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Lucrările Congresului al lll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Ședința de joi dimineață

Joi au continuat lucrările celui de a! 
IlI-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Ședința de dimineață s-a deschis la 
ora 8,30, fiind prezidată 
Dumitru Coliu.

Au continuat discuțiile 
Comitetului Central și la 
misiei Centrale de Revizie.

Intîmpinat cu vii aplauze, ia cuvîn- 
tul tovarășul Ion Gheorghe Maurar, 
președintele Prezidiului Marii Adunări 
Național?.

Tov. Iosif Uglar, delegat al orga
nizației regionale de partid Baia 
'tare, prim-secretar al Comitetului' 
regional Baia Mare al P.M.R., a sub
liniat că victoriile obținute de po- ___ _
porul nostru în opera de construire Canada

Tov. Gh. Gaston Marin, delegat al 
organizației regionale de partid Ba
cău, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a subliniat că, înfăp
tuind planiil de electrificare, poporul 

■ nostru a dat viață previziunii științi
fice asupra dezvoltării forțelor de 

■producție făcută cu 10 ani în urmă 
de călăuza sa încercată — Partidul 
Muncitoresc Romîn. Vorbitorul s-a ' 
ocupat pe larg de. sarcinile deosebit 
de importante trasate de partid cu 

‘ privire la introducerea tehnicii avan
sate în toate ramurile economiei și 
a arătat că îndep’inirea lor va face 
ca țara noastră să 
perioadă 
voltate.

Primit 
Filiberto 
tetiilui Executiv, 
tillin’ Central 
din Columbia, a transmis salutul 
Partidului Comunist din Columbia.

După pauză, ședința a fost prezida
tă de tovarășul Ștefan Voitec. care a 
anunțat, în aplauzele puternice al: 
celor prezenți, că la Congres a sosit 
tovarășul Wladjslav Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului 
Partidului Muncitoresc 
nez.

de tovarășul

referit pe larg la munca privind con
solidarea și lărgirea relațiilor de 
producție socialiste la sate, sublini
ind că cooperativizarea a creat con
diții favorabile pentru creșterea con
tinuă a producției vegetale și ani- 
male.

Intîmpinați cu vii aplauze, tova
rășii Viile Pessî, secretar general al 
Partidului Comunist din Finlanda, 
Hilding Ilagberg, președintele Parti
dului Comunist din Suedia, și Annie 
Buller-Guralnik, membru al Comi
tetului Național al Partidului Comu
nist din Canada, transmit Congresu
lui saluturile Partidului Comunist din' 
Finlanda, I artidului Comunist 
Suedia și Partidului Comunist

■a socialismului se datoresc însușirii 
politicii partidului de către masele 
largi, care o consideră drept propria 
'lor politică și luptă cu abnegație 
pentru traducerea ei în viață. El a 
vorbit despre activitatea multilate
rală a organizațiilor de partid din re
giune pentru continua întărire a le
găturii partidului cu masele.

Primiți cu vii aplauze.
Norma u do lscaro, 
tetiilui orășenesc 
Partidului Comunist 
și Peter Kerrigan, 
rouîtii Politic al 
munist din Marea 
mit Congresului saluturile Partidului . 
Comunist din Argentina și Partidului

• Comunist din Marea Britanie.
Tov. Maria Pantilie, delegată a or

ganizației regionale de partid Bucu
rești, membră a O.A.C. din satul 
Ceacu, raionul Călărași, a înfățișat, 
«rin exemplul prefacerilor adînci din 

ața colectiviștilor din această gos
podărie, roadele politicii partidului de 
transformare- socialistă a agriculturii. 
Tu numele colectiviștilor, ea a adus 
calde mulțumiri partidului, care -în
drumă țărănimea pe drumul unei 

.vieți luminoase.
Tov. Anton Stoiarmvici, delegat al 

organizației regionale de partid Ga
lați. prim-secretar al Comitetului re- Primit cu vii aplauze, 
gional Galați al P.M.R., a vorbit 
.despre avântul pe care l-a luat în 
.ultimii ani dezvoltarea industrială și 
agrico'ă a regiunii. Vorbitorul s-a

tovarășii
secretar al Comi- 
Buenos

din Argentina, 
membru al Bi- 
Partidului Co- 
BritanP, tranș-

Aires al

scurtă, la

cu vii
Barrero,

satul

se ridice, într-o 
nivelul țărilor dez-

aplauze, tovarășul 
membru . al Comi- 

secretar al Comite- 
al Partidului Comunist 

a transmis

Central al
Unit Polo-

a luat cu- 
vîntul tovarășul Gbeorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor.

O caldă strlngere de mină a tovarășilor Gh. Gheorghiti-Dej și N. S. Hrușciov

Tovarășul Marian Mureșan, dele
gat al organizației regionale de 
partid Sta'in, secretar al Comitetu
lui de partid al Combinatului chimic 

pu
re- 
co

pe n- 
de 

crește-

dezvoltarea 
chimice în 

de felul cum 
a muncit

Făgăraș, a arătat 
ternică. a industriei 
giune. El s-a ocupat 
lectivul combinatului 
tru îndeplinirea sarcinilor puse 
Congresul al ll-lea, privind

In sala Congreselor au sosit pionierii,

rea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Intîmpinați cu vii aplauze, tova
rășii lahary Ehsan, membru al Bi
roului Politic al C.C.. al Partidului 
Popular din Iran, Henry lloff, mem
bru al Secretariatului
.Central al 
Norvegia, 

.al Biroului 
Central al I 
Olanda, au 
lui Popu'ar 
munist din „
Comunist din Olanda.

Tov. Dumitru Gheorghiu, delegat 
al organizației regionale de partid 
lași, prim-secretar al Comitetului re
gional Iași al P.M.R., a vorbit des
pre realizările obținute, sub condu
cerea comuniștilor, de oamenii muncii 
din această regiune, a cărei in
dustrie, agricultură și viață cultu
rală au cunoscut un avînt continuu 
in anii puterii populare. El s-a ocu
pat pe larg de sarcinile muncii po- 
liiice pent'ii consolidarea și lărgi
rea secto'ului socialist al agricul
turii, pentru creșterea producției a- 
gricole și a subliniat că rezultatei- 
obținute confirmă just țea politicii

nostru în aplicarea crea- 
genialului plan cooperatist

Comitetului
Partidului Comunist din 

și Pieter Bakker, membru 
Politic al Comitetului

Partidului Comunist din 
adus saluturile Partidu- 
din Iran, Partidului Co- 
Norvegia și Partidului

partidului 
toare a 
al lui Lenin.

Primit cu vii aplauze,
Etienne LentiMon, 
ducerii Partidului 
ția, a adus salutul 
din Elveția.

Tovarășul Petre 
al < ' ‘
Craiova, 
piliere", 
rea în 
dnstriei 
puterii 
sarcinile uzinei 
producerea locomotivei 
trice și a altor mașini și utilaje 
cesare electrificării țarii la nivelul 
tehnicii moderne.

Intîmpinați cu vii aplauz», tovi-' 
rășii Petr» Peterssen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca, și John 
Manson, membru al Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă. au adus saluturile 
Partidului Comunist din Danemarca 
și Partidului Comunist din Noua Ze-, 
elandă.

Ședința s-a încheiat la ora 13,30.

tovarășul
membru al con- 
Muncii din Elve- 
Partidului Muncii

Săftoiu, delegat 
organizației regionale de partid 

maistru la uzinele „Electro- 
a vorbit despre dezvolta- 
țara noastră a ramurii in- 

electrotehnice, create în aitil 
populare, despre succesele și 

.Electropntere" i« 
Diesel elec- 

ne-

Ședința de joi după-amiază
Dupâ-amiază ședmța s-a deschis la 

ora 16, fiind prezidată de tovarășul 
Leoflte Răutu.

Primit cu vii aolauze, ia cuvîntul 
tovarrșul Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Tov. Rodion Porumbescu, delegat 
al organizației orășenești de partid 
București, strungar la uzinele „Se
mănătoarea", a raportat Congresu
lui că, în cinstea acestui mare eveni
ment în viața poporului nostru, co
lectivul uzinei a realizat cei mai

cursul existenței sale. El a vorbit 
despre activitatea de continuă îm
bunătățire a mașinilor agricole și 
despre hotărîrea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor uzinelor, de 
a folosi mai bine rezervele inter
ne, în scopul măririi producției de 
mașini necesare agriculturii noastre 
socialiste.

Intîmpinați cu vii aplauze, tova
rășii Friedrich Hexmann, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Au
stria, și Apostolos Grozos, președin-

înalți indici ai producției din de- (Continuare in pag. a



(Urmare din pag. 1)

iele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia, aduc salu
turile Partidului Comunist din Au
stria și Partidului Comunist din 
Grecia.

Tov. Victor Boloian, delegat al 
organizației regionale de partid Ora
dea, prim-secretar al Comitetului re
gional Oradea al P.M.R., a aratat că 
în cadrul dezvoltării întregii econo-, 
mii naționale, economia regiunii, a 
cunoscut o dezvoltare armonioasă și 
multilaterală a tuturor ramurilor ei- 
El ă înfățișat Congresului aspecte 
din munca organizațiilor de partid!, 
pentru transformarea socialistă ^a a- 
griculturii și întărirea cconomico- 
organizatorică a unităților coopera
tiste

Tov. Gheorghe Pop, delegat al or
ganizației regionale de partid Baia 
Mare, președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
a vorbit despre puternica dezvoltare 
a industriei și agriculturii regiu
nii, în care în trecut domnea îna
poierea economică și culturală, des
pre felul cum s-a oglindit această 
dezvoltare în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. El s-a re
ferit de asemenea la lărgirea acti
vității sfaturilor populare, ca urma
re a lărgirii competenței lor, potri
vit hotărîrilor de partid și de stat.

Primiți cu vii aplauze, tovărășii 
Djokosudjo-no, membru al Secreta
riatului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indonezia, și 
Cocrges Rlineur, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Belgia, aduc 
saluturile Partidului Comunist din 
Indonezia și Partidului Comunist din 
Belgia.

Tov. loachim Hațegan, delegat al 
organizației de partid a Regiunii Au- 

.fciwme Maghiare, prim-secretar al 
Comitetului raional Toplița al 
'P.M.R., a vorbit despre măsurile 
iluate de organizațiile de partid din 
■raion, unde pădurile ocupă o impor
tantă suprafață, pentru îmbunătăți
rea activității economice în exploa
tările forestiere și de industrializare 
a lemnului, pentru valorificarea su
perioară a acestei mari bogății.

După pauză, ședința a fost prezi
data de tovarășul Leontin Sălăjan.

Tov. Ion Dragomfr, delegat al or

Ședința de vineri dimineață
' Vineri au continuat lucrările celui 
de al 111-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Ședința de dimineață s-a deschis 
ia ora 8,30 fiind prezidată de tova
rășul Glieorghe Stoica.

Au continuat discuțiile la raportul 
Comitetului Central și la raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Tov. Vasile Vilcu, delegat al orga- 
'frizației regionale de partid Constan
ța, prim-secretar al Comitetului re
gional Constanța al P.M-R., a vor
bit despre realizările obținute în in
dustrializarea regiunii și în aplica
rea politicii leniniste a partidului de 
transformare socialistă a agriculturii. 
El a arătat că încheierea procesului 
de colectivizare a agriculturii regiu- 

'biii și întărirea continuă econbmico- 
•orghnimtorică a gospodăriilor colec

Delegați ia Congres, intr-o pauză, în țața standului de cărți

ganizației regionale de partid Pitești, 
director de schelă petrolieră, a ară
tat dezvoltarea rapida a tinerei in
dustrii petroliere din regiune, care 
dă în prezent o parte însemnată din 
producția totală de țiței a țării. Vor
bitorul s-a ocupat de o serie' de sar
cini important? ța sporirea eficien
ței forajului de exploatare, creșterea 
producției și a rezervelor de țiței, 
extinderea forajului cu turbină etc.

Intîmpinați cu vii aplauze tova
rășii Alfred Rubin, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 

■ al Partidului Comunist din Germa
nia, și Bhupesh Gupta, secretar al 
Consiliului Național al Partidului 
Comunist din India, au transmis sa
luturile Partidului Comunist din 
Germania și Partidului Comunist 
din India.

Tov. Constantin Adcchiței, dele
gat al organizației regionale de 
part'd Suceava, brigadier zootehnic la 
G.A.S. Coțușca, Ero-u al Muncii So
cialiste, a subliniat grija partidului 
pentru ridicarea bunăstării poporu
lui muncitor, care-și găsește expresia 
și în prevederile din raportul Comi
tetului Central privind desfacerea 
către populație a unor cantități tot 
mai mari de produse industriale și 
alimentare El a vorbit despre expe
riența gospodăriei unde lucrează în 
dezvoltarea producției animale, ex
periență pe care comitetul regional 
se preocupă s-o extindă și în alte 
gospodării.

