 
suspendarea lui pe un termen mal ” 
lung; 3. sancționarea cu avertis- ■ ■ 
ment scris jucătorului Gunther j ’ 
Bosch.

net printr-o tehnică mult îmbunătățită, 
prin combativitate. Dintre trăgătorii 
selecționatelor, ne-au plăcut maj ales 
Paula Roman, Geta Sachelarie, Ion 
Drîmbă, I lie Tudor și I. Istrate, care 
au fost parteneri deosebit de dificili 
pentru olimpici.

Iată și rezultatele înregistrate: 
FLORETA FETE: echipa olimpică 
(Vicol 4, Szabo 3, Orb 2, Mateianu 1) 
— rețw-ezenfativa Bucureștiului 
(Roman 2, Grieb 2, Sachelarie 1, 
Samșudeanu 1) 10-6; FLORETA
BĂIEȚI : echipa olimpică (Mureșan 4, 
Zîlalii 3, Poienaru 2. Csipler 2) — 
selecționata Bucureștiului 11—5; 
SABIE: ecMpa olimpică (Mustață 4. 
Rohonj 4, Pelmuș 2, Szantho 2) — 
selecționata Bucureștiului 12—4.

Florețistele din lotul olimpic vor 
susține un nou concurs de verificare 
marți. începînd de la oca A7, tot 
în sala Dinamo. (T.ST-) 

ținute pînă în prezent de echipa 
noastră. In prima repriză handbalis
tele romîne au avut tot timpul iniția
tiva și au dominat clar. După pauză, 
în primele minute, echipa noastră a 
avut o perioadă In care a scăzut 
ritmul. Atunci jucătoarele olandeze 
s-au apropiat pînă la scorul de 3-5. 
Treptat însă echipa noastră își revine 
și în final domină cu autoritate. Au 
marcat: A. Vasile (4), Starck (3), 
Pădureanu (2) pentru R.P-R. și 
Gaken (2), de Jong, de Groot I 
pentru Olanda.

In cealaltă semifinală, disputată 
în orașul Arnheim, s-a înregistrat o 
mare surpriză : Austria a învins Ger
mania cu 3-2, astfel că duminică pe 
stadionul „Ajax“ din Amsterdam for
mațiile R.P. Romîne și Austriei își 
vor disputa finala Campionatului 
mondial. In deschidere se va juca 
meciul Germania—Olanda, contînd 
pentru locurile 3-4- Sîmbătă în orașul 
Harleem se întîlnesc echipele R. P. 
Polone și Danemarcei pentru stabi
lirea locurilor 5—6.

LUCIAN GRIGORESGU 
secretar general al F-R.H.

r

Finala campionatului republican
de lupte libere juniori s-a bucurat de succes

întrecerile finale din cadrul cam
pionatului republican de lupte libere 
pentru juniori, care ait avut loc la 
Orașul Stalin,’ s-au bucurat de un 
succes deplin. Participarea numeroasă 
— peste 130 de tineri — din marea 
majoritate a regiunilor țării și buna 
pregătire a celor mai miciți dintre ei, 
au contribuit la reușita reuniunii. Evi
dențiem cu acest prilej pe tinerii 
Traian Florescu (Constanța), I. 
Burcea (reg. Stalin), Leon Păsat 
(Craiova). Afilia Asztalnok din re
giunea Baia Mare, Geza Kalonik din 
regiunea Hunedoara, Hairi Turan din 
Constanța sau Dan Istvan din R.A-M., 
care — deși n-au ocupat locuri frun
tașe — au dovedit reale calități 
pentru luptele libere. Ei au pus la 
grea încercare adversari cu mai multă 
experiență în fața cărora au luptat 
cu mult curaj. Un exemplu concret 
în această privință nj l-a oferit mai 
ales tînărul Traian Florescu din re
giunea Constanța, care a dat o fru
moasă ripostă talentatului Ștefan 
Tampa campion al categoriei 75 kg. 
Nivel tehnic ridicat an dovedit și 
tinerii Gh. Tăpălagă (Timișoara), 
Iosif Paulovici (Baia Mare), N.

La odihnă...

Traseul de cros de la Calugareni 
este recunoscut ca fiind foarte dificil, 
chiar și pentru cei mai bine pregătiți 
dintre pentatloniști- La dificultatea 
naturală a traseului (numeroase ripe 
care trebuiau coborîte și apoi urcate 
pieptiș, traversări de pîraie, arătură 
etc.) s-a adăugat joi după-amiază și 
aceea provocată de ploaia torențială 
care a desfundat pur și simplu par
cursul. Cei 23 de sportivi participanți 
la cea de aVI-a ediție a Concursului 
internațional de pentatlon modern au 
aruncat însă în luptă toată energia 
lor, ștrăduindu-se să se comporte cit 
mai bine. Și spre lauda lor, se poate 
spune că toți concurenții s-au com
portat bine, dar în special reprezen
tanții Uniunii Sovietice care au ocu
pat primele trei locuri ale clasamen
tului probei : 1. Sdobnikov (indivi
dual) 16:22,0—754 p; 2. Pahomov 
16:24,5—784 p; 3. DerSughin 16:24,6— 
748 p; 4. Lichiardopol (RP.R. I) 
16:25,8—745 p; 5. Selg (U.R.S.S.) 
16:31,0—727 p; 6. Mazur (R.P.P.) 
16:55,5—655 p; 7. Faklia (R.P.U, — 
individual) 16:57,2—649 p; 8. Sza- 
niszlo (R P.U.) 16:59,2 -649 p; 9.
Tomiuc (R.P.R. II) 17:02,5—634 p; 
10. Ceruz (R.P.P.) 17:04,6—628
p ;... 14. Marinescu (R P.R. II) 17:16,0 
— 592 p; 15. Roman (R.P.R. 1)
17:16,5—592 p 18. lonescu (R.P.R. 
I) 17:55,0-475 p;... 20. GroMoru
(R.P.R. II) 18:35,9—355 p; 21. Vesa 
(R.PR. — individual) 334 p. Clasa

Criștea (București), D. Crișan (reg. 
Stalin) Ia categoria 50 kg., Ion 
Iancău (reg- Stalin) și Cristian 
Nistor (reg. Timișoara) la cate
goria. 53 kg., C. Tănase (Galați), 
I. Mircior (Timișoara), C. Matriș 
(București) și I. Burcea (reg. Stalin) 
la categoria 59 kg., Ladisiau Kiss 
(Oradea), Gavril Doh| (Baia Mare), 
C. Gheorghe (Ploești) la categoria 
63 kg., I. Damianidis (București), E. 
Romano (București) și FI. Micșa 
(Timișoara) la categoria 67 kg., M- 
Oprea (București), Arpad Boni 
(R.A.M) și I. Capus (Galați) la ca
tegoria 71 kg., Șt. Tampa (reg. 
Stalin), Leon Păsat (Craiova) și 
FI. Ciorcilă (București) la categoria 
75 kg., Alex. Baka (Timișoara). Beța 
Matyas (R-Ă.M.) șt Ion Tudorachc 
(Constanța) la categoria 80 kg., 
precum și greii Afilia Balogh (Baia 
Mare), Vladimir Hrehoreț (Galați) și 
Alex. Chircă (București). La pregă
tirea acestor tineri au contribuit cu 
mult succes antrenorii Crîsnic și Bați 
(Timișoara), Azis Seitamet (Con
stanța), Z. Abrudan (Baia Mare),
V. Constantinescu (București), I. 
Mureșan (reg. Stalin) și Marinescu 
(Craiova). 

mentul probei pe echipe : 1. U.R.S.S 
2223 p; 2. R.P.R. I 1812 p; 3 R.P.U. 
1785 p ; 4. R.P.R. II 1581 p : '5 
R.P P. 1581 p; 6. Finlanda 1119 p.

In urma acestor rezultate clasa
mentele generale ale concursului au 
următoarea înfățișare: INDIVIDUAL: 
1. Pahomov (U.R.S.S.) 4245,5 p ; 2. 
Deriughin (U.R.S.S.) 4170 p; 3. Fa
klia (R.P.U. — individual) 3925 p; 
4. Selg (U.R.S.S.) 3909 p; 5. Sdobrii- 
kov (U.R.S.S) — individual) 3869,5 
p; 6. Lichiardopol (R P.R. I) 3854 p; 
7. Katter (Finlanda — individual)
3838.5 p; 8. Szabo (R.P.U.) 3800 p; 
9. Nemeth (R.P.U.) 3744 p; 10. Sza- 
nlszlo (R.P.U.) 3673 p; 11. lonescu 
(R.P.R. I) 3547 p; 12. Lohi (Fin
landa) 3377,5 p; 13. Ceruz (R.P.P.V 
3357 p; 14. Vesa R.P R. — indivi
dual) 3092 p; 15. Croitoru (R.P.R. II)’ 
3085 p; 16. Mazur (R.P.P.) 3046,5 p; 
17. Przybilski (R.P.P.) 2875 p; 18. 
Kare (Finlanda) 2817 p; 19. Mari
nescu (R P.R. II) 2667 p; 20. Roman 
(R.P.R. I) 2657 p; 21. Korhonen 
(Finlanda) 2477 p; 22. Tomiuc (R.P.R. 
II) 1994 p; 23. Wach (R.P.P. — in
dividual) 1898 p: ECHIPE: 1.
U.R.S.S. 12210,5 p; 2. R. P. Ungară 
11237 p; 3. R. P. Romînă I 10078 p;. 
4. R. P. Polonă 9096,5 p; 5. Finlanda
8605.5 p; 6. R- P. Romînă II 7626 p.

Dar despre întrecerile acestui im
portant concurs vom reveni.

ROMEO VILARA

Succesele realizate cu acest prilej 
sînt îmbucurătoare, dar ele puteau 
fi cu mult mai mari, dacă se creau 
condiții mai bune desfășurării între
cerilor. Și este bine să ne oprim 
puțin asupra acestor probleme. De la 
finala campionatului au lipsit nejus
tificat luptătorii din Iași. Bacău și 
Suceava.

Inițial. federația a stabilit un 
număr de 9 arbitri pentru finală, însă 
la Orașul Stalin s-au prezentat 
numai 6. Organizatorii s-au văzut 
astfel nevoifi să apeleze la serviciile 
unor antrenori. Din această cauză 
s-au creat multe discuții neplăcute 
pe marginea unor decizii asupra că
rora s-a revenSt de celei mai multe 
ori după îndelungate consultări.

Considerăm totuși că în linii gene
rale, finala campionatului republican 
de lupte libere pentru juniori și-a 
atins scopul, dovedind că tineretul 
care a îmbrățișat acest sport se stră
duiește pentru a acumula noi și noi 
cunoștințe.

G. GRUIA-coresp. regional

A apărut revista 

„CULTURĂ FIZICĂ 
și SPORT”
Nr. 2 — 1960

In paginile revistei sînt cuprinse 
materiali» folositoare tuturor spe
cialiștilor și activiștilor din dome
niul culturii fizice și sportului.

Din cuprins spicuim :

— Halterele, mijloc important 
pentru îmbunătățirea forței la atleți.

— Contribuții la metodica învă~ 
țării tehnicii la rugbi.

— Pregătirea jucătorilor de Ho
chei pe gheață in perioada de vară.

— Exercițiile fizice la vîrstă îna- ’ 
intată în cazul fenomenelor de ar- ! 
teri&scleroză.

’ I

— Pentru o activitate unitară a 
instructorului sportiv la sate.

— Organizarea timpului liber prin 
practicarea turismului.

— Mic dicționar olimpic. '



Ultima etapă
Cuplajul din Capitală

Iatâ-ne ajunși la capătul campio- 
«natului categoriei A și la penultimul 
act al categoriei B.

Mîine se dispută ultima etapă a 
primei categorii, dar — subliniem — 
«mi și ultimele jocuri, pentru că au 
rămas două restante de disputat: 
(Petrolul—U.T.A. (la 26 iunie) și 
iU.T.A.—C;C.A- (la o dată care va fi 
rfixată în raport cu calificarea echipei 
(C.C.A. în Cupă).

De fapt, campioana și echipa care 
va retrograda se și cunosc: C.C.A. 
«și, respectiv. Jiul.

C.C.A., care devine pentru a cincea 
oară campioană și care, în această 
calitate, va participa în Cupa Cam
pionilor Europeni ediția I960—61, are 
ide susținut însă, miine, un joc destul 

ăde greu în compania Științei Cluj, 
aflată Ia a doua apariție consecutivă 
fia București. Pe da o parte echipa 
«<nilitară se află după turneul în Ita
lia, unde a susținut în șapte zile trei 
partide, iar pe de altă parte studenții 
clujeni sînt în formă bună, lucru do
vedit miercuri seară în meciul de 
Cupă cu Dinamo Bacău. Dacă mai 
adăugam și faptul că ambele echipe 
sînt dornice să se reabiliteze : C.C.A. 
de pe urma înfrîngerii din toamnă 
de la Cluj, Știința Cluj după aceea 
din Cupă, completăm punctele de a-
r-------------------------------------------------

la „A", penultima la
are loc pe stadionul

fracție ale acestei partide așteptată, 
intr-adevăr, cu mult interes.

De altfel, întregul program cuplat 
de pe „Republicii'* suscită interes,

Cele două jocuri de categoria A 
■ programate în Capitală se vor dis

puta în cuplaj pe Stadionul Repu
blicii, în loc de „23 August". 
Schimbarea s-a făcut aseară, fată 

i orele de începere:
Ora 18: Progresul — Dinamo 

Bacău
Ora 20 : C.C.A. — Știința Cluj.
La acest cuplaj sînt valabile bi

letele cu seria nr. 39 — Stadionul 
23 August. Intrarea pe Stadionul 
Republicii se va face astfel : cele 
de trib. I (cu indicația Bd. Mun
cii și Șos. lancului) prin str. Ma
ior Ene; cele de trib. II (Bd. 
Muncii și Șos. lancului) prin str. Iz
vor; peluza I (Șos. lancului) prin 
str. Puțu cu Apă Rece; peluza II 
(Bd. Muncii) prin str. Izvor.

pentru că în deschidere evaluează 
Progresul și — din nou — Dînamo 
Bacău.

Dinamo Bacău și Știința Cluj au

Republicii, in nocturnă
anunțat că nu modifică formațiile de 
miercuri, C.C.A. va alinia echipa care 
a jucat la Roma, cu Ivănescu fundaș 
dreapta și Mihăilescu—Bone halfi, 
iar la Progresul vor reintra Caricaș 
și Oaidă, Smărăndescu II va juca 
fundaș, iar Ioniță half cu Maior.

In țară au loc partide care intere
sează mijlocul clasamentului și în 
special locurile 2—7. Iată-le:

Steagul roșu—Rapid
U.T.A.—Jiul
Farul—Dinamo București și 
Minerul Lupeni—Petrolul.
In categoria B, în penultima etapă 

urmează să se producă mai multe 
clarificări și în primuii rînd în ce 
privește locurile 13 și 14 care aduc 
retrogradarea. Au loc, în această pri
vință, cîteva partide decisive. Un meci 
care interesează zona retrogradării, nu 
se dispută : Unirea Focșani—Foresta 
Fălticeni, ultima fiind suspendată și 
pierzînd jocul cu 3—0.

în ce privește primul loc, în seria 
a treia are loc o partidă pasionan
tă : C.S.M. Baia Mare—Corvinul Hu
nedoara- In celelalte serii, C.S.M.S. 
Iași joacă acasă cu Știința București, 
iar Știința Timișoara la Tîrgoviște 
cu Metalul.

Note de drum

Cu fotbaliștii de la C. C. A. in turneul din Italia

a-

Luni 6 iunie, pe aeroportul Băneasa, 
un grup de sportivi — fotbaliștii echi
pei C.C.A. — așteaptă plecarea cursei 
speciale București—Milano. Ultimele u- 
rări de succes, de rămas bun. și avio
nul .,11.14" se îndreaptă spre Italia, țară 
<în care pentru a doua oară, după cel 
de-al doilea război mondial evoluează 
o echipă romînească pentru prima 
(lată în compania formațiilor italiene 
de fotbal.

Cele aproape 5 ore de zbor trec pe 
nesimțite. Se citește — literatură, re
viste, ziare proaspete, se discută des
pre viitorii noștri adversari și, firește, 
despre hotărîrea echipei de a se com
porta la valoarea sa, de a obține re
zultate bune. Jucătorii consideră pri
mul meci, cu Int.ernazionale, drept în- 
■tîlnirea cheie, care va cîntări greu în 
balanța turneului. Și au dreptate.

Lăsăm în urmă teritoriul patriei,
poi Iugoslavia, Triestul, Marea Adria, 
tică. Veneția, brăzdată de renumitele-i 
canale, și ne apropiem tot mai mult 
de punctul final al călătoriei noastre 
In sfîrșit, la ora 19.15 aterizăm pe ae
roportul din Milano, la o distanță de 45 
km de oraș. Primele discuții cu gaz
dele noastre ne rezervă și prima sur
priză : echipa nu va putea face antre
nament în nocturnă pe stadionul San 
Siro, unde va avea loc meciul, deoare
ce acesta este proprietatea Municipali
tății orașului și nu poate fi pus la dis
poziția noastră decît în seara meciului. 
Toate insistențele rămîn fără rezultat. 
Astfel că nu ne rămîne decît să ne 
■resemnăm.

Un autobuz ne poartă apoi spre ora
șul Milano, prima etapă a turneului 
nostru. Reclame țipătoare a fel de fel 
de produse, de o parte și de alta a 
șoselei înguste, rețin atenția călătorilor. 
Apoi, după ce șoferul autobuzului plă
tește o taxă specială, intrăm pe auto
strada (proprietate particulară) ce duce 
spre ,.plămînul Italiei1" 
este supranumit 
«cest oraș cu 
locuitori, are p

după cum 
Intr-adevăr,Milano.

o populație de 2.000.000 
serioasă pondere 

economia țârii. Ajunși la hotel, răsfoim 
fiarele și aflăm ultimele rezultate ob
ținute de către viitorii noștri adver
sari. ,,Inter" a încheiat campionatul cu 
o victorie și, după cum ne-au declarat 
conducătorii clubului, echipa este hotă- 
rîtă ca înaintea turneului din U.R.S.S. 
să mai obțină încă o victorie. Cum s-ar 
spune... sîntem vizați direct.

Marți dimineață aflăm cu mare sa
tisfacție despre noul record mondial 
realizat de Ioli. Ne bucurăm nespus de 
mult de răsunetul pe care această perfor
manță îl are în cercurile sportive de aici. 
Pentru antrenament ni s-a dus la dis
poziție un stadion mic, situat în afara 
orașului. La prînz sîntem invitații clu
bului Internazionale la o masă comu
nă, Revederi plăcute, cuvinte calde, de 
prietenie și colaborare pp tărîm spor
tiv. Jucătorii celor două echipe fac 
schimburi de cadouri și insigne, iar A_. 
polzan și Angelillo își string călduros 
mîinile. După masă — odihnă. Mîine avem 
doar un meci greu. Toate ziarele de 
miercuri dimineață relatează detailat 
sosirea și antrenamentul echipei noas
tre. întîlnirea Inter-C.C.A. este consi
derată în unanimitate ca un preludiu 
la viitoarele întîlniri Italia-Romînia din 
preliminariile campionatului mondial.

Din păcate, speranțele pe care ni 
le-am pus în comportarea echipei noa
stre nu s-au împlinit decît parțial. 
C.C.A. este surprinsă la început de jo
cul în viteză, tehnic, cu combinații sub
tile, al înaintării adverse. Angelillo, 
Ftrmani și Corso conlucrează perfect, 
iar apărarea noastră, greoaie, nu se 
descurcă de loc. înaintarea ajunge pînă 
la 16 m dar... atît. Sîntem conduși la 
pauză și ne amintim că în toate me
ciurile internaționale ale reprezentati
vei noastre din acest an s-a întîmplat 
■la fel. Deși repriza a doua se desfă
șoară sub semnul echilibrului de forțe 
jiu reușim să înscriem decît un singur 
gol. Echipa nu. numai că a pierdut 
meciul cel mai important al turneului, 
dar a avut și o comportare modestă. 
Scuzele care se caută nu au. firește, 
temeiuri. Sperăm într-o evoluție la Pi
sa pe măsura valorii echipei, 
vom întîlni de — ---
mai slab.

Joi. la prînz. plecăm cu trenul din 
Milano spre Livorno. Trecem prin Pia
cenza. Parma. Modena, Bologna. Fi
renze, Pisa și ajungem spre seară în

în

unde 
altfel și un adversar

însemnări după o etapă de cupă...
„lnlcrmezzo“-iil pe care cupa l-a oferit iubitorilor de fotbal a fost 

plăcut. Cele trei întîlniri disputate miercuri au prilejuit spectacole fotba
listice interesante, presărate cu faze de un nivel tehnic ridicat, des- ' 
fașurate într-tm ritm destul de rapid. Echipele au dovedit preocupare pentru î 
un joc bun, lucru care le-a reușit într-o măsură și care a fost apreciat de ' 
spectatorii .prezenți la meciuri. Subliniem acest fapt, deoarece el dovedește ! 

jocuri așa-zise cu „miză".că echipele pot realiza meciuri bune chiar în

Echipa de fotbal C.C.A. în fuț-a Domului din Pisa

orașul care ne va găzdui pentru me
ciul de sîmbătă după-amiază. Livomo 
este un important port la Marea Li. 
gurică, centru industrial unde se pre
lucrează petrolul adus din Orient. O- 
rașul este „dotat* de asemenea și cu 
o... bază militară americană despre 
care oamenii muncii italieni spun că 
nu-i simt cîtuși de puțin nevoia. Dim
potrivă...

Speranțele ce nădăjduiam că ni se 
vor împlini la Pisa s-au năruit. Echipa 
noastră joacă din nou slab, cum n-a 
jucat niciodată în ultimii ani. După ce 
ratăm în primul minut două ocazii 
clare de gol (Raksi a fost singur în 
fața portarului), echipa „cade" vizibil 
în continuare și nu arată nici un mo
ment că ar avea vreo tactică de joc. 
Mingea este jucată la întîmplare, apă
rarea face din nou greșeli elemen
tare, înaintașilor parcă le-ar fi frică de 
poartă. Este adevărat că în două re
prize am întîlnit o formație adversă, în 
care au evoluat și jucători de la alte 
cluburi italiene, aproape total diferită 
de cea din prima repriză, dar acest 
lucru nu scuză comportarea slabă a 
echipei C.C.A. Victoria cu 2-1 obținută 
aici nu era concludentă, așadar, și ră- 
mînea ca meciul de la Roma, cu La
zio, să ne aducă satisfacția unei com
portări bune.