Primiți cu vii aplauze, au adus 
salutul Congresului din partea Parti
dului Comunist din Algeria — de
legatul Partidului Comunist din Al
geria, din partea Partidului Comu
nist din Chile — tovarășul Luis Cor- 
valan, secretar general al Partidului 
Comunist din Chile, din partea Parti
dului Comunist din Siria — tova
rășul Haled Bagdas, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Siria, 
din partea Partidului Progresist al 
poporului muncitor din Cipru — to
varășul Ezechil Papaioanu, secretar 
general al Partidului Progresist al 
poporului muncitor din Cipru, din 
partea Partidului Comunist din Lu
xemburg — tovarășul Dominique 
Urbany, secretar general al Partidu
lui Comunist din Luxemburg.

Ședința s-a încheiat la ora 20,00.

tive au schimbat din temelii viața 
țărănimii muncitoare. Vorbitorul a 
înfățișat perspectivele luminoase de 
dezvoltare a regiunii în domeniul in
dustriei, al creșterii producției agri
cole și în domeniul social-cultural.

Tov. A ta n a se .loja, delegat al or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești, președintele Academiei R. P. 
Romine, a arătat că sub îndrumarea 
ideologică și cu sprijinul partidului 
cercetarea științifică din țara noastră 
s-a ridicat la un nivel superior. El a 
Vorbit despre succesele dobîndite de 
institutele Academiei R-P. Romine, 
datorită orientării muncii lor pe baza 
concepției marxist-leniniste și legării 
cercetărilor științifice cu practica 
construcției socialiste. Vorbitorul a 
exprimat angajamentul oamenilor de 
știință de a îndeplini cu devotament

Un grup de delegați, într-o pauză a lucrărilor Congresului
sarcinile de răspundere încredințate 
lor de Congresul partidului.

Primiți cu vii aplauze, transmit 
Congresului saluturi : din partea Par
tidului Comunist din Spania — to
varășul Enrique Lister, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania; din partea Partidului Comu
nist din Japonia — tovarășul Ilarii 
Yoneha-ra, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia; din partea Par
tidului Comunist din Statele Unite ale 
Americii — tovarășa Elisabeth Flynn, 
vicepreședinte al Partidului Comunist 
din S.U.A.; din partea Partidului Co
munist din Liban — tovarășul Has
san Kraytem, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Li
ban.

Tov. Vasile Șipoteanu, delegat al 
organizației regionale de partid Ba
cău, electrician pe șantierul construc
țiilor de la Onești, a raportat suc
cesele obținute în cinstea Congresu
lui partidului de constructorii mare
lui complex petrochimic Onești-Bor- 
zești. El a vorbit despre transformă
rile profunde ce s-au produs în ținu
tul Oneștilor, despre viața nouă a 
oamenilor muncii, subliniind că toate 
acestea sînt rezultatul aplicării în 
viață a politicii partidului, care ex
primă interesele clasei muncitoare, 
ale întregului popor muncitor.

Intîmpinați cu vii aplauze, aduc 
apoi saluturi : din- partea Partidului 
Comunist din Izrael — tovarășul 
Samuil Mikunis, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Izrael; din partea Parti
dului Socialist Unit din Islanda — 
tovarășul Einar OJgeirsson, președin
tele Partidului Socialist Unit din Is
landa; din partea Partidului Comu
nist din Irak — delegatul Partidului 
Comunist din Irak; din partea Parti
dul Comunist din Maroc — tovară
șul Aii Yata, secretar general al Par
tidului Comunist din Maroc.

Tov. Mihai Beniuc, delegat al or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești, prim secretar al Uniunii Scrii
torilor, a exprimat bucuria creatori
lor din domeniul literaturii și artei 
pentru aprecierea și încrederea ce o 
acordă muncii lor conducerea parti
dului și a subliniat că scriitorii și 
artiștii se angajează să muncească 
cu tot talentul, cu toată forța lor 
creatoare pentru ca, așa cum cere 
poporul și partidul, să îmbogățească 
fondul de idei pe care se clădește 
activitatea lor, să trateze în operele 
lor temele mari ale vremurilor pe 
care le trăim.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul lsac Martin.

Tov. Maria Petrilă, delegat al or
ganizației regionale de partid Timi
șoara, secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor, a vorbit despre drep
turile depline de care se bucură fe
meile în țara noastră, datorită luptei 
consecvente pe care a dus-o partidul 
nostru pentru eliberarea poporului de 
sub jugul asupririi și exploatării.

Ea a subliniat justețea hotărîrii Bi
roului Politic al C.C. al P-M.R. cu 
privire la noua formă de organizare 
a mișcării de femei, care a creat con
dițiile antrenării tot mai active a fe

meilor la construirea socialismului în 
patria noastră.

Primiri cu vii aplauze, tovarășii 
Jose Massena, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uruguay, 
tom ni Taoafik, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Tunisian și de
legatul Partidului Comunist din Tur
cia au adus saluturile Partidului Co
munist din Uruguay, Partidului Co
munist Tunisian și Partidului Coiuu- 
nist din Turcia.

Tov. Gh. Rădoi, delegat al organi
zației regionale de partid Stalin, di
rector general al Uzinelor „Steagul 
roșu", a prezentat realizările impor
tante ale colectivului uzinelor, oprin- 
du-se îndeosebi asupra măsurilor lua
te pentru continua îmbunătățire a ca
lității producției și reducerea prețu
lui de cost al autocamioanelor, ridi
carea gradului de mecanizare al pro
ceselor de producție, stimularea ino
vatorilor etc. El a arătat că munci
torii, inginerii și tehnicienii uzinei 
sînt hotarîți să îndeplinească sarcina 
de răspundere trasată de partid de a 
dubla pînă în 1965 producția de au
tocamioane-

Intîmpinați cu vii aplauze, trans
mit apoi saluturi.: din partea Parti
dului Comunist din Brazilia — de
legatul Partidului Comunist din Bra
zilia; din partea Partidului Socialist 
Popular din Cuba — tovarășul Ral- 
cines Ramon, membru supleant al 
Biroului Executiv al Comitetului Na
țional al Partidului Socialist Popu
lar din Cuba; din partea Partidului 
Comunist din Venezuela — tovarășul 
Humberto Arrietti, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ve
nezuela.

Ședința de vineri după-amiază
Ședința de vineri după-amiază s-a 

deschis la ora 16, fiind prezidată de 
tovarășul Nicol a e Ceau.șescu.

La propunerea Prezidiulir, Congre
sul a aprobat în unanimitate închide
rea discuțiilor la raportul Comitetului 
Central și la raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

Tovarășul Ștefan Voitec a dat citire 
proiectului de Rezoluție a celui de al 
IlI-lea Congres, al P.M.R.

Rezoluția a fost aprobată în una
nimitate.

In sală răsună aplauze puternice și 
îndelungate, urale.

Congresul a adoptat în unanimitate 
hotărîrea prin care aprobă raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Congresul a adoptat apoi în unani
mitate liotărîrea prin care aprobă mo
dificările aduse Statutului Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Nicol ae Ceaușescu a anun
țat că din întreaga țară au sosit și 
continuă să sosească pe adresa celui 
de al 111-lea Congres al P.M.R. nume

Tov. Alexandru Chiru, delegat al 
organizației regionale de partid 
Pitești, strungar la Uzinele „Va
sile Tudose" din Oolibași, a arătat 
că în regiunea Pitești, datorită politicii 
înțelepte a partidului de repartizare 
rațională a forțelor de producț'e pe 
întreg cuprinsul patriei, au luat ființă 
și au fost dezvoltate mai multe în
treprinderi. El a vorbit despre contri
buția muncitorilor din uzinele meta
lurgice din regiune la îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea con
sumurilor de materiale, despre succe
sele cu care brigada de strungari, con
dusă de el, a intimpinat Congresul 
partidului.

Tov. Maria Copil, delegată a orga
nizației regionale de partid Oradea, 
profesoară la Școala pedagogică din 
Oradea, a vorbit despre ■ munca ca
drelor didactice din regiune în ve
derea înfăptuirii sarcinilor trasate de 
pa-rtid și guvern pentru îmbunătățirea 
învățăinîntului și legarea lui tot njaî 
strînsă cu practica construcției sor
ii ste.

Apoi s-a dat citire telegramelor de 
salut sosite pe adresă Congresului 
din partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Honduras, Co
mitetului Centra! al Partidului Comu-i 
nist din Australia, Comitetului Cen- 
trai al Partidului Comunist din Cey
lon, Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Martinica și a Birou
lui Politic Național al Partidului De
mocrat din Guineea.

In aplauzele asistenței în numele 
Congresului, Prez diul a mulțumit tu
turor acestor partide pentru mesajele 
de salut trimise.

Ședința s-a încheiat Ia ora 13,30, 

roase telegrame și scrisori. Pînă a- 
cum au sosit peste 1.200 de telegra
me și scrisori, trimise de muncitori,- 
țărani colectiviști și întovărășiți, in
gineri, tehnicieni, oameni de știință,- 
lucrători pe tărîmul culturii, tineri, 
femei, de colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi, de pe șan
tiere, din ministere, organizații ob
ștești, unități militare etc. Cu toții 
salută cu înflăcărare Congresul, rapor
tează cu mîndrie realizările pe care 
le-au obținut în cinstea Congresului 
și își iau angajamente entuziaste pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

In aplauzele asistenței, în numele 
Congresului, Prezidiul mulțumește 
tuturor oamenilor muncii pentru salu
turile și urările trimise Congresului 
și le urează succese în munca și lupta 
lor pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului, pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului în patria noastră.

Următoarea ședință a Congresului 
va avea loc la 25 iunie, ora 8,30, ■



in zilele Congresului
Cu sarcinile îndeplinite

Concursul culîural - sportiv ol iineretufui

Succes deplin întrecerilor 
din cadrul etapei a 1 l-a!} I

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc în aceste zile cu viu in
teres lucrările celui de al IlI-lea Congres al P.M.R. Raportul Comite
tului Central, prezentat Congresului de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

I Dej este citit și studiat în amănunțime. Însuflețiți de importantele 
•' obiective incluse în Raport, de minunatele perspective ce se 

deschid în fața poporului nostru, oamenii muncii de pe întinsul pa- 
; triei în rindurite cărora se numără zeci de mii de sportivi, își iau noi 

angajamente, participă cu și mai mult elan la întrecerea socialistă, 
j dau viață unor noi inițiative și obțin realizări deosebite.

Mtireșan Pompei, miner fruntaș la Întreprinderea „l’etre Gheorghe" Săsar, 
din Baia Mare. In clipele de răgaz el practică cu pasiune sportul preferat, 

popicele, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai asociației sportive 
Foto: S. Andrei

Din poșta zilei
O nouă bază sportivă la Craiova

Cei peste 500 de membri ai asocia
ției sportive Voința din localitate au 
inaugurat intr-un cadru festiv noua 
bază sportivă pe care își vor desfă
șura în viitor activitatea. Noua con
strucție cuprinde terenuri de volei, 
baschet, tenis de cîmp, sală de șali și 
tenis de masă și două arene de po
pice. La amenajarea acestei frumoase 

•ze sportive s-au efectuat peste 4000 
. e ore muncă voluntară.

AVRAM ION CHIUZA 
coresp.

Noi recorduri raionale

In ultima perioadă de timp consi
liul raional U.C.F.S. Caracal a organi
zat prin comisiile de specialitate o serie 
de concursuri în cadrul cărora au fost 
stabilite 9 recorduri la atletism, 3 la 
tir și 5 la popice. Cel mai valoros 
record este acela realizat la aruncarea 
greutății de juniorul Cornel Deloanu 
(școala medie nr. 2) Cu o aruncare de 
13,60 m. De asemenea, merită a îi 
Scoase în evidență și rezultatele obți

nute de tînăra atletă Viorica Gazinschi 
(școala medie nr. 2), care a alergat 
100 m plat în 12,8 sec., a sărit în lun
gime 4,30 m, iar la înălțime deține re
cordul raional cu 1,31 m.

GH. DONCIU — coresp.

Fier vechi pentru echipament nou

Membrii asociației sportive Energia 
de pe lîngă G.A.C. Pictroșani din ra
ionul Plocști au strîns în orele lor 
libere peste 8000 kg fier vechi, pe care 
l-au valorificat, iar cu banii primiți 
și-au cumpărat echipament pentru sec
țiile de fotbal, volei și atletism. In 
fruntea acestei acțiuni a stat activistul 
sportiv voluntar Eugen Florescu, care 
a reușit să mobilizeze Un mare număr 
de tineri și vîrstnici pentru strîagerea 
fierului vechi.

Exemplul colectiviștilor din Pietro- 
șani a fost urmat și de membrii aso
ciațiilor sportive Recolta Puchenii Mari 
și Progresul Puchenî Moșneni, care de 
asemenea și-au cumpărat cu banii pri
miți din colectarea fierului vechi echi
pament nou.

GH. ALEXANDRESCU — coresp.