Luni dimineață (cît de greu trece o 
săptămînă cînd ești departe de patrie !) 
pornim din Livorno spre ultima etapă 
a turneului nostru in Italia : Roma. La 
gară nu sîntem așteptați. Nu-i nimic, 
sîntem deja obișnuiți cu acest fel de 
„ospitalitate" și, apoi, florile . sînt... des
tul de scumpe în Italia. Misiunea noa
stră pentru mîine nu e de loc ușoară. 
Lazio este semifinalistă a Cupei Ita
liei,. iar duminică a învins pe Sedau 
(Franța) cu 3—1. in plus, echipa C.C.A. 
este printre puținele formații de club 
din țările socialiste care evoluează în 
capitala Italiei.

Am cîștigat. După o prjmă repriză în 
care C.C.A. a .jucat excelent (4—0), am 
obținut în final o victorie cu 4-1, da
torită jocului, bun al întregii noastre e- 
chipe, a înaintării îndeosebi, din care 
s-au remarcat Constantin și Tătaru ; 
din apărare Bone care a sprijinit în 
permanență atacul și -Apolzân, sigur 
în intervenții. înaintarea noastră a com- 
binat spectaculos, în viteză, a desfășu
rat uri joc în continuă mișcare, sur
prinzând de nenumărate ori întreaga a- 
părate adversă.

Este pentru prima dată cînd încer
căm satisfacția la sfîrșitul meciului. 
Victoria obfinută la Roma, comporta
rea în ansamblu, a arătat în mod e- 
locvent că C.C.A. putea obține rezul
tate mult mai bune în primul său tur
neu în Italia,

Miercuri spre prînz părăsim Roma, 
îndreptîndu-ne spre patrie. Cu toții sîn
tem nerăbdători să ne revedem fami
liile, prietenii, tovarășii de muncă. Din 
cauza condițiilor atmosferice nepriel
nice, călătoria e mai grea decît la du
cere. Facem o escală la Belgrad și a- 
poi ne continuăm drumul spre Bucu- 
reștiul nostru drag, care ne surîde de 
departe cu veșmîntul său sărbăto
resc cu mărețele sale construcții. Ză
rim rriai întîi „Casa Scînteii* și iată-ne 
din nou acasă. Revederi, stringer! de 
mînă, sărutări. Peste cîteva zile din 
nou pe terenurile noastre de fotbal : 
încă două meciuri de campionat și (nu 
știm cîte, doar unul e sigur) de cupă...

CONSTANTIN MACOVEI

Surprinzător este rezultatul de la Si
biu, unde o formație de categorie B, 
Știința Timișoara (viitoare competitoare 
in „A") a eliminat pe deținătoarea Cu- 
oei, echipa Dinamo București (învingătoare 
anul trecut cu d-0, in finala cu C.S.M. 
Baia Mare), una din favoritele ediției 
de anul acesta. O performanță merito
rie. din acest punct de vedere, a reușit 
și Dinamo Obor, care după ce a „scos" 
pe Rapid, a eliminat și pe Minerul Lu
peni.

★
Jocul de Ia București, foarte specta

culos în unele perioade, a subliniat 
o veche lipsă a jucătorilor noștri : 
imprecizia execuțiilor tehnice efectua
te în viteză. Multe acțiuni au eșuat 
din această cauză, de o parte și de 
alta, dovedind lipsă de pregătire ne
cesară în aceasta direcție. lata un „su
biect" pentru viitoarele antrenamente 
ale fotbaliștilor noștri, pentru că a- 
ceastă deficiență nu se rezumă la ju
cătorii echipelor Dinamo Bacău și 
Știința Cluj.

★
.locul băcăuanilor a plăcut și a fost 

des aplaudat. Fi au arătat omogeni
tate și constanță. De altfel, datorită 
in mare măsură acestor calități a 
cîștigat miercuri seară Dinamo Bac'u. 
Victoria lor se contura cu precizie, 
mai ales că clujenii manifestau lipsă 
de rezistență. De aceea nu am înțe
les de ce au avut nevoie jucătorii 
din Bacău să tragă de timp spre sfîr
șitul partidei, după ce au înscris go
lul victoriei, lată numai un exemplu.

Drăgoi a fost unul din jucătorii lor 
care de la început și-a atras simpa
tia publicului prin jocul său foarte 
iute (a fost ca o sfîrlează) și eficace, 
prin acțiunile sale care provocau pa
nică la poarta Științei (numai Coștin

Note,
Să nu-i lăsăm să se piardă !

Cine a urmărit întregul program 
cuplat de duminica trecută de pe sta
dionul „Dinamo” a remarcat, compor
tarea foarte bună a eîtorva tineri jucă
tori, printre oare Stoica de la Dinamo 
Obor (antrenor : C. Tească), Manciu de 
la C.F.R. Timișoara (antrenor : R. 
Biirger) și Crăciun de la Jiul Petroșani 
(antrenor : I. Balogh). Toți trei au 
dovedit reale calități fizice și tehnice 
și s-au arătat în progres față de anul 
trecut. Tehnica lor individuală, miș
carea în teren, clarviziunea în joc i-au 
impus printre cei inai buni fotbaliști 
care au evoluat în acest cuplaj, și — 
în același timp — au subliniat și cîte
va... obligații ; pentru jucătorii înșiși 
aceea de a persevera în pregătire ; 
pentru antrenori de a se ocupa și în 
viitor cu aceeași seriozitate de buna lor 
îndrumare ; pentru federație de a-i 
urmări cu multă atenție de acum îna
inte.

Să nu-i lăsăm să se piardă, așa cum 
am. mai făcut cu alții...

știe cît* a avut de furcă cu el...). Pînă 
|a urmă, însă, a... reușit să-și alr .gă 
dezaprobarea spectatorilor pentru ges
tul nesportiv — la care putea renunța 
foarte bine — de a trage de timp. La 
o minge ieșită în aut — de p ldă — 
s-a dus după ea pentru ca s-> lase 
acolo... A pierdut timp (cîteva secun
de) dar și simpatii (foarte multe)...

De asemenea, reamintim stoperu ui 
Cîrnaru că intrările sale foarte dure, 
violente, la adversar pot aduce neplă
ceri și lui și echipei sale. Mai ales 
că nu-i la prima abatere de acest gen. 
Iar antrenorului Gicâ Niculae îi re
amintim, dacă a uitat, că as meiiea 
manifestări trebuie combătute în pri
mul rînd de el.

A plăcut și comportarea generală a 
Științei Glii ■, care marclieazâ o serioa
să transformare în bine, trecînd la un 
joc tehnic, cu pase pe jos și într-un 
ritm destul de rapid. Am rămas însă 
cu impresia că echipa clujeana alu
necă pe panta greșita a spectacolului 
de dragul spectacolului, în dauna fina
lității și eficacității. Antrenorului An
drei Șepci îi revine sarcina de a o 
feri de acest lucru și de a se preocupa 
în aceiași timp de o mai bună orga
nizare a apărării, al cărei pune' slab 
în jocul de miercuri s-a dovedit sto
perul.

★

focurile in nocturnă sînt r. uit gustate 
de spectatorii bucureșteni. I.EBS ar 
trebui insă să-și dea mai mult interes 
față de iluminație. Miercuri meciul Di
namo Bacău — Știința Cluj a fost greu 
de urmărit din cauză eă multe becuri 
nu au funcționat.

PETRE GAȚU

« ■ ■știri
• Turneul final al campionatului re

publican dc juniori se apropie de sfîrsit. 
Mai sînt de disputat semifinalele șî 
finala. In privința lor. federația a decis 
ea ele să se dispute la București, la 23 și 
26 iunie. Programul semifinalelor, al
cătuit prin tragere la sorți, cuprinde 
următoarele partide :

Rapid București — C.S.M. Galați 
(ora 16).

U.T. Arad — Prahova Ploesti (ora 
17.45).

Partidele se vor disputa pe stadio
nul Republicii.

<5 In finala campionatului Regiunii 
Timișoara s-au calificat echipele : Ce
ramica Jimbolia și A. S. Ora vi ța. 
Prima ediție a finalei are loc duminică.

• Tragerea la sorți a semifinalelor 
Cupei R.P.R. va avea loc luni 20 iunie, 
ora 13, la sediul federației.

• Restanța din cupă, C.C.A.—Pro
gresul a fost programată la 22 iunie. In 
caz de egalitate, meciul se va re juca la 
24 iunie.

• Returul finalei campionatului ora
șului București, Bumbacul — A. S. 
Acad. Militară, se dispută mîine la ora 
9 dim. pe terenul Metalul (Dudești).

Concursul Pronosport de mîine: o invita ție Ia premii mari!
• Multe premii mari la concursul special Pronoexpres • Bogata listă
Iată programul concursului PRONO

SPORT nr. 25 de mîine 19 iunie :
I. C.C.A.—Știința Cluj (cat. A)
II. Steagul roșu—Rapid (cat. A)

III. Progresul—Dinamo Bacău (cat. A)
IV. Farul-Dinamo București (cat. A) 

V. U.T.A.—Jiul (cat. A)
VI. Minerul—Petrolul (cat. A)

VII. C-.S.M Baia Mare—Corvinul (cat. 
B)

VIII. Met. Tîrgovlște-Știința Tim. (cat. 
B)

IX. S.N.M. Constanța—Dinamo Galați 
(cat. B)

X. Poiana Cîmpina-Dinamo Obor 
(cat. B)

XI C.F.R. Pașcani—C.S.M. Rădăuți
(cat. B)

XII. C.F.R. Cluj—A.S.A. Sibiu (cat. B)
★

Așa cum s-a anunțat, „EXPRESUL 
OLIMPIC" distribuie peste 10.000 de 
premii in valoare totală de peste 
2.000.000 lei. Iată lista completă a pre
miilor :

— 10 EXCURSII LA OLIMPIADA DE 
LA ROMA

— 68 motociclete și scutere (motoci
clete MZ de 350 cmc., Simson de 250 
cmc., Java 175 cmc., scutere Manet)

— 60 aragaz^ cu butelie (cu 2, 3 și 
4 focuri)

— 130 aparate de radio (Concert, Bucu
rești 500, Acord)

— 10 răcitoare
— 120 ceasornice „Pobcda*

100 aparate foto „Lubitei"

— 200 garnituri de tacîmuri a 24 piese 
fiecare, 30 m ștofă pentru costum a 360 
lei metrul, 290 truse stilou și creion 
mecanic, 290 sacoșe de material plas
tic, 10 creioane mecanice, 3000 stilouri 
din R. P. Chineză, 8.700 prosoape plu
șate, 29.000 m. zefir colorat.

Cîștigătorii pot schimba obiectele cu 
altele de aceeași valoare din lista de 
mai jos :

— Frigidere : Zill Moscova, Saratov și 
Fram, televizoare : Rubin sau Record, 
mașini de cusut ,,Ileana", mașini de

Iffionosport
spălat rute, ceasornice de mînă „Scha
ffhausen", „Doxa“, „Tellus", aparate 
foto „Zorki", covoare și carpete de li
nă plușată, aspiratoare electrice, cor
turi portabile, treninguri, rucsacuri și 
alte materiale pentru sportivi. Mai ră- 
mîne doar să cumpărați cit mai multe 
bilete la „EXPRES OLIMPIC* pentru a 
vedea JOCURILE OLIMPICE DE LA 
ROMA sau a obține unul din frumoa
sele premii în obiecte din lista ce v-am 
prezentat-o mai sus.

PREMIILE TRAGERII SPECIALE 
WI*RONOFXPRDS« DIN 15 IUNIE

In urma trierii și omologării varian-

a premiilor „Expres Olimpic46
telor depuse la tragerea specială Pro
noexpres din 15 iunie au fost stabilite 
următoarele premii în bani :

Categoria a Il-a : 1 variant^ de
100.000 lei.

Categoria a tll-a : 14 variante a 11.078 
lei.

Categoria a IV-a : 125 variante a 1240 
lei.

Categoria a V-a : 750 variante a 206 
lei.

Categoria a Vl-a ; 2730 variante a 56 
lei.

Categoria a Vfl-a : 12.178 variante a 
29 lei.

Fond de premii : 1.085.G76 lei.
Premiul II a revenit participantului 

loan Manole din Brăila, str. Dceebal 
nr. 8 care a participat pe un buletin 
cu 4 variante în valoare de 12 lei.

Tragerea la sorți a cfștigăLorilor au
toturismelor are loc astăzi la ora 10 la 
sediul Agenției Centrale (Victoriei 9)-

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



Finalele campionatelor de pistă

campioana țării la proba„ Victoria"
de urmărire pe echipe juniori

K/

— întrecerile continuă azi și miine pe velodromul Dinamo —
Amînate cu o zi din cauza ploii 

rare a căzut joi, finalele campionatelor 
republicane de pistă au început ieri 
după amiază pe ' 
din Capitală cu | 
individuală seniori 
Competiția a fost 
Moiceanu și N. 1 
și-au disputat, pe 
lelalt? cinci perechi 
probă. Cel mai bun timp în serii a fost 
realizat de Silviu Duță 5:27,5 în com
pania lui Ion Ccsma, iar cea mai 
frumoasă dispută ne-ait oferit-o Ion 
Stoica și Gh. Calcișcă, primul reușind 
să-l scoată din concurs pe alergătorul 
dinamovist." In sferturile de finală s-au 
calificat următorii cicliști: Gabriel Moi
ceanu (Dinamo), Victor Volosin 
(C.C.A.), Silviu Duță (C.C.A.), Ion 
C-sma (Dinamo), Ludovic Zanoni (Di
namo), Ion Stoica (C.C.A.), Aurel

velodromul Dinamo 
proba de urmărire

10 ture (4000 m). 
deschisă de Gabriel 
Nictilescu, iar apoi 
rînd, întîietatea ce- 

i înscrise la această

Șelarii (Dinamo) și Ștefan Poreceanu 
(Victoria). Confirmînd forma bună a- 
rătată în serii, Silviu Duță l-a elimi
nat pe A. Șelaru, G. Moiceanu, 
Ștefan Poreceanu (învingătorul rea- 
lizînd cel mai bun timp al 
5-26,6), Ion Cosma pe Ion Stoica și 
Victor Voloșin pe Ludovic Zanoni. 
Semifinala dintre Moiceanu și Cosma 
nu a avut istoric, fiind la discreția 
primului alergător. Mai pasionantă a 
fost lupta dintre Silviu Duță și Victor 
Voloșin, care a dat cîștig de cauză 
lui Duță la o diferență de mai puțin 
de 2 secunde. Finala probei dintre 
Gabriel Moiceanu și Silviu Duță va 
avea loc astăzi după amiază.

Interesante au fost și întrecerile ce
lor patru formații înscrise în proba 
de urmărire, echipe juniori 5 ture 
(2000 m). încă din cursele prelimi
narii am remarcat tenacitatea și su-

Pe

zilei

dura celor patru tineri alergători care 
au apărat culorile clubului Victoria. 
Ei s-au calificat în finala probei unde 
au învins echipa Dinamo, cîștigînd 
mult doritul titlu de campioni ai țării 
cu un timp (2:36,8) cu care au egalat 
recordul R.P.R. (stabilit tot de ei în 
campionatele orașului București). Cei 
patru juniori, C. Tudose, S. Mihălțeanu, 
D. Paraschiv și Gh. Vasiîescu, au 
adus pentru prima oară echipei lor 
titlul republican, Pe celelalte locuri 
s-au clasat în ordine echipele Di
namo cu 2:38,7, Școala sportivă 
Constructorul 2:43,4 șî Constructorul 
2:48,7.

In completarea programului de vi
neri s-a desfășurat și o cursă de semi- 
fond (51 ture) pe care a cîștigat-o 
Nicolae Grigore (C.C.A.) cu 28 
secondat de ciclistul dinamovist 
Ziegler, tot cu 28 p.

Finalele campionatelor R.P.R.
finuă azi după amiază începînd de Ia 
ora 16,30 cu viteză juniori și seniori, 
finala probei de urmărire individuală 
seniori și eliminare la două ture. Pro
gramul de duminică începe tot la ora 
16,30 și cuprinde sferturile de finală 
și finală la viteză seniori și juniori, 
eliminare la două ture, urmărire pe 
echipe și semifond 100 ture cu sprint 
la trei ture.

P-. 
V.

con-

Știința a întrecut în prelungiri echipa Progresul
Intîlnirea desfășurată ieri pe tere

nul Progresul între echipele masculi
ne Știința și Progresul, în cadrul e- 
tapei a Vl-a a „Cupei Congresului", 
a oferit o dispută deosebit de intere
santă. cu o evoluție dramatică a 
scorului După ce au dominat cate
goric majoritatea timpului, studenții 
conduceau în minutul 36 cu scorul 
de 50—42. După cum evoluase me
ciul. victoria lor părea asigurată. 
Iată însă că în ultimele patru minu
te Progresul are o revenire uimitoare 
și reușește să înscrie punct după 
punct, ajungînd să conducă cu 51-50. 
In ultimul minut Știința ia din nou 
conducerea cu 52-51. apoi cu 53-52. 
dar în ultima secundă realizarea unei 
aruncări libere aduce formației Pro
gresul egalarea. In prelungire, Știin
ța se detașează la un moment dat la 
șapte puncte, dar Progresul revine

din nou și remontează pînă la un 
punct: 63-64, scor cu care ia sfîrșit 
partida.

Scorul de 64-63 (35-22; 53-53) a 
fost realizat de: Sterescu 10, Nicu- 
lescu 12. Dumitru 16, loniță 13, Pi- 
tulescu 9, Postole 4, pentru Știința și 
Carabelian 20, Popovici 12, Nicules- 
cu 3, Iacob 8, Florea 12, Grstev 8, 
pentru Progresul.

întrecerile pentru „Cupa Congresu
lui" continuă prin jocurile programa
te pentru azi și mîine pe terenul 
Progresul. Azi, Rapid va încerca să 
realizeze prima victorie într-un meci 
foarte dificil pe care-1 susține în fața 
formației C.C.A. Cel mai important 
joc este însă cel de mîine dintre Ști
ința București, fruntașa neînvinsă a 
clasamentului și revelația acestei in
teresante competiții. Petrolul Ploești-

TR. 1OAN1ȚESCU

începînd de astăzi «e 
desfășoară în sala Sportu
rilor de la Constanța în- 
tîlnirea internațională de 
gimnastică dintre repre
zentativele R. P. Ungare, 
R. D. Germane și R. P. 
Romine.

După cum am mai a- 
nimțat, ~
si R. 
fi 
gimnaști 
naște. R. D. Germană va 
lua parte numai la con
cursul. echipelor feminine, 
cu următorul lot de sporti
ve: Ingrid Fost, campioana 
R. D. Germane, Roselore 
Sonntag, Gretel Schimmer, 
Ute Starcke, Renate Sch
neider, Ingrid Grossman, 
și Karina Boldemann.

Datorită valorii ridicate 
a participanților, înlîlni- 
rea de la Constanța se a- 
niunță interesantă și va 
constitui un „preludiu” 
olimpic pentru concuren- 
ți. Astăzi vor avea loc 
exercițiile impuse (dimi
neața echipele de băieți 
și după-amiază cele de 
fete), iar mîine exercițiile 
liber alese (după același 
program).

R. P. Ungară 
P. Romînă vor 

reprezentate atît de 
cît și de gîm-

1

Valoroasa noastră gimnastă Emilia IJță va 
participa la concursul internațional de la 
Constanța. Fotografia noastră o reprezintă 

in timpul unui exercițiu la sol

în cadrul etapei a X-a a campio
natului de rugbi, duminică, la Bucu
rești se vor întrece singurele echipe 
rămase neînvinse : C.F.R. Grivița Ro
șie, campioana țării din ultimii trei 
ani, și Știința Cluj, revelația actua
lului campionat. In legătură cu aceas-

Astăzi și miine, in toată țara:

Etapa I a concursului prin corespondentă
Al. Popescu și M. Mitrofan participă la concursul de la Praga

Sportivi .fruțilași, înotători, săritori 
de ne trambulină și jucători de polo 
participă ,• la, sfîrșitițl , acestei săptă- 
mîni la o -serie .de competiții cu că- 
racler intern și internațional.

înotătorii » și. săritori), din cele mai 
impertante centre de natație ale țării 
se prezintă la startul tradiționalului 
concurs prin corespondență dotat cu 
„Cupa Orașelor". Astăzi și mîine vor 
avea loc întrecerile primei etape ale 
acestei competiții, urmînd ca viitoarele 
etape să șe desfășoare pînă la data 
de 25 septembrie, după cum urmează : 
etapa a Il-a la 15-17 iulie, etapa a 
lll-a la 30-31 iulie, etapa a iV-a la 
12-14 august și etapa a V-a la 24-25 
sentembrie.

In programul primei etape figurează 
următoarele probe (seniori și copii) ; 
AZI, masculin — 100 m liber, 1500 m 
liber, 100 m bras, 200 m fluture, 4x100 
m mixt; feminin — 400 m liber, 100 
m bras, 100 m fluture, 4x100 m liber; 
MIINE, masculin — 400 in liber, 200 
m bras, 100 m spate, 100 m fluture, 
4x200 m liber; feminin — 100 m li
ber, 200 m bras, 100 m spate, 4x100 _ 
ni mixt.

Mihai Mitrofan, participă împreună cu Al. Popescu la concursul internațional 
de la Praga. tatăl în plin efort într-o cursă de 200 m bras

tă importantă întîlnire 
antrenorilor celor două ___r_,
amănunte în legătură cu pregătirile, 
rugîndu-i totodată să ne precizeze 
formațiile ce le vor alinia.

Viorel Moraru: „Este incontestabil, 
un meci deosebit de dificil. De-a lun
gul campionatului, echipa clujeană a 
făcut dovada unor frumoase posibili
tăți. Despre noi putem spune că 
ne-am pregătit cu toată atenția. Cred 
că rezultatul va fi decis de superio
ritatea pe înaintare. Dacă înaintașii 
noștri vor evolua la valoarea lor, vic
toria nu ne poate scăpa. Iată și for
mația asupra căreia ne-am fixat: 
Buda—Rotaru, Wusek, frimescu, Tî- 
buleac—Oblemenco, Stănescu—Pica, 
Morar u, Rusu—Mirul in, Posmoșanu 
—Șerban, Cotter, Stanciu.

D. Manoileanu: „In mod normal, 
feroviarii nu pot pierde. Au avantajul Petrolul va avea ca adversară for- 
terenulm, măi multă rutină în jocu- maț ia Știința București. (T. ST.).

am solicitat 
echipe, unele

rile cheie, mai multă maturitate. Ceea 
ce dorim este, în primul rînd, ca de 
ambele părți să se practice un rugbi 
corect, spectaculos, care să servească 
popularizării acestei discipline spor-1 
tive. Vom alinia formația : Alexan-e 
drescu—loniță, Crișan, Căliman, Cor-. 
doș—Gherasim, H. Pop—Demian,
Hossu, Paloșanu—Boboc, Fodor— 
lăjan, I. Pop, Gebefiigy. Rezerve:' 
Cătănici și Buia.

*

Tot la București, C.C.A. va întîlnî 
pe Știința 
S. M. S. 
struc torul.