Muncitorii și tehnicienii fabricii „E- 
lastic'* din Sibiu, printre care se află 
numeroși sportivi, au obținut frumoase 
succese în producție în cinstea celui 
de al 11 Idea Congres al. partidului. 
Așa, de pildă, fotbalistul Gheorghe Ță
ranii și-a depășit lunar norma de pro
ducție cu 20 la sută, procent realizat 
și de jucat oarea de tenis de masă Ana 
Dragomir, din seeția arcuri spirale reci. 
Un alt muncitor care a obținut însem
nate succese în producție este trăgă
torul Ladislau Bendic. El este un ino
vator priceput. A făcut numeroase a- 
daptări la mașina la care lucrează, rea- 
tizînd importante economii.

Printre numeroșii sportivi ai uzinei 
care-și îndeplinesc cu cinste sarcinile 
de producție trebuie să mai amintim 
pe loan Bendic, Lazăr Pîrvulescu, 
Gheorghe Avrigeanu, Ion Catană, toți 
fotbaliști, voleibaliștii loan Ochesiu, 
Gheorghe Rentea, șahiștii Marin Marin, 
Radu Mihail, precum și Gherhard 
Reb, Florin Cațavei, lvan Orza, mem
bri ai secției de turism.

ILIE IONESCU corespondent
U —<   „Mm i I.» I > ■ «Hi  .................... «n ■"■■■ I h — ,

0 interesantă conferință 
cu temă sportivă ținută 

la S.R.S.C.
Societatea pentru Răspîndirea 

Științei și Culturii a organizat ieri, 
în sala lectoratului central, con
ferința „PARTIDUL MUNCITO
RESC ROM1N, CONDUCĂTORUL 
MIȘCĂRII DE CULTURA FIZICA 
Ș! 'SPORT DIN PATRIA NOAS
TRĂ", prima din cadrul unui ciclu 
de conferințe cu temă sportivă pre
văzut de ă.R.S.C. Expunerea, ur
mărită cu mult interes, a fost 
făcută de tov. V. VOICHIȚA — 
șeful secției de propagandă și 
agitație a Consiliului general 
U.C.F.S.

Clubul "zinelor Republica, de curind dat In folosință, cuprinde pe Ungă alte 
importante amenajări și o modernă sală de popice. Foto B. piobanu

Concursul ciiltural-sportiv al tinere
tului, această frumoasă întrecere cul
turală șl sportivă de mase, care a po
larizat, în ultima perioadă de timp, 
interesul a zeci de mii de tineri, a 
trecut acum la o etapă superioară, 
aceea a întrecerilor pe centre de co
mune.

Rezultatele obținute în prima etapă 
sînt o chezășie a unor noi succese 
care se vor obține în cadrul celei de 
a Ii-a etape. In numeroase regiuni ale 
țării activiștii sportivi au luat din 
vreme măsurile tehnice și organiza
torice menite să ducă la desfășurarea 
în cele mai bune condițiuni a etape' 
a Il-a, premergătoare etapei raionale 
care, așa după cum se știe, va încheia 
această marc întrecere sportivă și cul
turală a tineretului patriei noastre.

In regiunile Iași, Stalin, Craiova, 
Timișoara pregătirile se desfășoară cu

Noi purtători ai
SIGHIȘOARA. Consiliile asociațiilor 

' sportive desfășoară o vie activitate pe 
i linia organizării a cit mai multe con
cursuri pentru cucerirea insignei 
G.M.A. Astfel, nu de mult, peste 360 
de tineri și tinere din cadrul asocia
ției sportive Metalul II au cucerit in
signa G.M.A.

In asociația Victoria, concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A. s-au 
bucurat de participarea a peste 90 de 
tinere.

IOAN TURJAN — coresp.
BAIA MARE. Ctt sprijinul organiza

ției U.T.M., consiliul asociației spor
tive Stăruința din localitate a mobi
lizat 64 tineri, care realizîndti-și nor
mele G.M.A. au devenit purtători ai 
insignei.

V. SĂSARANU — coresp. reg. 

febrilitate. La căminele culturale echi
pele artistice, formațiile corale și de 
dansuri fac ultimele repetiții, în timp 
ce pe terenurile de sport tinerehd se 
antrenează cu asiduitate pentru a re
prezenta cu cinste asociația sportivă 
din comuna respectivă. In comunele 
unde s-a stabilit că vor avea loc în
trecerile se fac, de asemenea, pregă
tiri intense în vederea, primirii oaspe
ților și a bunei desfășurări a întrece
rilor culturale și sportive. Consiliile 
raionale U.C.F.S. au trimis tehnicieni 
care să ajute la alcătuirea progra-' 
melor întrecerilor sportive și care să 
asigure ajutorul tehnic necesar com
petițiilor.

Urăm deplin succes tuturor par-< 
ticipanților la cea de a Il-a etapă a 
Concursului ciiltural-sportiv al tinere
tului 1

insignei G. M. Â.
BOTOȘANI. Consiliul asociației Vo-L 

ința a organizat, cu puțin timp în ur
mă, concursuri pentru trecerea norme
lor G.M.A. Un număr de 30 de tineri 
au devenit purtători ai insignei. Prin
tre cei care s-au remarcat în mod deo
sebit în ce privește pregătirea pentru 
trecerea normelor se află rihtuitorul 
Nechifor Dumitru, cizmarul Mircea 
Laslovici și croitoreasa Paraschiva Ște- 
fănescu.

A. ABRAMOVICI, coresp-

Succese 
ale sportului 

brăilean
In ultima vreme, consiliul orășe

nesc U.CF.S. Brăila a acordat o a- 
tenție deosebită creșterii numărului 
de membri U.C.F.S. cit și asigurării 
unei bogate și permanente activități 
competitionale pentru aceștia. Astfel, 
numărul membrilor U.C.F.S. a ajuns 
la 30.000 în orașul Brăila. Nu
mărul asociațiilor sportive a crescut 
la 44. Numeroasele competiții, ca. 
cele de volei, fotbal, lupte, baschet, 
handbal redus, gimnastică etc. au 
reușit să antreneze peste 20.000 par
ticipant din întreprinderile, institu
țiile și școlile din localitate.

Pentru a asigura întărirea bazei 
materiale, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Brăila, sprijinit îndeaproape și 
cu entuziasm de miile de sportivi 
din oraș, a trecut la reamenajarea a 
25 terenuri de volei, trei terenuri de 
fotbal, trei terenuri de bascliet și la 
amenajarea a opt terenuri noi de 
volei și două de baschet.

VAL. STOIU — coresp.

Asociația sportivă Steagul roșu din 
Orașul Stalin este cunoscută prin echi
pele ei de fotbal, tenis de cîmp, baschet, 
hochei pe gheață, lupte, box. atle
tism și șah. Toate aceste 8 ramuri spor
tive au obținut în diverse competiții 
sportive republicane frumoase rezul
tate. In rîndurile care urmează nu este 
însă vorba de echipele ce iau parte 
într una din competițiile oficiale repu
blicane. oi de activitatea sportivă de 
mase din cadrul uzinelor de autoca
mioane „Steagul roșu“, uzină în care 
predomină tineretul.

La ora actuală această asociație spor
tivă numără peste 4700 de membri ai 
U.C.F.S. In anul trecut, numărul lor 
a fost mult mai mic. El a crescut și 
este în plină creștere datorită nume
roaselor acțiuni întreprinse de consiliul 
asociației sportive, de către comitetul 
sindical și comitetul U.TJW. pe u- 
zină. Din acțiunile organizate să ne o- 
prim numai asupra uneia : Con
cursul cult ural-sportiv al tineretului.

O dată lansat Concursul cultural- 
sportiv, consiliul asociației, comitetul 
sindical și comitetul U.T.M. pe uzină, 
prin afișe, anunțuri la stația 
de amplificare, prin ziarul de uzină, 
prin muncă de lămurire de la om Ia 
om etc, au făcut o intensă muncă 
de popularizare. Rezultatul : peste 
2500 de tineri au participat Ia 
concurs. S-au creat 18 echipe de 
fotbal pe secții, 18 echipe de 
volei masculin. 13 echipe de volei 
feminin. Numeroși tineri an partici
pat la atletism, (în această ramură

Asociația sportivă Steagul roșu, 
pe ■■ drum bun

sportivă s-au organizat numai alergări, 
de la 100—1500 m).

La pregătirea și antrenarea echipe
lor de fotbal un aport deosebit l-a adus 
echipa de fotbal a uzinei. Fiecare ju
cător s-a ocupat de echipa din sec
ția în oare lucrează. Antrenorii s-au 
străduit mai întîi să selecționeze un 
număr cît mai mare de jucători. De 
aceea au format în fiecare sec
ție un lot c6 depășea cu mult 
numărul necesar de jucători pen
tru două echipe. Cu ei au organizat 
cîteva jocuri de verificare pentru a se
lecționa pe cei mai talentați în echipa 
secției. ’•

Dintre antrenorii care au pregătit 
cel mat bine echipele din secțiile lor 
amintim pe : lăcătușul Ein. llașoti» 
maistrul Gheorghe Bîrsan, lăcătușul 
Ion Sigheti și alții.

Un viu interes a trezit în rîndurile 
tineretului din ace<astă uzină voleiul. 
Cele 18 echipe masculine și 13 femi
nine au fost urmărite cu mult interes 
de către spectatori. Rezultatul final al 
concursului de volei a fost... crearea a 
încă unei secții de sport pe lîngă cele 

opt existente pînă atunci în asociație. 
Un deosebit talent au dovedit turnăto
rul Serafim Muși du, laborantul Iosif 
Codreanu, călitorul Emanoil Benovici, 
forjorul Constantin Pîrvulescu, instala
torul Ion Constantin, care au fost de 
altfel selecționați în echipa uzinei. Din 
echipa feminină de volei amintim pe : 
Florica Ghiorog, Ecaterina Ariton $i pe 
Emilia Popa. Nu putem trece și 
peste cîteva nume de tineri care au toate 
șansele să mă'zească numărul membri
lor secției de atletism a asociației. Este 
vorba de presătorul Marin Teofil, elec
tricianul Demostene Guinea, instala
torul Stelian Tară, turnătorul Vasile 
Ciobanii etc., ca și de Clara Sileș și 
Maria Ardeleanu miezuito-are.

Numai fu prilejul organizării aces
tui concurs, numărul membrilor U.C.F.S. 
a crescut cu peste 200, cotizația fiind 
încasată în procent de 100%. Merită 
relevat faptul că numai de la 1 ianuarie 
și pînă la 15 iunie asociația sportivă 
Steagul roșu a încasat peste 35.000 lei 
cotizații U.C.F3.

Vorbind de viitoarele acțiuni pen
tru lărgirea sportului de mase, tov. 

Ion Chihaia, președintele asociației 
sportive ne-a spus : „După terminarea 
acestui concurs, no>i vom organiza 
o nouă competiție sportivă, un 
concura în cinstea zilei de 23 August. 
Câștigătorii acestui concurs vor primi 
cupa ziarului de uzină „Steagul roșu”. 
Vreau să menționez — spunea el — 
că în cadrul acestui concurs se va 
lărgi și numărul ramurilor sportive. 
Amintesc de înot și trîntă".

Din cele relatate rezultă că în uzina 
de autocamioane „Steagul roșu* din 
Orașul Stalin s-au obținut frumoase re
zultate în dezvoltarea sportului de 
mase. Trebuie însă menționat că posi
bilitățile sînt mult mai mari, nu nu
mai în ce privește atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri în diverse 
ramuri sportive, ci și pentru practicarea 
mai multor sporturi.

„Pentru aceasta — ne spunea Ion 
Marin, președintele comitetului sindi
cal — este necesar ca consiliul asocia
ției să se ocupe mai mult de organi
zatorii sportivi din secții, să-i instruiască 
mai temeinic, să aibă cu ei o legă
tură mai strînsă. Cei peste 4.700 dc 
membi U.C.F.S. nu sîiit prea mulți 

în raport eu numărul mare de salariați 
aj uzinei noastre. Consiliul asociației și 
comitetul nostru sindical nu au arătat 
o preocupare permanentă pentru dez
voltarea unor ramuri sportive specifice 
regiunii noastre ea turismul, alpinis
mul, schiul, ciclismul. Apoi — conchide 
tOv. Marin — în sezonul de toamnă 
și iarnă acțiunile sportive întreprinse 
de consiliul asociației sînt mult uiai 
slabe ea în sezonul de primăvară și 
vară. Trebuie să punem accent de a- 
ceea pe transformarea acțiunilor oca
zionale în acțiuni permanente".

La cele relatate dc tov. Marin, mai 
putem adăuga și noi cîte ceva. La vii
toarele concursuri trebuie să se lichi
deze deficiențele manifestate ca : neres- 
pectarea programelor, muncă superfi» 
cială în legătură cu asigurarea condu
cerii meciurilor tie către arbitrii ofi
ciali. Pe de altă parte membrii consi
liului asociației planificați pentru a 
răspunde de o competiție, să fie pre
zon ți Ia locul unde se desfășoară com
petiția.

Cu toate aceste deficiențe, rezulta
tele dobînidițe pînă acum de asociația 
sportivă Steagul roșu ne arată că s-a 
pornit pe un drum sănătos și că deci 
rezultatele vor fi din ce în ce mai 
bune în atragerea întregului tineret 
în această uzină spre practicarea spor
tului.