In țară 
ciur
replica Progresului, iar la Ploești,

Petroșani, Dinamo pe C, 
Iași și Metalul pe Con-*

sînt programate două me-' 
la Timișoara, Știința va primi

HIPISM
Duminică: DERBIUL de Trap al R.P.R.

Duminică după-amiază se dispută 
clasica alergare a derbiului. In această 
probă.' cea mai importantă a anului, 
iau parte cei mai btmi cai de 4 ani. 
printre care se remarcă Breton, Straja, 
Vîrtej VI, Fantezia, Olimp II. Cursa 
se desfășoară pe distanța de 3.300 
metri.

In criteriul 3-anilor sînt înscriși:
2300 m. Nun Mare (Tănase Gh.). 

Pavel (Oană L), Rotaș (Dinu Tr.)

Zori de Zi (Brailowsky), Florinei 
(Ștefănescu), Atlet (Kocsis C), Fră-t 
sinet (Szabo I ). Rotofei (Ghinea Gj.), 
Zorinel (Toderaș I.). Vișeu (Marcu 
Tr-).

AZI ALERGĂRI DE GALOP
Programul alergărilor de galop de 

azi după-amiază rezervă publicului in
teresante întîlniri, atît 
rile minților, cît și în 
cailor de 3 și 4 ani.

In premiul Voinești,
concurează următorii doi ani:

Minunea 57,5 (Ghiță A.), Stadion
57.5 (Huțuleag V.). Satelit 57 (Cri-’ 
șan Gr.). Pinguin 56 (Tasim E), 
Jungla 56 (Stoian Gh.), Potcoava
57.5 (Socrate E.), Gîndac 55,5 (Cîm-ț 
peanti), Peștera 54,5 (Stoian P.J« 
Baiadera 54 (Soare Gh.).

în handicapu- 
cele deschise

pe 900 metri.

★
romîni. Alexandru Po- 
Mitrofan părăsesc Ca- 
zilei de astăzi cu des
tinde vor participa la 

care

Doi înotători 
pestu și Mihai 
pita’a în cursul 
tinația Praga, 
un mare Concurs internațional, 
se desfășoară luni 20 și marți 21 iunie, 
întrecerile la care vor participa îno
tătorii noștri constituie un bun prilej 
de a-și verifica posibilitățile în com
pania unor adversari de valoare.

★

Astăzi și mîine la Ștrandul Tinere
tului sînt programate (Ia sfîrșitul pro
belor concursului prin Corespondență) 
jocuri de pplo în cadrul campionatit'ui 
de juniori al orașului București. Au 
loc următoarele întîlniri: azi: Voința 
— Progresul; mîine: Rapid — C.S.S. 
și S.S.E. — G.C.A. .
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Tenis. Campionatul pe eehipe al Ca
pitalei, terenurile Știința, de la ora 
1540 : Știința — C.C.A. ; terenurile 
Progresul, de la ora 15,30 : Progresul 
— Dinamo.

Box. Sala Recolta, de la ora 19,30 : 
finala „Cupei Constructorul".

Notație. Ștrandul Tineretului, ora 18: 
concurs prin corespondență dotat cu 
„Cupa orașelor”;- de la ora 20: Voin
ța — Progresul (meri de polo în ca
drul campionatului de juniori al ora
șului București).

Baschet, Teren Progresul, de la ora 
17.30: Rapid — C.C.A., S.P.C — Me
talul (în cadrul „Cupei Coneresnloi”).

Atletism. Stadionul Reriifhl'ei’. ora 
9: finalele campionatului republicau

.școlar, 
chidere 
școlar.

Rugbi. Teren Gloria, ora 17,30: Me
talul — Constructorul.

Handbal („Cupa de vară”). Terenul 
din incinta velodromului Dinamo, de 
la ora 20 : C.C.A .-Constructorul ; Di- 
namo-I.T.B. ; Metalul Titanii-Politeh- 
nioa.

ora 16 : festivitatea de des- 
a campionatului republican

concursului prin cerea
la ora 12: Rapid — 
Șc. sp. elevi — C.C.A., 
în cadrul campionatului

MÎINE

Tenis. Campionatul pe echipe al Ca
pitalei. terenurile Știința, de la ora 
8,30 și 15,30: Știința — C.C.A.; tere
nurile Progresul, de la" ora 3,30 și 15,30: 
Progresul — Dinamo.

Baschet. Teren Progresul, de Ia‘"ora 
11.30:' Petrolul Ploești — Știința (în 
cad nil ..Cupei Congresului”). r

Notație. Ștrandul Tineretului, ora 10:

ziua a Il-a a 
pondență ; de 
C. S. Școlar și 
jocuri de polo 
de juniori al orașului București.

F otbal. Stadionul Republicii, 
18: Progresul — Dinamo Bacău ; ora 
20 : C.C.A. — Știința Clnj. Terenul 
Metalul (Dudești), ora 9 : Bumbacul- 
A. S. Academia Militară (finala cam
pionatului orășenesc).

Atletism. Stadionul Republicii. ora 
9: finalele campionatului republican 
școlar (ziua a Il-a).

Rugbi. Teren Parcul Copilului, ora 
9: C.F.R. Grivița Roșie — Știința 
Cluj; stadionul Dinamo, ora 9: Dinamo 
— C.S.M.S. Iași ; stadionul Tineretului 
IV, ora 17,30: -C.C.A. — Știința Pe
troșani.

ora



■ ■■

Milioane de tineri sovietici se întrec sub semnul celor cinci cercuri
Olimpiada de la Roma se apropie, 
arată nu numai... calendarul, oi și 

Imul tot mai febril al întrecerilor 
nwtive îrrternațilonaie (supranumite 
iroape toate „preolimpice"), avalan- 

de recorduri și mari performanțe. 
In primele rînduri ale celor care 

i căpătat de pe acum, prin rezulta- 
1 obținut, „viza olimpică" se află 
tmeroși sportivi sovietici.
încă din anul trecut mișcarea olim- 
că, animată de nobilele țeluri ale 
.oii și prieteniei, a căpătat în 

nemaiîntâlnită 
popularitate

Vlasov — 510 kg; Rezultatele în
vingătorilor au fost superioare, în 
toate categoriile, celor ale cam
pionatului mondia1 de la Varșo
via- Să le reamintim: Ulianov 337,5 

kg, Bușuev 397,5 
kg, Pluckfelder 

457,5 kg, Vlasov

Cimișkian 350 
Kurinov 420 

kg, Lomakin 
kg.

oii și prieteniei, 
RJs.S. o amploare 
tăieri, vreodată. De o 
traordinară s-a bucurat 
zinca „ANUL OLIM- 
<3 NU NUMAI PEN
II) OLIMPICI “, care a 
«nat și adună pe te
lurile de sport mi li
ne și milioane de ti- 
rl Mu Iți 
ate întiia 
,‘t pri fej

pistă, 
'or ciraci 
. „Olimpiade 
numeroase orașe ale 

liunii ~ _
u

au pășit 
oară cu a- 

pe gazon și 
Sub seninul 

cercuri au 
locale"

Sovietice. Toți 
că drumul spre a- 
îtele Jocuri este des- 
fiecăruj fînăr. Tre- 
doar să dovedească 
pregătire și rezultat 

merită cinstea de a 
rezena Uniunea So
dică la confruntarea 
irtivă supremă, 
laraicteriii profund de 
se al pregătirilor pen- 

J-O. a dat roade tni- 
late. Pentru cele vreo 
1 de locuri cît va 
năra delegații» sp-or- 
î a U.R.S.S. la 
na candidează mii de 
rtivi. Iar recentele 
îpetiții ale spor-ivilor 
ieticj au dovedit că 
impicii" sînt în forma 
cea mai bună, sau 

rte aproape de ea. Pe 
lie de rezultate ale concursu'ui de 
tism desfășurat la Lujniki întîl- 

i performanțe care pot figura cu 
>te pe tabelele învingătorilor olim-

V- Goreaev — 16,43 m la triplu- 
-. Ter-Ovaneslan 7,87 m la Iun
ie, Elisaveta Kuznețova 55,00 m la 
ncarea discului Recordul de la 
-Ufești al Elvirei Ozolina clarifică 
tună măsură problema învingătoa- 
la suliță Iar săritura lui V. Bol- 

care a trecut ștacheta ridicată 
1,153 m, pune serios pe gînduri pe

Thomas, considerat pînă «acum 
►f mare favorit.
ampionatele de haltere ale U.R.S.S. 

încheiat recent cu noi recorduri, 
re care se detașează cel al lui

e 
n

gim- 
cam-

kg,
kg,
455
510

Din uriașa masă 
nasticii nu de mult, cu prilejul 
pionatelor, s-au conturat cei 
buni. Șahlin, Titov, Azarian au

a maeștrilor

lurii Vlasov , __ __ __
Imensa greutate a halterei a curbat bara de 

oțel. Mîinile atletului au rămas drepte...

puternic om din lume.

pat primele locuri — în ordine — și 
la diferenfe minimale. Al patrulea ti
tular este tînărul V. Kerdemelidi, în 
vîrstă de 21 ani, o mare speranță a 
gimnasticii sovietice. In probele fe
minine Astahova, Latînina, Muratova, 
Liuhina, Manina, Ivanova, alcătuiesc 
„sextetul** probabil. Dar și aici surpri
zele ulterioare nu sînt excluse. In 
toate disciplinele olimpice pregătirile 
continuă. Aceste pregătiri au drept 
scop nu 
buni în 
la Roma 
mase ai
pe stadion a unor noi eșaloane de 
tineri, speranfele și viitorul mișcării 
sportive sovietice.

numai alegerea celor mai 
vederea marilor întreceri de 
ci și lărgirea caracterului de 
sportului sovietic, atragerea

Reprezentativa de polo a R.P. Romîne 
a întrecut la scor (6-1) 
echipa R. P. 

in preliminariile
Budapesta 17 (prin 

prezentativa de polo a 
a debutat cu o victorie în competi
ția de care depinde prezența ei 
J.O. de la 
nata R. P.
(5-0).

Punctele 
(eseu (4),

Mîine (n.r. 
noastre 
Austriei, 
joc în acest turneu de calificare pen
tru J-O.: R.P. Polonă — Austria-

olimpice
telefon). Re- 
R. P- Rotnîne

Roma, 
Polone

întrectnd 
cu scorul

ta 
selecțio- 
de 6—1

au fost
Zahan și Szabo. 

astăzi) echipa 
întîlnește reprezentativa 

Duminică se dispută ultimul

înscrise da Grin

tării

A luat sfîrșit concursul 
internațional de tir 

de la Sofia
re-SOFIA, 18 (prin telefon). Iată 

zultatele de joi : Armă liberă calibru 
redus. 3x40 focuri, poziția culcat: 1. 
Nowicki (R.P.P.) 398 p. (record 
mondial egalat); 2. Simko (R.P.U.) 
397 p.; 3 Iosif Sîrbu 394 p. ...16. M. 
Ferecatu 382 p. Poziția in genunchi: 
1. Nowicki 385 p. ; 2. I. Holup
(RjP.U.) 382 p.; 3. Gursky (R. P.
Polonă) 382 p. ...7. I. Sîrbu 380 p. 
...10. M. Ferecatu 376 p. Poziția în 
picioare: 1. I. Holup. 2. M. Ferecatu 
366 p. (la baraj a cîștigat Holup) ;
3. Nowicki 365 p. ...5. 1. Sîrbu 362 p.

Clasament pe 3 poziții : 1. Nowicki 
1148 p (nou record al R-P.P-, la 
un punct de recordul mondial); 2. 
I. Holun (R.P.U.) 1142 p. ; 3. I. Sîrbu 
1136 p.; 4. Simko (R.P.U.) 1133 p.; 
5. Lazarov (R.P.B.) 1131 p. ...9. M. 
Ferecatu 1124 p.