MtHAS PETRESCU



întâlniri Internationale ale sportivilor noștri
Succesele handbalistelor și handbaliștilor noștri peste hotare
Handbalul din țara noastră și-a reafirmat cu tărie valoarea sa de necontestat pe plan mondial. Echipa 

feminină a cucerit pentru a doua oară consecutiv titlul de campi oană mondială, iar selecționata mas
culină a orașului București întreprinde în momentul de față un turneu prin Japonia, în cadrul căruia

ș:-a demonstrat valoarea nu numai prin excelentele rezultate obținute, ci și prin comportarea sa, care a slirniț 
entuziaste aprecieri, lată cîteva inia gini grăitoare din rodnica activitate internațională a handbalistelor și 
handbaliși’or noștri.

Echipa de ciclism a R.P.R. pe locul II în prima cursă 
a concursului internațional de la Sofia

A ‘bitrul olandez V. Rozenberg a 
-™ fluierat de cîteva clipe sfîrșitul 

meciului final al- campionatului mon
dial feminin. Echipa țării noastre 
este pentru a dona oară campioană 
mondială! Handbalistele romîne și-au 
cucerit stima nu numai a spectatori
lor dar și a' adversarelor lor, prin mo
destia lor, prin comportarea lor prie
tenească. Intr-un elan de bucu
rie handbalistele olandeze au alergat 
la terminarea meciului pe teren și, 
după ce și-au îmbrățișai prietenele 
învingătoare, le-au purtat pe brațe.
■ IriiK-le intensului efort depus 
Vr de-a lungul celor 40 de minute 

de joc s-au șters acum de pe fața ju
cătoarelor noastre. Ele zîmbesc feri
cite fotografilor, avînd în niijloct'-l 
lor trofeul care se acordă echipei 
campioane mondiale și ținînd fiecare 
buchetul primit de la școlarii olan
dezi. Iată cele 15 jucătoare care au 
realizat această frumoasă performan
ță: de la stînga la dreapta (sus): 
Elena Roșu, Elena Jianu, Aurora Po
pescu, Iosefina Ștefănescu, Maria 
Constantinescu, Aurora Niculescu, 
Antoaneta Vasile, Irina Nagy, Irina 
Giinther-Kun ; (jos) : Lucia Dobre,

Aurelia Szoko, Carolina Cirligeanu 
(căpitana echipei), Elena Pădureanu, 
Ana Starck, Vic'orița Dumitrescu.

E n Extremul Orient, handbaliștii 
“ romîni au realizat primele succese 

contribuind la popularizarea handba

lului. In fotografia noastră puteți ve
dea un aspect de la sosirea la Tokio 
a echipei noastre. Pe aeroportul Ha- 
neda jucătorii romîni răspund urări
lor de bun venit cu care au fost în- 
tîmpinați.

SOFIA 24 (prin telefon tie la co
respondentul nostru). Azi dimineață, 
pe șoseaua din vestul Soliei, între co
munele Bojuriște și Slivnâța s-a des
fășurat prima cursă a concursului ciclist 
internațional la care participă echipele 
olimpice ale R. P. Polone. R. P. Ro< 
mine, R. P. F. Iugoslavia, R; P. Bulga
ria. precum și formațiile cluburilor 
T.D.N.A. și Locomotiv Sofia. întrecerea 
de astăzi, pe 100 km contra timp pe 
echipe, a fost eîștigată de reprezentativa

Miine, m sala Floreasca
Ultimul act al „Cupei Campionilor Europeni" la votei— 
al doilea joc Rapid București—T. S. K. A. Mosco a
Mîine seară, sala Floreasca din 

Capitală va găzdui cea de a doua 
întîlnire din cadrul finalei „Cupei 
Campionilor Europeni'* la volei, care 
va pune față în față formațiile Rapid 
București și T.S.K.A. Moscova. După 
cum se știe, în primul meci desfășu
rat duminica trecută la Moscova, 
echipa sovietică a obținut victoria cu 
3—0 (10, 7, 9). Astfel, echipa mos
covită, care cuprinde nu mai puțin 
de 5 jucători din reprezentativa 
U.R.S.S. are cele mai mari șanse de 
a-și adjudeca importantul trofeu, a- 
vantajul luat în cadrul primei întîl- 
niri fiind aproape decisiv. Jucătorii 
bucureșteni sînt însă hotărîți să-și 
mobilizeze toate forțele pentru a rea
liza o partidă cît mai bună. Ei au 
demonstrat și în alte ocazii (me
ciurile cu Slavia Praga și. Levski 
Sofia de la. București), că pot ob
ține rezultate din cele mai valoroase.

Miile de simpatizanți ai echipei 
rapidiste așteaptă de la campionii 
noștri o comportare demnă de pres
tigiul lor.

PROGRAMUL

Sala Floreasca, începând de la 
ora. 20: Rapid București — T.S.K.A. 
.Moscova. Formațiile: RAPID: Po-

întîlnirea de box dintre reprezentativele R. P. Romine 
și R.S.S. Ucrainene are loc luni seară pe stadionul Republicii

Prima întîlnire internațională de 
box dintre reprezentativele R.P- Ro
mîne și R.S.S. Ucrainene se va dis
puta luni seara. Meciurile vor avea 
loc pe stadionul Republicii începînd 
de la orele 19,30.

Iată în ordinea categoriilor forma
țiile celor două reprezentative:

R.S.S. UCRAINEANA: M. Muha, 
V. Bendalovski, I. Azizbaev, N. Pis- 

poloneză cu timpul de 2h22:08 urmată, 
în ordine, în clasament de : R. P; Ro
mână 2h24:57, R. P. F. Iugoslavia 
2h27:13, R. P. Bulgaria 2h27:32. R. P. 
Bulgaria II 2h28:12, T.D.NA. 2h.30-.46 
și Locomotiv 2h32:52. Echipa noastră 
a fost formată din G. Moiceariii, Gh. 
Calcișeă,' I. Cofcma și A. Șelarii. Du
minică arc loc idtima cursă a acestei 
competiții, pe circuit 125 km.

TOMA HRISTOV

nova, Nicolau, Drăgan, Pavel, Plo
con, Răducanu, Mincev, Grigorovici, 
Munteanu, Petrișor, Baciu, Brânescu 
(antrenor-Gh. Petrescu) ; T.S.K.A.: 
Cesnokov, Mondzelevski, Fasahov, 
Kovalenko, Scerbakov, Burobin, Ia- 
kușev, Schmidt, Kliger, Burmistrov 

(antrenor-Ghivi Alivlediani).
Arbitri: Laszlo Ormay (R.P.U.)— 

principal și Metodi Stoilov (R.P.B.).

0 nouă confruntare 
internațională de tir la Leipzig

Poligonul din Leipzig (R.D. Ger
mană) găzduiește începînd de mîine 
un important concurs de tir, la care 
țările participante prezintă conctirenți 
din loturile lo-r olimpice.

Lotul no&tru, care a părăsit capitala 
joi dimineața, ce compune din I.. Sîr- 
bu, C. Antonescu. M. Ferecatu și N. 
Rotam (la armă liberă). Ștefan Petres
cu, P. Mocuță, G. Maghiar, I. Ni țu. V. 
Manciu și T. JeglinschL (pistol viteză 
și pistol precizie), I. Dumitrescu și 
Gh. Eriache (talere).

nîi, I. Dehterov, M. Vainstein, B. 
Mulilinin, A- Nalivaev, B. Diomin, I. 
Volodin.

R.P. ROMINA: M. Dobrescn, N. 
Puiu, E. Cismaș, I. Mihalic, I. Măr
cii, V- Neagu, N. Șerbu, I. Monea, 
Gh. Negrea, V. Mariuțan.

Cea dc a doua întîlnire va avea loc 
la Brăila, miercuri 29 iunie-

Sosirea echipei feminine de handbal a țării noastre din Olanda
Aseară re-întors in Capitală echipa feminină de

handbal a țării noastre, care recent, în Olanda, a deve
nit pentru a doua oară consecutiv campioană mondială. 
In întâmpinarea delegației noastre au venit activiști ai 
Consiliului general al U.C.F.S. și ai federației de hand
bal, precum și numeroși sportivi din Capitală. Luând 
cuvântul cu acest prilej, tov. Petre Capră, președintele 
federației noastre de handbal. a urat echipei bun sosit 
și a transmis călduroase felicitări jucătoarelor pentru 
comportarea lor strălucită.

După aceea am avut ocazia să stăm de vorbă eu con
ducătorul delegației, tov. Lucian Origorescu, secretar ge
neral al federației de LiaudbaJ. care--liear-'Sinw* mintie

altele : „In Olanda am fost primiți prietenește de către 
forurile sportive. Echipa noastră a cucerit stima unani
mă nu numai prin valoarea sa tehnică, ci și prin com
portarea sa în afara terenului de joc. Datorită acestui 
fapt jucătoarele noastre si-au cîștigat numeroase prieter 
nii, contribuind direct ca această ediție a campionatului 
mondial feminin să fie Un bun rrnjloc de stingere a 
legăturilor de prietenie dintre tinerele participante. 
Bucuria noastră este însă și mai mare pentru faptul că 
acolo, departe de țară, am întîmpinat și pol cel de al 
in-lea Congres al partidului cu un frumos succes, care 
contribuie la creșterea prestigiului scumpei noastre 
patrii'*. - —- i

Astăzi,
MECIUL DE FLORETĂ
In cadrul pregătirilor pentru Jocu

rile Olimpice de la Roma, echipele 
de floretă fete ale țării noastre vor 
susține astăzi două întâlniri în com
pania echipei de floretă a Franței. 
Programul a fost alcătuit astfel : ora 
9: R.P.R. I — R.P.R. II; ora 11: 
R.P.R. II — Franța; ora 19: R.P.R. 
I — Franța.

Intre 27 - 30 iunie la Zagreb 

„CUPA EUROPEI" 
LA POPICE

Joi după-amiază și-au încheiat pre
gătirile cele două echipe care ne vor 
reprezenta la întrecerile de popice 
din cadrul „Cupei Europei". Sportivii 
noștri au plecat ieri dimineața pe 
calea .aerului la Zagrdb, unde înce
pînd de la 27 iunie se va desfășura 
— timp de patru zile — această im
portanță competiție. Anul acesta și-au 
anunțat participarea următoarele 
țări: Feminin: R.P.U., Austria,
R.D.G., R. Cehoslovaca, R.P.R. și Iu
goslavia ; masculin: R.D.G., R.P.U., 
R. Cehoslovacă. R.P.R., Austria, El
veția, R.F.G., Franța și Iugoslavia. 
Ultima ediție a „Cupei. Europei", des
fășurată în anul 1958 la Miinchen, a 
fost cîștigată de reprezentativele 
R.D. Germane.

Iată formațiile probabile ale țării 
noastre;, fete: Maria Na.daș, Marga
reta Szetnani, Ileana Nemeth, Elena 
Predeanu, Ținea Balaban și Erica 
Arion, rezerve: Ecaterina Ventzei și 
Ileana Antal: băieți: Carol Zombori, 
Gh. Reștemeanu, Alexandru Andrei, 
Ion Micoroiu, Petre Pure, și Fr. Mi- 
c,ola; rezervă; Cornel Anloiuscu.

în sala Dinamo

R. P. R. — FRANȚA
In vederea acestor întâlniri vor fi 

folosite următoarele formații : R.P.R. 
I: Olga Orban-Szabo. Maria Vicol, 
Ecaterina Lazăr-Orb, Eugenia Tă- 
răngoiu-Mateianu; R.P.R. II: 
Geta Sa-chelarie, Elena Samșudeanu, 
Lidia Gribb, Paula Roman, Ana 
Ene. Franța: Renee Qarilhe. Kate 
Delbarre, Monique Le Roux, Fran- 
coise Bergeon, Regine Veronnet.

Mîine, in aceeași sală, de la ora 9 
va avea loc un turneu individual cu 
participarea floret istelor din cele două 
țări.

Echipa feminină de gimnastică 
a țării noastre evoluează 
azi și miine la Milano

Echipa feminină de gimnastică a 
țări; noastre se află de cîtșva zile 
la Milano, unde va susține o întîlnire 
cu reprezentativa Italiei. Au făcut 
deplasarea Sonia Iovan, Emilia Liță, 
Elena Leuștean, Uta Poreceanu, Ata- 
n-asia lonescu, Elena Niculescu și 
Emilia Scorțea. Lotul sportivelor 
R.P. Romîne este însoțit de antre
norul Carol Bedo și de arbitrele 
Maria lonescu și Adina Stroiescu.

întîlnirea R-P. Romînă-—Italia are 
loc la Milano, după următorul pro
gram. azi, exerciții impuse; mîine, 
exerciții liber alese.

Pentru ambele formații, întrecerile 
au o importanță deosebită, întrucât 
ele fac parte din etapele de verificare 
pe care și le^au stabilit înaintea Jocu
rilor Olimpice, . Desigur, echipa țârii 
gazde va. căuta — fără îndoială — 
să-și ia revanșa pentru înfrîngerea 
suferită la București, iar reprezen
tativa noastră să confirme rezultatele 
bune obținute recent în fața R. D. 
Germane și R. P. Ungare.