Pistol
589 p.;
587 p. ;
4. Kun
(R.P.U.) 572 p.

viteză: 1. Zaiont
2. Ștefan Petrescu (R. P. R.)
3. Denev (R.P.B.) 580 p.; 

(R.P.U.) 576 p, ; 5. Goneory

(R.P.P.)

Rapid București și T. S. K. A. 
în „Cupa Campionilor Europeni"

Fără îndoială că gîndurile tuturor 
iubitorilor voleiului din țara noastră 
se vor îndrepta azi spre sala Armatei 
Sovietice din Moscova, unde după- 
amiază în jurul orei 18.30 (ora Bucu- 
reștiului : 17,30) arbitrul cehoslovac
Kettner va che|nia la 
cele două finaliste ale primei ediții 
a „Cupei "

întrecere pe

Campionilor Europeni” :

Rapid București și TJS.K.A, Moscova.
Așadar, iată echipa noastră oam- 

pioană în fața primei întîlniri din 
finala acestei mari competiții europe
ne, oare va decide pe cea mai bună 
formație de club de pe continent. 
Jocul de azi, cum este și normal, va 
supune echipa feroviară la cel mai 
greu examen de pînă acum.

încep
începi nd 

din R .P. 
de 8 zile 
Il-a ediții 
Alături de 
vietică, R .

întrecerile Dinamoviadei
de mîine, orașul Sopot 

Polonă va găzdui —. timp 
— întrecerile celei de a 
a Dinamoviadei la volei, 
echipele din Uniunea So- 

•P. Polonă. R. P. Ungară,

Miine, la Sopot

de volei
P. Chineză, R. D. 
Coreeană, pe lista 

cele două turnee

R. 1". Bulgaria, R. 
Germană și R.P.D. 
participanților la 
se află și formațiile — masculină și 
feminină —* ale clubului Dinamo 
București.

focurile Balcanice de baschet
de la

SOFIA, 17 (prin telefon de la co
respondentul nostru). întrecerile celei 
de a V-a ediții a Jocurilor Balcanice 
baschet au continuat joi seară prin 
disputarea meciurilor eta.pei a Il-a. Re
prezentativa R.P. Romîne a întîlnit 
echipa R. P. Albania pe care învins-o 
cu categoricul scor de 90—72 (47-15). 
Echipa R. P. Bulgaria a început prea 
ușor meciul cu Turcia, din care cauză 
multă vreme din repriza I scorul a 
fost egal. Abia spre sfîrșitul reprizei, 
baschetbaliștii bulgari iau condu
cerea, iar în partea a Il-a a me
ciului se distanțează, cîștigînd cu sco
rul de 84—51 (42—36). Tot joi, re
prezentativa R.PF. Iugoslavia a în
trecut echipa de juniori a R. P- Bul
garia cu scorul de 85—58 (49—33).

★
Principala întîlnire din programul 

de azi al Jocurilor Balcanice de bas
chet s-a desfășurat între reprezen

LOKOMOTIV LEIPZIG-DINAMO BUCUREȘTI 9-11 LA BOX
in cea de a doua întîlnire de box 

disputată la Leipzig între echipele 
Lokomotiv din localitate și Dinamo 
București, pugiliștii romîni 
ținut o frumoasă victorie, cu scorul 
de ii—<9. REZULTATE TEHNICE 
L. Ambruș rî.știgă prin neprezentare; 
C. Gheorghiu b. ab. 3 Martini ; A. 
Farcaș b.K.o. 3 Wolmar ; Koeh b.p. 
Tlie Gheorghe ; Peterman b.p. P. Vi
zitiu ; Rodel b.p. I. Dragnca ; Bra- 
bandt b.p. 
Mehrvald ; 
Danielczik ;
Schneidex

• După

au ob-

N. linca ; P. Deca b.p.
1. Ferentz meci nul cu

V. Marințan li.ab. 2

eum ani mai anunțat, la

23 iunie se va desfășura la București 
prima întîlnire de box între echipele 
R. P. Romîne și Ucrainei. Pugiliștii 
sovietici deplasează în. Capitală un 
lot puternic, majoritatea fiind maeștri 
ai sportului. Echipa de box a R.S.S 
Ucrainene va sosi la București la 21 
iunie.

• Azi dimineață părăsesc Capitala 
boxerii romîni care vor participa la 
turneul internațional de Ia Sofia. Vor 
face deplasarea următorii ituțiliști '. 
Bariciu, Mîndreanu, Popa, Zăineseu, 
I. Marin, P. Dolire, Stoenescu. Deca, 
Zaharia, Gheorghioni.

Sofia
tativa R.P. Romîne și reprezentativa 
R.PF. Iugoslavia. După un meci viu 
disputat, victoria a revenit baschet-
baliștilor iugoslavi cu scorul de 74-62
(31-34). După ce avantajul la scor
a revenit alternativ, în repriza a doua 
formația romînă a reușit să se deta
șeze și să conducă în minutul 36 cu 
50-42, De aci însă, profitînd de obo
seala pivotului. Novacek (ncavind 
schimb de valoare apropiată ace°ta 
nu a putut fi înlocuit), de greșelile 
apărării în zonă și de o perioada de 
ineficacitate a atacului, echipa R-P.F. 
lugos-lavia a reușit să egaleze Ia 50 
In ultimele minute baschetbaliștii iu
goslavi se dovedesc superiori în atac 
— în special prin cei trei pivoți 
schimbați pe rînd — și reușesc să 
distanțeze 
marcat: 
Albii 17, 
pentru R.P- Romînă și Krstancici 
Djurici 27, Dragojlovici 10, Nicolici 3, 
Kovacici 8, Kandu.s 2, Petricevicj 5. 
Sfetnici 5, penfru R.P.F. Iugoslavia

In celelalte două întîlniri de azi 
s-au înregistrat următoarele rezultate •

- - -.................. (jit-
RP.

cîștigînd cu 
Fodor 16, 
Nedet 12,

se 
Au
13.
4.

14.

R.P. Bulgaria I—R.P. Bulgaria 
niori) 74-62 (36-26). Turcia — 
Albania 60—49 (28-23).

întrecerile Jocurilor Balcanice 
finită sîmbătă prin meciurile 
Bulgaria (juniori)—R.P. Albania, 
Romînă—Turcia, R. P. Bulgaria —
R-P.F. Iugoslavia și se încheie dmnl 
nică prin partidele R.P.F. Iugoslavia— 
R.P. Albania, Turcia—R.P. Bulgaria 
(juniori) și R P. Romînă — R- P. 
Bulgaria

eoii- 
R.P. 
R.P

TOMA HR ISTOV

PE SCURT
t aceste zile, mișcarea sportivă 
cele două Germanii cunoaște o 

•itatc febrilă. Se desfășoară întil- 
e dintre sportivii din R. D. Ger 
« și R. F. Germană, menite să 
litiveze loturile olimpice care vor 
ezenta echipa unită a Germaniei 
focurile Olimpice de la Roma.
e vor dura pînă la 8 august, cind 
iele confruntări ale sportivilor 
cele două Germanii vor avea loc 
'annover și Erfurt. O zi mai tîrziu, 
hetehșl „Riimischer Kaiser" din 
mund. cele două Comitete Olim- 

naționale vor trebui să desem- 
în mod definitiv numele sporti- 
care urmează $ă alcătuiască e- 

« pentru Roma
1X fericiți acei care și-au as i ^ti
de pe acum prețiosul bilet. Pe 
id halterofil din R. 1). Germană 
5 Reck ii văd în față, cu zîm- 
l pe buze. Nu voi uita multă vreme 
rabila sa voință, puterea de luptă 
mofenlrarea de care a dat dovadă 
nu a-l învinge pe Eberle 
.G.). Datorită voinței și dîrzeniei 
»re a știut să lupte în momentele 
ive, el a ridicat greutatea de 
’ kg. Am dat acest exemplu pen* 

în aceste meciuri de calificare, 
itirea morală și de voință are 
‘ol hotăritor. Și ea este caracte-' 
ă sportivilor din țările socialiste. 
o dată sportivii R. D. Germane 
ratal că sînt educați intr-un spi- 
ttou, socialist, care le deschide 

spre victorii si succese
tw credeți însă că aceste cali

In ciuda guvernanți’or de la Bonn

ECHtPA OLIMPICĂ UNITĂ A GERMANIEI 
ÎNCEPE SĂ SE CONTUREZE

Articol scris special pentru „SPORTUL POPULAR"

ficări se desfășoară fără complicații. 
Ziarele vestgermane ațîiță federațiile 
sportive din R.F.G. să refuze... „în 
numele prestigiului cucerit", întrece
rile de calificare. Gazetele fasciste 
spumegă de furie că politica de pe 
„poziții de forță" a guvernului de la 
Ronn „se lasă... călcată în picioare", 
că „slăbiciunea unor membri din fe
derațiile vestgermane (de călărie, de 
pildă), a dus la organizarea întrece
rilor de calificare cu sportivi din 
R. D. Germană".

Sînt și unele federații vestgermane 
care prin propunerile lor devin de-a 
dreptul ridicole. De pildă, federația de 
scrimă din R.F.G. a propus să aibă loc 
doar o singură întîlnire între scrimerii 
celor două țări și aceea pe teritoriul... 
Germaniei occidentale. Desigur, a- 
semenea propuneri nu pot fi acceptate 
<le Comitetul Olimpic al R. D. Ger
mane.

Un caz interesant poate fi. socotit 
„barajul" de la ciclism Mai întîi fe
derația veslgermană de ciclism a f^l

de acord ca echipa olimpică germană 
să fie alcătuită din rutierii R. D. 
Germane, în frunte cu campionul mon
dial Gustav Schur. Dar, după o cam
panie dușmănoasă, instig,atoare, dusă 
de, presa vestgermană, federația și-a 
schimbat punctul de vedere, propu- 
uînd întîlniri de baraj, care de altfel 
au și avut loc. lată clasamentele după 
întîlnirile de la Erfurt (R.D.G.) și 
Dortmund (R.F.G.): 1. Eckstein, 2.
Gninzig, 3. Braune. 4. Schober, 5. 
Lorke, 6. Ampler. 7. Briining (TOTI 
DIN R. D. GERMANA), 8. Troche 
(RE.G.), 9. Adler, 10. Hagen
(R.D.G.). O victorie la fel de clară 
au obținut și baschetboliștii R. D 
Germane, care au cîștigat ambele în
tîlniri la scoruri concludente.

Foarte i rMeresangă este întrecerea 
echipelor de polo. Din cele patru 
jocuri susținute pînă acum, fiecwe 
echipă a obținut cile 2 victorii: S-—4; 
6.—4 pentru R.D.G. și 4—3; 4—2 
pentru R.F.G. Prin urmare egalitate 
perfectă, armînd să se dispune un al 
cincilea joc. Întrebarea care se pune

este simplă. Unde? Pe ce teren? Vest- 
germanii au găsit imediat răspunsul : 
pe teritoriul R. F. Germane. Firește, 
Comitetul Olimpic al R. D. Germane 
nu poate fi de acord cu o asemenea 
propunere. '

Care este situația în celelalte dis
cipline? Ixr lupte libere, victoriile 
au fost împărțite: s-au calificat cîte 
4 sportivi din R.D.G. și R.F.G Ea 
haltere, s-au desfășurat pînă acum 
întreceri la 4 categorii. Succesul hal
terofililor din R. D. Germană a fost 
concludent: 3 locuri din 4, în timp 
ce la Melbourne, din echipa unită 
a Germaniei a făcut parte, doar un 
singur halterofil din R.D.G.

In ciuda intrigilor și mașinațiilor 
elementelor fasciste din R.F.G., în- 
tnecerile de ccdifîcaPei continuă, /w 
următoarele săptămîni se vor întrece 
gimnaștii, boxerii și înotătorii, iar 
mai pe urmă atleții.

In dorința de a participa la Jocurile 
Olimpice de lu Roma, pentru a fi ală
turi de marea familie a sportivilor 
lumii, sportivii R. D. Germane — 
conștienți de importanța acestor în
treceri de calificare se pregătesc 
cu cea mai mare seriozitate. In vii
toarea marilor întreceri din capitala 
Italiei ei nu vor uita nici un mo 
ment că sînt reprezentanții unui stal 
german democratic și iubitor do 
pace

MANFRED SEIFERT 
redactor al ziar’• n mtsches 

Sport-Eehu“ Berlin

• LA SOFIA a luat sfîrșit cea de 
a XV-a ediție a competiției de fotbal 
dotată cu „Cupa Armatei Sovietice”. 
Anul acesta an luat parte la întreceri 
peste 100.000 de fotbaliști. In finală 
s-au întîlnit echipele Septemvri Sofia 
și Lokomotiv Plovdiv (din categoria 
secundă). Victoria a revenit, după pre
lungiri cu scorul de 4—3, echipei 
Septemvri. care cucerește astfel tro
feul.

(T. H.)
• CÎTEVA REZULTATE înregistrate 

în turneul internațional de sabie ce 
se desfășoară la Budapesta: R.P. Po
lonă — R.P. Ungară 9—7 ! ! Suedia— 
Italia 10—G, R.P. Polonă — Suedia 
8—8, R.P. Ungară — Italia 10—6*
• REZULTATELE ÎNREGISTRATE

în runda a IX-a a turneului interna
țional de șah de la Balatonfured: 
Hon f i—D am i a no v ici 1 —0, Le n.g y el— 
Driiner y?—*/2» —Lilîentlial %—
Navarovski — Sofrevski !/2—*/2. Con
duce Bilek (R.P. Ungară) cu 5‘/2 (1). 
Drimer are 41/, p.
• ÎNTÎLNIRI 1 NT ER N AȚIONALE 

de fotbal: echipa olimpică a R.P. Un
gare —- Fulminese (Brazilia) 1—0 
(0—0), Munchen i860 — M.T.K. Bu
dapesta 0—G (0—4), Admrralteeț Le
ningrad — Internazionale Milano 1—4 
(0—1), A.S. Roma — Hamengo 
(Brazilia) 4—2, Selecționata olimpică 
a Italiei — Selecționata olimpică a 
Turciei 1—3 (0—1).



O ora cu poetul Evgheni Evtușenko

Cîntece sportive in anii puterii popuhre
yt.j putoa asemui munca unui compozitor cu 

aceea a unui reporter, care înscrie cu pasiune — 
în activitatea lui creatoare — realitățile înconju
rătoare. Numai că noi compozitorii nu întrebuin
țăm litere fi cifre. Cînlăm viața nouă, minunat de 
frumoasă a patriei în șiraguri de note, așternute 
pe pagini cu portative fi glodurile ni se îndreaptă 
cu recunoștință către partidul nostru drag.

Despre poezie...

4

L-am aflat la Sinaia. 
In excursie. L-am cău
tat din două motive: pri
mul — pentru că întîia 
lui poezie („Două spor- 
turi“j a apărut în „So- 
viețki Sport" 
lea - 
acum 
sută de 
sport și 
de gînd 
„Aveam 
văzut 
„Două sporturi" 
spune Evtușenko. 
un puști cu 
scurți, 
un meci 
am fost 
dacție să-mi iau dreptu
rile de autor. Unii au 
rîs, alții au glumit dar 
nimeni n-a nutut să-tni 
dea banii. N-aveam bi
roul populației 1“

De atunci Jenea — bă
iețelul cu pantalonii 
scurți — a rămas în 
mintea redactorilor dea- 
colo un copil drag. L-a 
îndrăgit în special Ta
rasov — gazetarul spor
tiv și poetul. Acum cînd 
Evgheni Evtușenko îmi 
vorbește de Tarasov, vo
cea îi e caldă și ochii 
umezi. „A făcut cu mine 
adevărate lecții de isto
ria poeziei și de măies
trie poetică. M-a crescut. 
Pentru asta, oricînd și 
oriunde: „Spasibo Ta
rasov !“

a

și al doi- 
pentru că pînă 

scris peste 
poeme 
sportivi, și are 

să scrie... o mie.
15 aoj cînd a 

lumina tiparului 
- îmi 
Eram 

i pantaloni 
murdăriți după 
de fotbal, cînd 
chemat la re-

o
despre

J-

,) c

1

c
k..

Despre sport 
în general...

Sportul —■ după păre
rea lui Evtușenko —e o 
poezie. O poezie a tutu
ror genurilor. O poezie 
epică, lirică, o poezie a- 
devărată. „Și chiar dacă 
scriu și alte versuri 
sportul trăiește în 
care. Poeziile mele 
mișcare. Sînt în mișca
re. O mișcare interioară 
și una exterioară. O con
tinuă mișcare. La noi în 
Uniune sportul e poezia 
preferată a tuturor și 
știți bine cite performan
țe avem".

Mi-a povestit apoi o 
întimplare. Despre inspi
rații. O dată a fost... în 
pană. N-a putut scrie. 
Atunci Tarasov l-a dus 
în parcul Sokolnicki, un 
adevărat rai al sportivi
lor. S-a cufundat prin
tre zecimile de secundă, 
printre centimetri, 
tre gramele cu 
sportivii luptau pentru cu
cerirea recordurilor- A 
scris cele mai frumoase 
poezii.

fie-
au

prin- 
care

Și despre sportul 
romînesc

După părerea lui Ev 
gheni Evtușenko 
mînia e un uriaș slâdi- 
on. Pe poet l-au impre
sionat grupurile de co
pii care oricînd, oriunde,

Ro-

pe numeroasele baze 
sportive, sau chiar pe 
asfaltul vreunei străzi, cu 
riscul unui geam spart, 
fac sport. Mai ales fot
bal și handbal, 
mingi au nimerit 
iociel oamenilor 
stradă.

„Am văzut de 
un ansamblu de 
și dansuri romînești. Ar
tiștii aveau atît tempe
rament 
că dacă 
sportivii 
topi în 
severență 
mai mari 
Mai ales 
La ultimele 
privit. „Nu 
Fotbalul vostru e intr-un 
moment de lipsă de... in
spirație. O să treacă. 
Poate ar fi bine ca fot
baliștii să meargă prin
tre poeți, printre creato
rii voștri de cîntece și 
dansuri, printre perfor
merii șarjelor și ai re
coltelor bogate. Poate se 
vor inspira. Veți scrie 
atunci o poezie nouă a 
fotbalului românesc, o 
poezie care să întregească 
volumul de poeme spor
tive al românilor".

Multe 
în mij- 
de pe

curînd 
cîntece

îneît sînt sigur 
l-ar avea și 

dv., dacă l-ar 
căldură și per- 

ați avea și 
performanțe, 
în fotbal", 
cuvinte m-a 
fi niihnit!

VIOREL BURLACU

a-lien ii — sub formă 
avertisment — din par
tea forului internațional 
de fotbal, care nu admi
te încălcarea dispozi
țiilor sale. Și prima mă
sura sc cunoaște: clubu
rile australiene care-și 
racolează jucătorii fără 
dezlegară, nu vor avea 
cu cine juca, pentru că 

fotbalul a luat un ‘ 
avînt în ultimul 

caută jucători de 
din Euro-pa, asi-

Nu de intr-un
ziar vi-enez a apărut un 
anunț cît se poate de 
semnificativ pentru mo
ravurile care domnesc 
în sportul profesionist. 
Anunțul a provocat o a- 
devarată ' panică printre 
cluburile vieneze de fot
bal. Pentru că ce credeți 
că spunea acest anunț? 
Un club din Australia, 
unde 
mare 
timp, 
fotbal 
gurîndu-le cele mai bune 
condițiuni: transport gra
tuit pînă in Australia, 
un -,post“ bun și un sa
lariu și mai bun. In în
cheiere, anunțul preci
zează: jucăto-rii nu au 
nevoie de dezlegarea 
cluburilor lor- De asta se 
ocupă clubul australian, 
care —- se vede — ig
norează prevederile re
gulamentelor F.I.F.A.

Cert este că anunțul 
a avut efect, doi fotba
liști austrieci, 
și Hrncir. ajungînd 
Sidney, 
pentru 
Pe de 
grozav 
șii Stanley Matthews și 
Billy 
n-au 
puns.

Un
însă.

Prima „pană

VARIETĂȚI OLIMPICE

Handorf 
la 

unde vor juca 
clubul Hakoah- 
altă parte sînt 
„curtați" faimo-

răspuns 
au priujit

Aceștia 
un răs-

neplăcut
. auștra-

Ce placul e sa zbori 
ca vîntul pe bicicletă, mai 
ales |*e zilele acestea de 
arșiță I Nici cel mai pu
ternic ventilator nu te-ar 
putea răcori mai bine, în- 
depărtînd din preajma ta 
aerul cald, zăpușeala de 
nesuportat. Ciclismul — 
sportul cu pedale, cum 
i se maî spune — poate 
că ar fi și mai îndrăgit 
atît de cei mari cît și de 
cei mici, dacă nu s-ar ivi 
afurisitele acestea de „pa
ne", care te încurcă toc
mai cînd ți-e lumea r/ii 
dragă...

După cum puteți vedea 
însă, micul ciclist din fo
tografia noastră nu pare 
chiar atît de supărat. Nu 
e vorba că are o tovără
șie cît se poate de plăcu
tă... Și-apoi, cum vrei să 
ajungi ciclist ,,mare“, fără 
sa te înveți de mic să 
faci fafă canelor" ?

Nu se putea ca înflori
rea continuă a mișcării 
de cultură fizică și sport, 
mărețele, construcții spor
tive, minunatele condiții 
create în anii puterii 
populare, cît și orele de. 
încîntarc pe care compo
zitorii le-an petrecut 

: stadioane, în 
sportivilor, să nu 
flectate artistic și 
ții muzicale.

Compozitori ca 
silescu, maestru < 
artei, laureat al Preinin- 

' lui de Stat, Ii. Mălineauu, 
\ N. Chirculescu și Gh. 
, Dendrino laureați ai Pre 
; mi ului de Stat, Elly Ro- 
I mau, Florentin 
I Site Dinicu. ca 
| menționez decît 
le dintre ei, au 
cîntece vibrante 
sutelor de inii de 
melodii de mare 
care au cucerit

P« 
mijlocul 

fie re
in crea-

Ion Va- 
emerit al

Delnutr, 
«â nu 

o par- 
c om pus 
adresate 
sportivi, 
căldură, 
o largă 

popularitate în rîndul ti
neretului.