Cine vor
Camp'onatul republican de junori

și U. T. Arad în finalăRapid București
Cupei R. P. R. ? de Juniori s-au disputat, cum

— Dinamo Obor (ia Orașul Stalin) și 
(la Constanța) • Ultima etapă a cate-

Mîine, Știința Timișoara
jresul — Dinamo Bacău 
ei B • Hunedoara sau Baia Marc, în categoria A ?

enția amatorilor de fotbal din 
noastră se îndreaptă, la acest sfîr- 

de saptămînă. spre semifinalele 
ilarei competiții Cupa R.P.R. 
i echipe din prima categorie (Pro- 
il și Dinamo Bacău) și alte două 
catego-ria B (Știința Timișoara și 
mo Obor) 'se' întîlnesc între ele, 
i’lîndu-și cinstea de a juca apoi în 
ă, la București.
lificarea a două echipe de cate- 
I B în semifinale este un fapt rar 
iii 
tim
ara și a lui Dinamo Obor în această 
a Cupei R.P.R. nu este o simplă 
iplare. aceste două echipe fiind 
re cele mai bune din categoria B 

o putem afirma fără teamă de a 
— ele practică un joc apropiat 

ivelul primei noastre categorii. Să 
lilăm că timișorenii au eliminat 
iții ca Petrolul Ploești și Dinamo 
iești, iar echipa antrenată de C. Tea.

Sos din cursă alte două formații 
/oria A : Rapid București și 

rut Lupeni 1 In plus, cele două 
c care se întîlnesc mîine la Ora- 
italin s-au dovedit cele mai bune 
ieria a doua a categoriei B, 
primele două locuri în clasament 

teînd un prelungit ' "
ovarea în categoria A, duel 
la urmă a dat cîștig de 

xreuilor, Jocul de mîine 
deosebit de atractiv, nu 
prisma calificării pentru 

i, ci și pentru caracterul său de 
șă. Pierzînd în fața Științei atît 
il direct (0-—3, la Timișoara) cît- 
ia seriei, dinamoviștii vor căuta 
reabiliteze. De aceea, ei s-au pre- 
cu seriozitate. La antrenamentul 

i, echipa s-a mișcat bine. Mîine, din 
iția care va juca laOrașul Stalin, nu 
ipsî excelentul stoper Gros, halful

pe 
ocul
sscu, 
de-
10.

uri,
îișoarei (alcătuită din 
lipe din campionatul 
iese) pe care au

O formă foarte bună a 
lache (a 
). Formația probabilă : 
xlreanu, Țurcan, Barcu

Tănase ■—• Gîrleanu, Igna, Mu
ie, Lcreler, Mițaru (Iordăchescu). 
numai o saptămînă după partida 
mpionat cîșligată de bucureșteni 
—2, Progresul și Dinamo Bacău 
tîlnesc din nou. De astă dată,

în istoria acestei competiții, 
însă că prezența Științei Ti-

ocu-

,.duel” pentru 
care 

cauză 
ni se 
numai 
finala

care l-am mai remarcat pen- 
său tehnic, rapizii atacanți 
Staudt, Selimesi.

■i timișoreni au făcut pregă- 
ineioase pentru 
ei au întîlnit o

acest meci, 
selecționată 
jucători de 
regional și

întrecut-o cu 
arătat 

înscris, de altfel, și 3 
Curcan 

— Coje-

la Constanța. Jocul stîrnește un mare 
interes și mulți sînt tentați să-l con
sidere o veritabilă finală, plecînd de 
la premisa că echipa cîștigătoare are 
apoi șanse teoretice mai mari decît 
cealaltă finalistă, care va fi o echipă 
din cat. B.

Progresul vine după un frumos suc
ces : eliminarea din competiție a echi. 
pei campioane, succes pe care l-a rea
lizat printr-un bun joc colectiv, printr-o 
putere de Inptă exemplară. Ceea ce 
ne-a plăcut în mod special în meciul 
de miercuri seara la echipa Progresul 
a fost disciplina tactică a echipei, cola
borarea dintre jucători. Remarcabil 
s-a comportat — sub acest aspect 
Mafteuță, care a luptat pe 
terenul, ca și cei doi halfi care 
venit mereu în ajutorul liniei de fund. 
Jucătorii de la Progresul, prin voința 
cu care au luptat, au împiedicat pe 
CCA să-și „facă jocul”. Puterea lor de 
luptă, felul cum au alergat pe teren, 
a contrastat evident cu jocul lent al 
unora din jucătorii adverși (mai ales 
Alexandrescu, care față de postul de 
centru atacant a fost prea puțin peri
culos pentru poarta adversă). Totuși, 
Progresul a arătat slăbiciuni 
Oaidă, deși jucat foarte mult 
za întîi, n-a corespuns, 
deseu I, în repriza a 
inadmisibil de multe 
se va resimți după efortul 
Progresul are ocazia 
comportarea (și locul 
campionat, califieîndu-se 
nala Cupei. Și dacă Dinamo Bacău 
va fi aceeași echipă din repriza a doua 
a „sfertului de finală" 
spectatorii constănțenî 
meci pasionant.

iar 
doua, 

pase.
de 
să 
slab) 
pentru

cu 
vor

*

Semifinalele campionatului republican 
se știe, joi după-amiază în Capitală, pe stadionul Dinamo, și s-au încheiat 
cu următoarele rezultate:

Rapid București — C.S.M. Galați 2—0 (1—0)
U.T. Arad — Prahova Ploești 4—3 (2—2, 3—3).
Deci, pentru finală s au calificat U.T.A. și Rapid, Intîlnirea care va 

desemna echipa campioană a țării va avea loc mîine, tot pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 17.30. O întîlnire plină de promisiuni, dată 
fiind valoarea celor două echipe și așteptată cu viu interes de iubitorii 
fotbalului care urmăresc îndeaproape activitatea juniorilor.

în atac: 
în repri- 
Smără n- 
a greșit 

Dacă nu 
miercuri, 

infirme 
din 
fi-

Știința Cluj, 
asista la mi

Mîine va cădea cortina 
disputatele întreceri ale categoriei 
Cum Știința Timișoara și CSMS Iași 
și-au asigurat locul prim, iar cinci din 
echipele care retrogradează sînt de acum 
cunoscute, etapa a 26-a mai are de dat 
răspuns la două pro-bleme: capul de se
rie în scria a III-a (Corvinul Hune
doara sau CSM Baia Mare?) și ocupan
ta locului 13 în aceeași serie. Atît Cor. 
vinul cît și CSM joacă mîine în depla
sare (cu Amefa și CS Tg. Mureș). 
Hunedorenii au la ora actuală șanse mai 
mari, avînd și două puncte mai mult 
și un golaveraj superior. Cît despre 
mult... ocolitul loc 13, cei mai amenin
țați să-l ocupe pînă la urmă sînt fe
roviarii arădeni. Dar cine știe ce poate 
aduce ultima etapă ?...

și peste viu 
B.

RADU URZ1CEANU

i

la un corner la poarta echipei C.S.M. Galați, Dan Coe (Rapid) reia cu 
capul. Mingea va ieși insă afară.

de:a lungul meciului
Foto :H. Nandy 
și succesul său 
Scorul înșă, nu

Cuplajul semifinalelor nu s-a bu- <‘ 
curat de un timp favorabil. Joi după este perfect meritat, 
amiază a plouai încontinuu și terenul exprimă diferența de valoare dintre 
a fost extrem de alunecos, punind la echipe și nici situațiile de gol avide 
grea încercare' jucătorii celor patru de. feroviari. Cele două puncte în- 
cchipe, nevoiți ;sâ fie atenți în egală scrise au fost realizate de. C. Do- 
măsură și la păstrarea echilibrului și, 
bineînțeles, la joc. Starea terenului a 
influențat joqul, îngreunînd cpnțrq- 
lul balonului și desfășurarea acțiu
nilor. Echipele au fost împiedicate rezistență în apărare, făcînd față 
în mod evident să se comporte la va- . superiorității bucureșțenilor, transfor- 
loarea lor. Totuși, cele cîteva zeci de/ mată' Uirep-ri în presiune' pufș'rnfcă la 
spectatori —. carp a.u. înfruntat cu 
curaj ploaia, din pasiune pentru 
fotbal — au avut ocazia să asiste 
la două întreceri viu disputate, chiar 
palpitante. Echipele au luptat cu o 
dîrzenie excepțională cu adversarii, 
terenul și ploaia, făcînd dovada unei 
excelente pregătiri fizice și unor ca
lități morale și de voință deosebite. 
In plus, 
Ie-a oferit 
pasionante 
de minute

Zlate, A- Ștefănescu, 
NEAC, D. CERNEGA.

O surpriză : Prahova !
Favorită înainte de meci, U.T.A. — 

campioana pe anul 1958/59 — a fost pe 
punctul de a pierde. Ea a trebuit nu 
numai să lupte din răsputeri, ci și 
să joace și prelungiri pentru a oo- 1 
ține victoria cu 4— 3, asupra Praho- ’ 
vei Ploești; Aceasta a constituit o 
veritabilă surpriză, prin alura atle
tică a juniorilor săi, prin jocul său 
organizat, ■' 
și eficace. 1 
depășiți nici 
de la egal 
s-au arătat 
poartă decît 
tul general 
cui de ansamblu al echipelor și față 
de situațiile avute de ploeșțeni (prin
tre care două bare, una la scorul 
de 3—3) 1 aceștia din urmă meritau 
cel puțin un rezultat de egalitate, 
cu 2. __  ;;
lificat pentru finală, fiind mai tineri 
cu un an (socotind vîrsta generală 
a echipei). Prahova nu a avut însă - 
un portar sigur și din această cauză 
a primit goluri parabile.

U.T.A. s-a prezentat sub așteptă
rile celor care-i cunoșteau valoarea 
ca ansamblu. In general, 
au jucat precipitat, mai ales 
și au ..comis greșeli de plasament 

lase și în desfășu- 
ensive. Ei au corn- - 

plus de vo-
cu care — 
—- au asi- 
dinamică și 
scorului. L-a

Gr. JELES-

pe
ȘÎ

simplu dar bine orientat - 
Ploeștenii nu s-au lăsat 

un moment, au luptat ■ 
ta egal, ba mai mult 
mult mai periculoși la 
arădenii; Față de aspec- 
al partidei, față dc jo-

care — de altfel — s-ar’ fi ca

arădenii 
în atac.

bre în min. 35. dintr-o lovitură de
11 ni acordată la un fault și de C. 

. Dinu în- rnin. 60. •
Juniorii gălățeni au opus o dîriLă

excelent apăpăta':<fe S Ada- 
Tnaintarea echipei C.S.M. 
reușit rareori să construiască 

. periculoase. Atacanții au 
prea mult balonul și au cău- 
rezolve individual sitiiâțiile. 

conducerea exagerată a 
pe juniorii

i, meciul U.T.A. 
satisfacția 
a scorului 
de joc 1
a fost cel

unei 
timp

mai

Prahova 
evoluții 
de 120

bunRapid
In prima partidă, Rapid a trebuit 

să depună eforturi pentru a întrece 
cu 2—0 (1—0) pe C.S.M. Galați, nu 
atît pentru că echipa gălățeană a 
constituit un adversar prea puternic, 
cît pentru că feroviarii s-au com
plicat în joc, acționînd de multe ori 
individual sau combinînd prea mnlt 
in preajma porții. Tehnic și ca an
samblu, Rapid s-a dovedit superior

poarta 
mache. 
însă, a 
acțiuni 
condus 
tat să 
De altfel, 
balonului caracterizează 
gălățeni.

RAPID (antrenor: I. Urechiatu) :
L. Lăzărescu-N. BERCESCU, Dan 
Coe, M. Mihai-St. . DINU, C. CIM- 
POCA—St. Radii, C. Dobre, D. CHI- 
RU, C. Dinu, Gr. BALTAȚESCU.

C.S.M. GALAȚI (antrenor: A. Iva
nov) : S ADAMACHE-N. KLEIN.
M. ROZNOVEANU, Gh. Grigore-A. 
Alexe, I. DOROZAN-Gh. Cucu, V.

(în apărare); în p 
rarea acțiunilor ofe 
pensat însă, printr-un 
ință și energie în joc, 
împreună cu ploeștenii 
gurat meciului o notă 
o evoluție pasionantă a _____  . _ _
deschis Prahova prin Vginea (min. 
4), apoi U.T.A. a marcat două go
luri prin Roman (min. 15 și 20). 
Prahova a egalat în min. 42 (Con
stantin). U.T.A. a preluat din nou 
corțducerea (min. 56, Miculan din lo
vitură liberă de la 20 m), dar Pra
hova a egalat iar în min. 00 (Fie- 
rarti). . Golul victoriei a fost marcat 
în min. 95 de Matușinka. U.T.A. a 
avut și ea două bare.

U.T.A'. (antrenor: N. Dumitrescu): 
P. Necula-Gh. TUSZ, A. MICULAN. ' 
A. Sighete-L. Kiso, I TASCA-A. 
MATUȘINKA, R. Petschowski, A. 
ROMAN. FI. VESA. Gh. Macavei.

PRAHOVA (antrenor: St. Neagu):' 
C. Niță-D. Andreescu, C. GANEA, 
St. Dima-S. MAIER, M. Moroianu- 
M. Nicolae, FL. VOINEA, I. GHEOR- 
GHE, I. Constantin, N. FIERARU.

Arbitrajele la cele două meciuri 
(Șt. Geac și respectiv N. Mihăiles- 
cu) au avut multe scăpări care au 
influențat jocul. Arbitrii au... reușit 
să nemulțumească și echipele și 
spectatorii, prin lipsa de atenție și 
aprecierile greșite ale infracțiunilor.

P. GAȚU

lipsiți de la ultimul concurs al sezonului cu meciuri de campionat
Programul concursului PRONO-
T de mîine, 26 
m pronbsticliri 
: 12 întîlniri:

R. P. Polonă 
garia (A) 
R.P, Bulgaria 
lonă (B)

Petrolul — U.T.A. (cat. A) 
C.S. Tg. Mureș — C.S.M. 11313 
Mare (cat. B)
AMEFA — Corvinul Hunedoa
ra (cat. B) 
Chimia Făgăraș — Recolta 
rei (cat. B) 
Gaz Met. Mediaș — Tract. 
Stalin (cat. B) 
Unirea Focșani — Dinamo 
lăți (cat. B) 
Rulmentul Bîrlad 
Bistrița (cat. B) 
Victoria Buzău — C.F.R. Paș
cani (cat. B) 
Metalul Oțelul Roșu — Metalul 
București (cat. B) 
Metalul Tîrgoviște 
Craiova (cat. B)
i subliniam în numărul trecut, 
sate ș^rțsele ca acest program

prezinte cîteva „2“-uri. Antre- 
Gică Nicolae dă următoarele 

ticuri în „PROGRAMUL LOTO- 
OSPORT": 1—1, 2; II—1; III — 
-1, 2; V—2; VI-1, X; VII-

VIII—1, 2; IX—1; X—1, X:
X; XII—1.
se vede, și antrenorul diiiamn-. PREM1AȚI

iunie, ne solicită 
exacte la urniă-

(A) — R.P. Bul-

(B) — R.P. Po-

Ca-

Or.

Ga-

Gloria

Știința

viștilor din Bacău — care dispută 
mîine la Constanța în compania Pro
gresului București semifinala Cupei 
R.P.R. — prevede și el o seric dc 
„2“-uri pentru concursul de mîine. 
Meciurile cu multe surprize aduc pre
mii marijVă sfătuim deci să nu lipsiți 
de la un asemenea concurs 1

Iar argumentul cel mai important 
este: avem în față ultima etapă de 
campionat, ultimul program din actua-

OBIECT, BINEÎNȚELES DE ACE
EAȘI VALOARE.
ABONATI-VĂ LA PRDNOEXPRES 

PE LUNA IULIE!
concursurile PRONOEXPRES din 
în curs, buletinele-abonament au 
posesorilor lor premii numeroase

Qfonosport
Iul sezon cu meciuri de campionat, cele 
care rezervă marile surprize I

Multiplele șanse ale biletelor 
„Expres Olimpic"

„EXPRESUL OLIMPIC" — VA 
OFERĂ 10.000 PREMII ÎN VALOARE 
DE PESTE 2.000.000 LEI. ÎN FRUN
TE, CELE 10 CALATORII LA OLIM
PIADA DE LA ROMA. Biletele „Ex
pres Olimpic" vă oleră șanse multi
ple de cîștig. CU ACELAȘI BILET 
PUTEȚI OBȚINE MAI MULTE PRE
MII IN OBIECTE deoarece fiecare 
bilet concurează și la categoria „ter
minații de numere" și la aceea de se
rie și număr întreg.

IN PLUS. CÎSTIGATOR1I LA „EX
PRES OLIMPIC" 
OB1ECTFI.E CU

POT SCHIMBA
CARE AU FOST 

CU ORICARE ALT

La 
luna 
adus 
și de valoare. Un exemplu grăftor-î 
la’ tragerea specială PRONOEXPRES 
din 15 iunie, NICOLAE VAGU din 
corn. Giubega (reg. Craiova) a obți
nut un premiu de categoria a 11-3.

Procurafi-vă 
abonament la 
LUNA IULIE, 
abonament vă , 
la toate concursurile PRONOEXPRES 
din luna iulie cu aceleași miniere.
Premiile concursului Pronoexpres

In urma trierii și omologării.-varian
telor depuse la concursul PRONOEX
PRES nr. 25, din 22 iunie, au fost sta
bilite următoarele premii:

Categoria a 
.19.967 lei

Categoria a
1.774 lei

Categoria :
636 lei

Categcria . 
cîte 110 lei.

Categoria 
cîte 28 lei.
Fond de premii: 559.100 lei.
Rubrică redactată de 1- S. Loto- 

Pr’nnosoori

din timp buletinele- 
PRONOEXPRES PE” 
Ufilizarea bulctinclor- 
permite să participați

lll-a: 4 variante a cite

a

IV-a: 45 variante a cite

a

a

a

V-a: 209 variante a cite

Vl-a: 1206 variante a

VI l-a: 4.734 variant:

NOTE, ȘTIRI,
MAI TREBUIE AȘTEPTAT 

MULT ?...
Arbitrii trebuie să vegheze ca re

gulile de joc să fie respectate, inter
venind însă numai atunci cînd e 
necesar, pentru a nu stînjeni 
aceste intervenții cursivitatea și 
mismul jocului. Avem. însă, impresia 
că printre arbitri își face loc o anu
mită mentalitate, contrarie rolului lor 
și dăunătoare jocului de fotbal. Este 
vorba de dorința unora de a considera 
delegarea la un meci ca prilej de afir
mare personală. Ca urinare, ei aplică 
mecanic regulamentul de joc, intervin 
des și inutil îh desfășurarea meciului, 
sau dau dovadă de multă pedanterie în 
aprecierea unor infracțiuni minore (în 
schimb, trec eu vederea o serie de 
infracțiuni grave) și intră de multe ori 
în dezacord cu colegii lor de la tușă. ; pecliv 
In felul acesta, ei se îndepărtează de 
misiunea lor : aceea de a asigura echi
pelor condițiuni cît mai bune pentru 
practicarea unui fotbal dc calitate. Am 
urmărit zilele acestea cîteva întîlniri 
oficiate și amicale și de fiecare dată 
am avut ocazia să constatăm aCeastîi 
tendință, care a generat greșeli impor
tante. C. Nițescu — Sib iu în partida 
Progresul—Dinamo Bacău. St. Geac și 
N. Mihăilcscu (ambii din București) 
în jocurile de juniori Rapid—C.S.M. 
Galați și, , respectiv. U.T.A.—Prahova 
Ploești, precum și E. Lupșâ șî M. Co- 
puceanu în două meciuri de copii (Di
namo II—^Progresul II și Dinamo 1 — 
Progresul I) s-au arătat foarte 
genți fața de modul de 
aruncărilor de la 1u.șă 
corecte) și în schimb 
ignoranță loială față de 
avantajului. In plus — 
— C. Nițescu a anulat un GOL PER
FECT VALABIL marcat de Dinamo

__ __-__________ . ivr ».<:

strict 
prin 

dina

exi 
efectuare a 

(de multe ori 
hu manifestat 
aplicarea le?ii 
printre altele

REZULTATE
hăilescu a trecut ușor cu vederea un 
fault grosolan în careul Prahovei, iar 
E. Lupsa și M. Copâceanu au întrerupt 
atît de mult jocul îneît copiilor dacă 
le-au rămas de jucat vreo 40 de minu
te din 60...

Oare colegiul centrat al arbitrilor 
nu are nimic de spus în această pri
vință ? Nu poale lua o dată măsuri ca 
să pună capăt linei situații atît dc dău
nătoare fotbalului ?

MÎINE LA PLOEȘTI : 
PETROLUL—-U.T.A.

Una din restanțele categoriei A. Pe
trolul — U.T.A., se dispută mîine la 
Ploești. 
trolul a 
la Iași, 
vins cu 
haria, A. Munteanu și M. Marcel, res- 

Voica și Unguroiu. Formația 
Petrolului : Sfetcu — Neacșu Fronea, 
Florea — D. Munteanu, M. Mareei — 
Zabaria. Badea. Dridea, A. Munteanu. 
Babone.

Cealaltă restanță (ultima) U.T.A.— 
C.C.A. a fost programată la 3 iulie. Ia 
Arad.

CUPLAJ LA „DINAMOU
Mîine, pe stadionul Dinamo se va 

desfășura un program cuplat, astfel 
alcătuit :

Ora 15,45 : Știința București—Dina
mo Suceava (cat. B).

Ora 17,30 : U.T.A.—Ranid (f’nala 
campionatului republican de juniori).

BARAJ REGIONAL
In finala campionatului regiunii Pi- 

,e?ti„ joi Chimia Govora a învins la 
Pitești pe Metalul Coliba«i cu 3—I 
(0—1). Returul arc loc duminică la 
Rin. Vîlcea.

Iu vederea acestei partide. Pc- 
susținut joi un joc dc pregătire 
cu C.S.M.S. Ploeștenii au în- 

3—2 (1—1). Au marcat : Za-

■M.
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Mîine, la Cîmpina, 
întrecerile primei faze 
a campionatului republican

CÎMPINA 24 (prin telefon). As
tăzi a sosit în localitate și ultimul 
lot de alergători care s-au înscris să 
ia startul în întrecerile primei faze a 
campionatului republican de motocros 
și obstacole. Traseul campionatului, 
pe care majoritatea motocicliștilor 
i-au parcurs pentru completarea antre
namentelor și o mai bună recunoaș
tere a lui, măsoară 2500 m și după 
declarațiile concurenților și tehnicie
nilor se prezintă în cele mai bune 
condițiimi. In primul rînd, el corespun
de din toate punctele de vedere în 
ceea ce privește posibilitățile pe care 
le oferă, astfel ca motocicliștii să-și 
poată demonstra toată gama posibi
lităților lor.

Concurențîi la cele trei probe de 
campionat (175, 250 și 350 cmc) care se 
vor disputa duminică începînd de la 
ora 10, vor trebui să acopere traseul 
de cîte 15 ori. Cu acest prilej, repre
zentanții F.R.M. vor verifica stadiul 
de pregătire a lotului de sportivi din 
rindurilc cărora urmează să se stabi
lească echipa ce ne va reprezenta 
țara la un concurs internațional de 
motocros care se va desfășura peste 
puțin timp în U.R.S.S. Din lot fac 
parte: Mihai Pop, Gh. Ion, Gh. Io- 
niță, M- Cernescu, V. Szabo și Gr. 
Bereni. Iată un motiv în plus ca a- 
lergările de mîine dimineață din ora
șul Cîmpina să suscite un și mai mare 
interes, oferind garanția unor spec
tacole de calitate.

II. NAUM

Campionatul pe echipe 
al Capitalei

Din motive de ordin tehnic, etapa 
a II-a a Campionatului de atletism 
pe echipe al Capitalei care urma să 
aibă loc astăzi și mîine, a fost amî- 
nata pentru zilele de 28 și 29 iunie. 
Concursurile vor avea loc pe sta
dionul Republicii cu începere de la 
ora 15,00.

SPORTURI NAUTICE ii
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Frumoasa rivalitate sportivă dintre 
echipele feminine de baschet Știința 
și Rapid a început încă din anul 
1950, cu ocazia desfășurării primei 
ediții a campionatului republican. In
tr-un meci dramatic Știința a învins 
și a devenit campioană, pentru ca 
un an mai tîrziu situația să se in
verseze : Rapid (pe atunci Locomo
tiva) pe primul loc, iar Știința pe al 
doilea. Firește, de atunci formațiile 
s-au schimbat radical. Nu însă și va-

loc

cam-pe terenul Știința, primul loc în 
pionatul republican.

In acest meci, antrenorii S. 
renezi (Rapid) și L. Vasilescu 
ința) își vor alcătui formațiile din 
următoarele loturi: ~~ 
Lupan, Eva Ferencz, Anca Racoviță, 
Mioara Rădttcanu, Georgeta Ivano- 
viei, Antoaneta Sidea, Sanda Dumi
trescu, Cornelia Glieorghe, Maria 
Trinks, Lucia Pană; ȘTIINȚA: Ana 
l/aralambie, Viorica Niculescu, Teo

Fe-
($ti-

RAPID : Doina

Fază din întîlnirea 
republican: Zamfirița

Știința—Rapid
Danciu încearcă

continuă să fieloarea echipelor, care
printre fruntașele baschetului feminin 
'din- țara noastră. Cea mai elocventă 
dovadă o constituie faptul că Știința 
și Rapid își dispută mîine dimineață,

întreceri echilibrate in faza de zonă 
la iahting

De curînd s-a desfășurat pe lacul 
Herăstrău faza de zonă a campiona
tului republican de iahting care urma 
să desemneze pariicipanții la finala 
de la Constanța dintre 11-17 iulie 
a.c. Toate cele 5 regate s-au disputat 
pe un vînt dificil, inconstant ca direc
ție și intensitate, între 1 și 3 grade. 
La clasa FINN trebuia desemnați 
11 finalișii. După ce la concursul an
terior reprezentanții clubului Progre
sul își adjudecaseră primele două 
locuri prin Petre Svoboda și C. Iva- 
novici, la faza de zonă lupta pentru

disputată in turul campionatului 
o pătrundere pe lingă Ștefania Dinescu

Foto: I. Mihăică
dera Predescu, Irina Rizescu, Ștefa
nia Dinescu, Adina Manolescu, Olga 
Talpeghin, Valeria Armășescu, Raltica 
Manolache. Elena Todirașcu, Adriana 
Florescu, Zamfirița Danciu.