Ton Vasilescu a dedicat 
o inspirară melodieț fai 
stil romînesc jocului nos
tru național „Oină’9, gi 
c în tecel e mo b il iza t oa re 
„Sportivi tot înainte" și 
„In sport și în muncă 
înving cei mai buni”. Tot 
compozitorul Ion Vasi- 
lescu a scris muzica fil-

mului cu temă
„Băieții 
De nd nino 
diosul vals al canotorilor 
și înaripatul „Să fii spor
tiv”. N. Chirculescu și-a 
dedicat una dintre cele 
mai frumoase compoziții 
st’hiorilor, iar alta a con
stituit un îndemn căldu
ros la practicarea spor
tului : „Tineri, tinere din 
toată țara99. H. Mălineanu 
a compus marșul plin de 
vioiciune ..Tinere, tu ești 
nădejdea țării!’9. Elly Ro
man a scris trei inspirate 
melodii : ..Gintecul cicli
știlor”, „Primii în sport, 
primii în producție” și 
..Victorii după victorii”. 
Florentin Delmar a eîn
tat înflorirea sportului la 
sate în „Colectiv sportiv 
în sat99 și a dăruit turiști
lor im cîntec 
fredoneze pe 
munților „La 
trei brazi”. De aseme
nea este demn de men
ționat noua sa compoziție 
..Toată lumea pe stadion" 
Nu trebuie uitată nici 
melodia plină de farmec 
a compozitorului Sile Di
ni eu „Zboară mingea pes
te plasă”. Același compo
zitor a scris în ultima 
vreme un cîntec adresat

Metod
Că sportivii din țările 

capitaliste sînt conside
rați ca adevărata mar
fă, pe care o vind sau 
o cumpără cluburile, este 
un fapt arhicunoscut. 
Pînă unde merge 
acest-., tratament,

sportivă 
noștri". Gh. 
a .scris melo-

care să-l 
po teicile 

cabana

ciiciliștilor, ..Tricoul gal- < 
bere”. N. Patriehi, vechi' 
pasionat al meciurilor de. 
folibal, a compus bine-' 
înțeles... un marș al fotba-' 
lîșlilor. Pentru a-i veri
fica valoarea, compozito
rul. împreună cu Aurel 
Felea, autorul textului.' 
s-au întîlnit cu fotbaliștii 
clubului Progresul.

Dintre ultimele melodii 
sportive menționăm „Cu-' 
lorile echipei noastre99 de. 
N. Chirculescu și .^Sd cu- 
ceresc un titlu pentru țara' 
mea" de P. Munleanu, în
carc este eîntat patriotic-' 
mul cald al sportivilor.. 
Țin «ă menționez că ine-’ 
lodiile citate 
ză seria 
compoziții 
pirate din 
lor.

Tn ceea 
a ți a personală, am 
pus pentru micii sportivi 
„Ora de gimnastică” și 
„Veniți pe stadioane". 
Dintre cîntecele mele mai 
nienjj'o'npz „Gata pentru 
muncă și apărare99, 
șui sportivilor", iar 
timul timp „Sîntem 
tivi99.

Viața fericită a 
retului din patria 
tră este o ^ntepuizabilă 
sursă de inspirație. Noi 
compozitorii dorim din 
toată inima să redăm în, 
cîntecele noastre bucu
ria de viață a tineretului,, 
forța lui. realitatea de 
azi a țării noastre nease-' 
mnit de frumoasă.

„Fair-play“-ui 
compromis...

• In 1908. la Jocurile 
de la Londra, cu ocazia 
întrecerilor de atletism, 
au izbucnit grave neîn
țelegeri între sportivii a- 
mcricani și englezi. Sur
sa acestor neînțelegeri 
a fost favorizarea evi
dentă a atleților englezi 
de către juriul alcătuit 
din arbitri britanici, 
ziarist francez 
presa vremii:

Un 
scria în 

__ ________ „Jocurile 
au dat ultima lovitură 
reputației de sportivita
te a Angliei; 
ne-au arătat că 
dată ce au găsit 

nu cpinzea-T popoare rivali 
apreciabileJorf s_a__ terminat_cu

muzicale, ins- T fea vederi, cu
viața Stadioane. 4. cu „fair-plai/"-

u-l, cu care s-au lăudat
atîta și din care făceau 
un
cel
cut la proba <le 400 me
tri plat (care atunci se 
alerga în Întregime >n 

_ linie dreaiptă). Arbitrii 
JWar-X englezi au făcut ce au 
în ul-f făcut, au descalificat pe 
spor-1 ceilalți concurenți, au 

Ț decis realergarea cursei, 
tme-_ ]a care s-a prezentat..- 
noa:

englezii 
de trt- 
în alte 
serioși, 
larghe- 
impar-

ce privește cre- 
com- apanaj". Incidentul 

mai serios s-a petre-

AUREL GIROVEANU

(
singurul concurent bri
tanic, scoțianul Hals- 
well. care a cîștigat fără 
adversar !

Riposta americană a 
fost violentă- Concuren- 
tii americani au enervat 
publicul prin strigătele 
lor barbare și fluierături. 

> Iar cînd S-au întors la 
t New York, la primirea 
> solemnă ce li s-a făcut 
t la primărie, „sportivii" 
I americani au apărut 
Ț trăgind de zgardă... leul 
X britanic !

echipelor federațiilor 
filiate le este interzis de 
a se întilni cu formații 
aflate în această situa
ție- Probabil însă că 
pînă la urmă se vor 
crea „condiții" și pentru 
obținerea dezlegărilor- 
Ce nn se poate face în 
fotbalul profesionist ? ...

insă 
asta 

este mai puțin știut, lată 
un caz, relatat de re
vista poloneză „Wnas- 
zijch. L.ZS.“ (Sportul la 
sate).

Nu de mult, parchetul 
din Bremen (R.F.G.) a 
condamnat pe un cunos
cut antrenor de înot 
clubului Bremer S-C. 
Karl Fricke. Acesta, 
virstă de 47 de ani, 
profesie arhitect și 
trenor, a fost acuzat că 
a maltratat pe sportiva 
fruntașă Ursula Win
kler- El o batea, for- 
țînd-o să se antreneze 
peste puterile ei, în pe
rioade contraindicate 
pentru fete. Cazul a pro
vocat mare vîlvă în cer
curile sportive. însuși 
.comitetul olimpic s-a 
sesizat, cerînd prin fe
derație retragerea cali
tății de antrenor. .

Mai este nevoie 
vreun comentariu?...

Un record originalantrenament
capitaliste

• La Helsinki, în 
1952. atletul brazilian 
Da Silva a. reușit o per
formantă unică: din to
talul celor șase sărituri,

de

Nu-i prea repede de la încălzire direct în bazin ? 
Desen de MATTY

diate. In
Țcare. el
+ m, nou
•îApoi, în
X săritură 
Țnou cei 
Țcordului 
+ ca în <
I încercare să obțină 16,22 
Țm, bătînd din nou re- 
t cordul mondial, pe ca- 
+re-l stabilise cu cîteva 
-♦■minute mai înainte.

a doua încer- 
a realizat 16,12 
record mondial, 
cea de a patra 
a depășit din

16 metri ai re- 
i olimpic, pentru 
cea de a cincea

S1M1ON Vauaiu, CO
MUNA RACAR1. — Regula- 
mentul c clar: „In caz de 
necesitate se va prelungi du
rata unei reprize sau a jo
cului pentru executarea unei 
lovituri de la 11 metri" • 
Dv. maj doriți însă o preci
zare: ce se întîmplă dacă 
mingea nu intră în gol, ci 
e respinsă de portar, iar ju
cătorul care a tras (sau un 
coechipier), reluînd balonul 
îl trimite de data aceasta în 
plasă? Bineînțeles, că nu e 
gol el fiind marcat DUPĂ 
xllECEREA TIMPULUI RE
GULAMENTAR. Numai pri
ma fază, adică lovitura di
recta, se încadrează în a- 
cest timp.

C. VIENESCU, 
STALIN. 
Micloș și 
cloș sînt una și 
soană. Dar anul 
n-a apărut în 
atletice. Să fi aruncat 
de departe sulița, îneît 
mai... găsește? In orice 
îi ținem la dispozițiep ------ ... . ------..
1) Fotbalistul 
plinește în < 
ani. ” 
tegoria 
cadrul 
activa 
De la 
trecut 
- 2) 
facem 
chip a 
china 
întrecut 
iar aceasta a 
echipa X și... 
parte —• ne-ar 
să demonstrăm 
c mai .tare"

ORAȘUL
— Schîoara Ilona 
atleta Ilona Mi- 

aceeași per- 
acesta ea 

. concursuri 
atît 
n-o 
caz, 

, . alta l
VERIGA, GALATL 

I Călinoiu 
octombrie 32

Primele meciuri în 
. A Je-a susținut 

echipei... Petrolul, 
atunci
Petrolul, 
Ia ~ 
Daca ne-am 
astfel de calcule 
R a învins cu 
X, care la rîndul ei a 

cu 4.— I echipa Y.
învins, cu 2—0 
așa mai de- 
fi foarte lesne 
că Luxemburg 
la fotbal ca

îm- 
de 

ca- 
în 

care 
în București, 

în 1949. a 
Dinarno București, 

apuca să 
e- 

3—0’ e-

Brazilia ! Astfel de caictue i. iinU, BUZĂU. — 1) 
nu-și au însă rostul, iar re- Ce valoare au boxerii ama- 
zultatele izolate, bune sau tori pe lîngă cei profesioniști?
rele, nu pot constitui un cii- 
teriu pentru aprecierea unei 
echipe. Valoarea unei forma
ții se judecă după 
blul performanțelor 
rește că contează î 
rînd rezultatele obținute 
deplasare, unde 
echipe poate f} 
temeinic.

V. VASILE.
— In sferturile 
campionatului 
culin de șah 
jucător dacă în optimi 
a cuprins maximum 7 
tori, 2 dacă grupa a 
pînă la 15 
3 c “ 
lor a fost de la 16 în sus 
(pînă la 20—21). Dacă din di
ferite motive, unul din jucă
torii calificați sc 
intra automat în 
finală jucătorul 
locul următor în 
pectivă. Comisia 
de șah poate desemna un alt 
jucător, din altă grupă, daca 
apreciază că valoarea acestuia 
este mai ridicată.

A. COSTA. ORADEA. — 
In ultimul meci de fotbal cu 
reprezentativa R.P. . Ungare 
(scor 1—2), golul nostru a 
fost marcat de Dinulcscu.

t atisam-
ei. Fi- 

în primul 
în 

unei 
mai

valoarea 
verificata

SATU MARE, 
de finală ale 

ii republican mas
se califică un 

grupa 
juca- 
avut 

i la 15 participant și 
dacă numărul participanfi- 

a fost de la 16 în

retrage, nu 
sferturile de 

clasat pe 
grupa res- 
orășenească

Dacă ne referim la situația 
boxului din țările capitaliste, 
fără îndoială că acolo boxe
rii profesioniști sînt mult mai 
puternici decît cei amatori. 
De altfel, acolo nu rămîn 
amatori decît pugiliștii mai 
puțin dotați. Ceilalți, momiți 
pc de o parte de ofertele di
verșilor afaceriști, iar pe de 
alta parte siliți să lupte pen
tru existență, trec la profe
sionism. In schimb, boxerii 
din țările socialiste, avînd 
posibilitatea să sc dezvolte ca 
amatori, ating în ansamblu o 
valoare ridicată, mulți dintre 
ei putînd să lupte de la egal 
la egal cu orice boxer pro
fesionist. Un singur exemplu: 
titlul european la categoria 
„muscă" (box profesionist) și-l 
vor disputa în curînd Renee 
Libcer, campionul Franței și 
J. Caldwell, campionul Marii 
Britanii. Ambii au fost învinși 
de Mircea Dobrescu. Con
cludent, nu? — 2) Antreno
rul Constantin Teașcă are 38 
de ani. A jucat fotbal la 
Acvjla-Giurgiu și la Concor- 
dia-Ploești. Acum e antreno
rul echipei Dinamo-Obor.
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