• Dintre celelalte întîlniri din ca
drul etapei a Vlll-a a returului cam
pionatului republican subliniem pen
tru importanța lor următoarele: l.C.F. 
— Voința Tg. Mureș, Banatid Timi
șoara — Progresul București și Vo
ința București C.S. Tg. Mureș.

HIPISM
AZI ALERGĂRI DE TRAP

Programul alergărilor de trap de 
după amiază se adresează în egală 
măsură cailor tineri, cît și celor de 
4 ani și mai vîrstnici.

întrecerile sînt echilibrate și cuprind 
un număr mare de concurenți. Mînjii 
au la dispoziție o probă de 1100 metri, 
în care Lunca nouă dă cîte 40 metri 
celorlalți participanțL Caii vîrstnici 
din prima categorie se întîlnesc in 
premiul Tîrgu Mureș. Sînt înscriși : 
2100 Sita (Stănescu C.), 2120 Olteț (Ol- 
tea nu L).« 2140 Demon (Tlgăeru D.),
Morala (Brailowsky A.), Oradea 
(Nkircu Tr.), Lac (Ichim C.), 2160 Eronin 
(Baraonici), Hamefal (Tănase *

DUMINICA DERBIUL DE
In cadrul programului de 

după amiază se dispută clasica aler
gare a derbiului. La această importantă 
întrecere iau 
din generația 
desfășoară pe

In program 
probe pe 1000 
clasați printre _ _ .
gare pe garduri, în care-și fac apa
riția Slănic. Gal, Gerilă și Cadet, ală
turi de Pascal, Codaș și Glod. Pe dis
tanțele de 1700 și 1800 metri, grupați 
în cinci loturi după valori, un mare 
număr de concurenți își dispută șan
sele.

In derbi alergare așteptată cu In
teres de public, iau parte :

Cărăbuș 57 (Botescu St.), Vampir 57 
(Crișan), Vifor 57 (Huțuleag V.), 
Galop 59 (Lazăr Gh.ji Snagov 57 
(Stoian Gh.) Pătrat 57 (Drăghici C.), 
Palmira 55 (Cîmpeanu), Mineiunica 55 
(Baldovdn C.), Rozica 65 (Soare Gh.), 
Mariana 55 (Stoian P.).

azi

Gh.).
GALOP 
duminică

parte cei mai buni cai 
trei anilor. Cursa se 
distanța de 2100 metri, 

mai figurează două 
metri deschise mînjilor 

cei mai buni și o atee-
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Miine, ult’ma etapă a turului

Dinamo înfîlnește pe C.C.A
Etapa de mîine a campionatului pro

gramează o serie de întîlniri 
deosebit de echilibrate. In centrul a- 
tenției se află tradiționala pariidă 
dintre Dinamo și C.C.A. Dinamoviș
tii, deși trec — în prezent — printr-o 
scădere de formă, sînt hotărîți totuși 
să scoată un rezultat favorabil, care 
să-i mențină printre echipele frunta
șe. Pe de altă parte, C.C.A. — ac
tualmente lidertd campionatului — 
este dornică să-și apropie victoria. 
In perspectivă, o întîlnire viu dispu
tată și — dacă ținem seama de com
ponența celor două echipe, cu nume
roși internaționali — de o bună va
loare tehnică. In București mai sînt 
programate întîînirile: Știința Bucu
rești — CF.R. Grivița Roșie, Progre
sul — Știința Cluj și Constructorul 
— Petrolul Ploești. Alte două întîl
niri vor avea loc în provincie: Ia 
Iași, echipa locală C.S.M.S. va pri
mi replica Științei Timișoara, în timp 
ce Știința Petroșani va avea de în
fruntat acasă, redutabilul „XV” al 
Metalului.

Înaintea etapei de mîine, clasamen
tul campionatului

Clasamentul 
seama și de 
trolul Ploești 
0—13, Știința 
sul 6—8), al .
ța București — C.S.MS. Iași (9—0 
și al întilnirii Știința Petroșani - 
Dinamo, omologată cu rezultatul d 
6-8 (0-0).

a fost întocmit ținto 
ultimele rezultate (Pe

— Știința Bucureșl 
Timișoara — Progre 

meciului restanță Știir

• Comisia de arbitri a orașuli 
București invită luni 27 iunie la or 
19, la sediul federației din strada Va 
sile Conta 16, pe toți arbitrii din Ca 
pitală la comunicarea pe care o v 
face tov. Emanuel Valeriu, președir 
tele Colegiului central de arbitri, î 
legătură cu cursul internațional d 
arbitri care a avut loc la Berlin.

MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL
TURNEELOR DE CALIFICAREse prezintă astfel:

1. C.C.A. 10 8 1 1 124:21 27
2. Știința Cluj 10 7 2 1 78:35 26
3. Dinamo 10 7 1 2 125:59 25
4. C.F.R.

Grivița Roșie 8 8 0 0 133:20 24
5. Știința

București 10 6 1 3 74:56 23
6. Metalul 10 4 0 6 32:37 18
7. Progresul 10 3 2 5 62:56 18
8. C.S.M.S. Iași 9 3 2 4 36:49 17
9. Constructorul 10 2 1 7 23:111 15

10. Știința Petroșani 9 1 3 5 27:80 14
11. Știința Timișoara 10 2 0 8 42:88 14
12. Petrolul Ploești 10 0 1 9 26:170 11

începînd. de mîine se dispută tu 
neele de calificare pentru campion 
tele republicane de handbal în 7. Fa 
de programul anunțat s-au prodi 
unele modificări : jocul mascul
C.S.M, Reșița — Tehnometal Timișoai 
se dispută mîine la Arad și nu la T 
goj cum fusese anunțat; jocul m 
lin Voința Sibiu—Chimia Făgăraș . 
amînat pentru o dată care va fi 
nunțată ulterior ; turneul feminin < 
la Curtea de Argeș are loc la 22- 
iulie.

Circuitul regiunii Ploești
SINAIA, 24 (prin telefon). Joi au 

luat startul în circuitul ciclist al regiu
nii Ploești, peste 60 alergători repre- 
zentînd 10 cluburi și asociații sportive 
din întreaga țară. Prima etapă Ploești— 
Buzău—Ploești 110 km desfășurată pe 
o ploaie torențială, a fost cîștigată de 
Silviu Duță (CCA I) cu 3h00:39 ur-

primul loc s-a dat între reprezentan
ții cluburilor Progresul și Metalul, 
cîștigăiorul (Petre Burcea-Metalul) 
fiind cunoscut doar în ultima cursă. 
Clasamentul primelor locuri: 1. Pe
tre Burcea (Met.) 4156 p., 2. Petre 
Svoboda (Progr.) 4077 p., 3. Puiu 
Mânu (Progr.) 3855 p., 4. Mircea Di- 
mitriu (Met.) 3530 p., 5. Alex. Vasiliu 
(Știința) 2954 p., 6. C. Ivanovici
(Progr.) 2699 p.

întrecerile rezervate clasei SNAIP 
pentru desemnarea celor 13 finaliști 
au fost dominate de reprezentanții 
clubului Metalul. După o dispută e- 
chilibrată echipajul campion V. 
lies—D. Popovici s-a situat pe 
mul loc, la mică diferență de L. 
descu—I. Coman. IalJ de altfel
sînt primii clasați: 1. Gelles-Popovici 
(Met.) 5630 p., 2. Predescu—Coman 
(Met.)5154 p., 3. Tico—Podeanu (Ști
ința) 3579 p.,
(Met.) 3391 p., 5. Năvodaru—Cara- 
pancea (Progr.) 3384 p., 6. Saghin— 
Grigorescu (Constr.) 3150 p.

organizată de
a competiției
clubul Progresul i

Ge- 
pri- 

Pre- 
care

Cu jocurile programate mîine se 
încheie reușita competiție organizată 
de clubul sportiv Progresul București 
pentru echipele fruntașe de baschet 
din Capitală și din Ploești.

Deși rezultatele meciurilor nu mai 
pot influența primul loc în clasament 
— cucerit de echipa Știința Bucu
rești —, etapa este importantă deoa
rece vor fi decise ocupantele locurilor 
3—7. Cea mai interesantă întîlnire 
se va desfășura la Ploești (terenul 
Petrolul, ora 18,30) între echipa loca
lă Petrolul și Metalul București. In- 
vingătoarea va ocupa locul trei în 
clasament. Formațiile S.P.C. și Rapid 
se vor întrece pentru a stabili ocu
panta ultimului loc. iar C.C.A. — caic 
nu mai poate pierde locul doi 
juca cu Progresul.

4. Ciocoiu—Gustav

Finala campionatului 
republican de juniori

La Craiova are loc azi șt mîine 
finala campionatului republican de 
gimnastică al juniorilor. 60 gimnaste 
și tot atîția gimnaști juniori au fost- 
invitați la această întrecere, cea mai 
importantă pentru generația tînără- 
Finala de la Craiova prezintă și o 
noutate: pentru prima oară, tinerii 
concurenți vor prezenta numai exer
ciții liber alese. (In etapele anterioare 
au fost prezentate și exerciții impuse). 
Această măsură luată de federația 
de gimnastică are drept scop, depis
tarea elementelor tinere și creșterea 
măiestriei ior sportive.,

Ultima finală 
din campionatele 

republicane
Mîine începînd de la ora 9 se

va desfășura pe velodromul Dinamo 
din Capitală finala probei de urmă
rire individuală juniori din cadrul 
campionatelor republicane de pistă, 
amînată din cauza ploii care a căzut 
marți după-amiază. Totodată va a- 
vea loc și competiția (organizată 
de F.R.C.) „Revanșa campionatelor”, 
la care vor participa 
recentelor campionate 
în program figurează 
teză 
start

mat în același timp de D. Munteai 
(Victoria II), In etapa a doua : P! 
ești—Văleni—Ploești—Sinaia a ieșit i 
vingător alergătorul dinamovist V. Zi 
gler care la sfîrșitul celor 166 km 
fost cronometrat cu 3h23 :29 urinat 
ordine de I. Stoica (CCA I) 3h25: 
și juniorul C. Burtea (Ploești 
31126:54. In clasamentul general in< 
vidual după două etape conduce V. Z 
gler (Dinamo) 6h24:08. urmat de 
Stoica (CCA I) 6h26:09 și I. A>* 'ce 
(Ploești I) 6h27:42.

Azi se desfășoară etapa a III-a 1 
naia—Predeal—Sinaia—Ploești iar ir 
ne ultima etapă a competiției, pe c 
cult în orașul Ploești.

ȘT. IONESCU-eorcsp.

UNDE MERGEM?
IN CAPITALA 

Azi
toți finaliștii 

republicane, 
probele :
1.000 mjuniori și seniori, 

de pe loc, semifond etc.
Duminică se va organiza 
excursie cicloturistică,

vi-
Cll

o
rezerva-

Scrimă. Sala 
ora 9: R.P.R. 
ora 11 : RP.R. 
R.P.R. (I) -

Dinamo, floretă fe
(I) - R.P.R. (1 
(H)—Franța, oral 

Franța.
Mîine

nouă
tă avansaților și începătorilor. Adu
narea participanților are loc la ora 
7 pe stadionul Dinamo.

Miine, la București și Oradea*

Prima etapă a campionatului republican de polo
Mîine, la București și Oradea sînt 

programate jocurile primei etape a 
campionatului republican de polo pe 
apă.

Volei. Sala Floreasca, ora 20: F 
pid — T.S.K.A. Moscova.

Scrimă. Sala Dinamo, ora 9 : 
mifinalele turneului individual interi 
țional; ora 17: finala turneului 
dividual internațional.

Baschet. Teren Știința, de la < 
9 : jocuri în cadrul campionatului 
publican feminin: l.C.F. — Voii 
Tg. Mureș, Știința — Rapid, C< 
structorul — Știința Cluj; teren 1 
ința, ora 10: Voința București 
C. S. Tg. Mureș ; teren Progres 
de la ora 9,30, jocuri în cadrul co 
petiției < 
C.C.A. — 
S.P.C.

Ciclism.
9: finala campionatului 
urmărire individuală juniori și 
vanșa campionatelor".

Handbal. Teren „23 August”, i 
II: Știința Galați — Voința Ol 
nița (m).

Polo. Ștrandul Tineretului, ora I 
C.C.A. — Voința București, ora I 
Știința București — Știința Cluj.

Fotbal. Stadionul Dinamo, 
15,45: Știința București — Dina 
Suceava (cat. B), ora 17,30: U.T 
— Rapid (finala campionatului 
publican de juniori).

Rugbi Stadionul Dinamo, ora 
Dinamo—C.C.A.; teren Construct™ 
ora 9: Constructorul—Petrolul P 
ești ; stadionul Progresul, ora I 
Progresul—Știința Cluj; stadio 
Tineretului IV, ora 18: Știința Bu 
rești—C.F.R. Grivița l^oșie.

organizată de Progresi 
- Progresul și Rapid

Velodromul Dinamo, < 
R.P.R.

,1
Iubitorii jocului de polo din Ca

pitală vor asista la un program cu
plat. La ștrandul Tineretului sînt 
programate două meciuri: C.C.A. — 
Voința București (ora II) și Știința 
București — Știința Cluj (ora 12).

Singurul meci programat în pro
vincie se desfășoară la Oradea, unde 
se întîlnesc echipele C. 
și Progresul București. 
Tg. Mureș — Dinamo 
fost amînat, deoarece 
participă la un turneu
care se va desfășura la Magdeburg 
și care va opune următoarele for
mații : Dinamo Magdeburg, Dozsa 
Budapesta șt Dinamo București.

U N Ț
învățare a înotului 
la ștrandul Tinere- 
înscrieri pentru ci-

4
La centrul 

pentru copii 
tulul se primesc 
ciul II, care se desfășoară între 1 — 
15 iulie. Pot fi înscriși copii între 
5 și 12 ani.

In cursut unei zile 
patru serii, 
SERIA I: 8—10;

seria

de 
de

funcționează 
între următoarele ore: 

seria a II-a : 10,30 
— 12,30; seria a III-a : 14—16; se
ria a IV-a : 1&—18. Instituțiile și 
întreprinderile pot face înscrieri pen-' 
tru copiii salariaților, în grupuri, 
înscrierile se fac zilnic între orele 
g-10 și 15—18.

S. Oradea 
Meciul C. S. 
București a 
dinamoviștii 
internațional



A început cea de a II-a Spa? tach iada
națională a R. Cehoslovace

stadion 
fața a 

a doua 
diție a Spartachiadei naționale a R. 
iehoslovace. La solemnitatea de des- 
hiderc au luat parte membri ai Birou- 
ti Politic al C. C. al Partidului Co- 
iiirrist Cehoslovac, membri ai 
ernului R. Cehoslovace și alte 
onalități.
După intonarea Imnului de stal a.1 

. Cehoslovace și deschiderea oficială 
Spartachiadei s-au desfășurat mi

mate exerciții de gimnastică de 
.ase. 18.000 de copii au prezentat rc- 
iza „Primăvara fericită". Foarte, rou
te au fost compozițiile „Gata pentru

Joi a început pe marele 
Strachov" din Praga, în 
40.000 de spectatori cea de

Co- 
gn- 
per-

Muncă și Apărare" și „Mingile roșii" 
executate de elevi și eleve. ,Un ansațn- 
blu al cluburilor sportive militare au 
efectuat exercițiul „Prin curaj la dis
ciplină și perseverență". Evoluțiile ce
lor 95.000 de sportivi și sportive au 
stîrnit entuziaste aplauze.

In afara demonstrațiilor de mase la 
Praga vor avea loc numeroase com
petiții cu participarea a peste 4000 
de sportivi cehoslovaci și 300 de oas
peți de |K>stc hotare. Spartachiada na
țională va dura pînă la 3 iulie. In 
acest timp pe stadionul „Strachov" 
vor evolua peste 700.000 de sportivi 
și sportive.

(Agerpres)

Se

Scurt interviu..

..cu D. Drimer, despre turneul
de sah de la

S

la Balatonfiired maestrul 
redac- 

a 
la

Balatonfiired

DIN ȚĂRILE PRIETENE
dezvoltă alpinismul 

R.P. Albania

vnltifri-Albania este numită „țara 
lor dc munte”. Intr-adevăr, pe întreg 
cuprinsul țării există numeroase piscuri, 
care însă, în anii din urmă, după in
staurarea puterii populare, au încetat 
să mai fie doar domeniul... vulturilor. 
Le-au îndrăgit tot mai mult sportivii, 
alpiniștii. In una din zilele lunii februa
rie 1956 un numeros grup de alp-ihiști 
albanezi a escaladat cel mai înalt vîrf 
din țară — vîrful Corabî (2751 ni). 
13 neînfricați sportivi au urcat victo-

a fost construita noua bază de canotai 
de pe rîul Vltava, în prezent, pe malul 
drept al apei este în construcție o 
importantă băză sportivă — una din 
cele mai mari baze nautice din E-u- 
ropa. Lucrările de oonstrucție au fost 
împărțite în două etape, prima înche- 
in<lu-se zilele trecute. în preajma în
ceperii celei de a Il-a Spartadiiade 
naționale a R. Cehoslovace. Au fost 
terminate două bazine de înot — unul 
de 50 metri cu 10 piste și unul de 
30 metri. Ambele bazine, construite 
după cerințele tehnicii moderne, au un 
volum de apă de 4500 me. Cea de a

stadionului unde acum mai bine de 
2000 de ani s-au desfășurat primeie 
Jocuri Olimpice. Filmul oglindește de 
asemenea și pregătirile pentru J.O. de 
la Roma. FI va fi prezentat per.tru 
prima dată în capitala Italiei, uruiînd 
ca după aceea să fie proiectat pe ecra
nele cinematografelor din mai multe 
țări ale lumii.

„60 de minute folositoare14

Inîors dc
Driiner ne-a vizitat la 

km profilat de aceasta pentru 
amănunte asupra competiției 
a luat parte șahistul romîn.

— Mai întîi clasamentul final.
— Turneul a revenit la egalitate 
culorilor maghiari Bilele și Honfi, 
re. au totalizat cile 7 p. din 1 / posi- 
e, ne-a spus Drimer. De altfel gaz- 
le au repurtat în concurs un succes 
rtwcabil. Și pe următoarele trei 
‘uri se află doi șahiști unguri: Klu-
— și Lengyel. Împreună cu iugoslavul 
mianovici, ei au acumulat 6!/2 p.

am împărțit locurile 6—7 cu ma- 
e maestru sovietic Salo Flohr avînd 
2 p. Urmează : 8 —9. Sofrevshi,
wa 5 p. 10. IÂlienthal 4{/2 p. 11. 
a 4 p. 12. Navarovskî 3 p.
desigur că rezultatul șahisrtului nos- 

(care a obținut 50%) este onora- 
. El s-a clasat printre premi<iți și, 
turi dc Flolir. este într-o companie 
rte valoroasă. Totodată Drimer a 
it în urmă un mare maestru (Lilient- 
) și doi maeștri internaționali (Sli- 
și Zita). Totuși cl nu este mulțu- 
dc jocul său.

- Pregătirea mea teoretică (pe care
-r suficientă) a lăsat de do-

* .lajoritatea partidelor am ieșit 
deschideri în poziții inferioare și, 
ales, la alb. De altfel, cu albele 
realizat doar I’/g P- P°“

le. Va trebui să muncesc 
lru a corija această lipsă.
- Care au fost cele mai kune partide 
care le-ați jucat ?
- Pereoaal, ue-a răspuns Drimer. o 
uder pe cea cu Sliwa în care com hi
de s-au succedat de o parte și de 
. La un moment dat m-am... supra 
binat, sau cum ar spune un foi
st ..m-am driblat singur” și m-am 
•enit în fața spectrului neplăcut al 
îngerii. In momentul decisiv a exis- 
pe tabla (din fericiră.) o ultimă 
binație in care cu prețul sacrifi- 
u a două turnuri am găsit o cale

re

serios

Noi rezultate
j la Wimbledon

tenis de la Wimbledonincul dc
glia) a continuat cu disputarea 
lui III (16-imi de finală) al pro- 
r de simplu. Foarte frumos a 
tf tînărul tenisman sovietic T. 
s (campionul de anul trecut la 
>ri al Wimbledonului) împotriva 
ului cap de serie, australianul 
■raser. Acesta a ciștigat după o 
i dîrză : 6—4, 6—1, 6—8, 6—3. 

rezultate: Krishnan (India) •— 
k (RFG) 3—0, Pietrangeli (It.) 
'ilson (Ang.) 3—2, Laver (Aust.) 
.antana (Sp.) 3—1, McKay
V) — Schmidt (Sued.) 3—0, 

(SUA) — Gulyas (RPU) 3—0, 
iaak (Afr. S) — Hewit (Aus.) 

Ulrich (Dan.) — Ossuna (Mex.)

femei, s-au calificat alături de 
ioana dc anul trecut Maria Bue- 
Braz.), jucătoarele Ana Dmitrie- 
URSS), Ann Haydon și Angela 
-mer (Anig.), Darlene Hard și 
Hensa (SUA), Sandra Reynolds
S.), Margaret Hellyer (Aus.). 

rpriză a fost eliminarea jucătoa- 
agîhiare Zsuzsa Kormoczi de că- 
anct Hobss (SUA). A abando- 
.ustralianca Joan Lehane. %

Jocul adversarului 
înălțime. Partida a 
special de frumu- 
mine și Sliwa. De 
ca bună partida

ascunsă de remiză, 
meu a fost la mare 
primit un premiu 
sete, împărțit între 
asemenea apreciez 
cîșt-igală la Honji în care am găsit o 
lovitură tactică cu un sacrificiu 
damă. Dar, ca bilanț general, < 
este destul de puțin...

Interlocutorul nostru a ținut 
linieze organizarea excelentă a 
lui, atmosfera de amiciție care 
r.it între participant precum 
meroaselc învățăminte pe care 
prilejuit acest turneu. Iar noi consi
derăm că încercarea federației de a 
verifica într-un concurs internațional 
un tînăr maestru a fost încununată de 
succes.

de 
cred cu

să sub. 
turneu- 
a dom- 
și nu- 
i le-a

V. CH.

La baza nautică din pa/cui sportiv CJX'.K.S. din Varșovia activitatea este 
în toi. In bazinul de 50 m se desfășoară cu regularitate concursuri de înot

Azi și miine la Tuia

Meciul atletic
R.S.F.S.R.-R.P. Polonă

In zilele de 25 și 26 iunie va avea 
loe pe noul stadion din orașul Tuia în- 
tîlnirea interna|ională de atletism din
tre echipele selecționate ale R. S. F. S. 
Ruse și R. P. Polone. Intîlnirea se va 
desfășura după programul jocurilor 
olimpice. Cu acest prilej vor evolua 
unii dintre eei mai buni atleți europeni 
în frunte eu Bolotnikov (R.S.F.S. Rusă), 
Anatoli Mihailov (R.S.F.S. Rusă), Piat
kowski (R. P. Polonă) și alții.

încă două victime...

Duminică, automobilismul profesl- 
„ —... ---- - neagrâ.

— una 
competi-

onist a avut din nou o zi 
„Marele Premiu al Belgiei" 
dintre cele mai importante 
(ii ale sezonului internațional ■—
s-a soldat cu două victime omenești. 
In turul 20 s-a răsturnat mașina 
condusă de englezul Bristow și nefe
ricitul pilot și-a găsit o groaznică 
moarte în flăcări. In ciuda tragicu
lui accident cursa a continuat pen
tru că... toate biletele fuseseră vîn- 
dute. Cinci ture mai tirziu, compa
triotul lui Bristow, Stacey, cade de 
asemenea victima unui accident mor
tal. De notat că organizatorii s-au 
putut convinge cu o zi înainte de 
[aptul că pista de la Bruxelles nu 
mai poate face față marilor viteze ala 
automobilismului contemporan. Sim- 
bă.tă, la antrenamente, s-a acciden
tat unul din favoriții întrecerii, cu
noscutul „as" Stirling Moss: trei
coaste rupte și un puternic traumatism 
la cap.

In ciuda protestelor vehemente, în 
ciuda glasurilor rațiunii care cer să 
se pună capăt acestor competiții ale 
morții, masacrele de pe circuitele 
automobilistice profesioniste continuă. 
Pînă tind?

Prin foc și apă

Afaceriștii sportului american au 
Imaginat un nou gen de „competiții" 
menite spun ei. — șă ofere specia-.

I

rioși pe pisc. De alunei ci au mai a- 
daugat acestui succes și altele, tot atît 
de însemnate. In prezent, în R.P, Alba
nia există numeroși sportivi care 
practică regulat alpinismul. Printre a- 
cești a se numără și unii maeștri ai 
sportului. Alpinismul și-a cucerit deo
sebit de inulți simpatizanți în riadul 
studenților și al tineretului. Un fapt 
semnificativ este acela că în ultimul 
timp au fost atrase rn această discipli
nă sportivă și numeroase femei. In în
treaga țară este cunoscut în 
numele curajoasei sportive 
Zguro.

doua etapă va începe imediat după 
terminarea Spartarrhiadei și prevede 
terminarea într-un timp cit mai scurt a 
tuturor instalațiilor frumoasei baze 
sportive din capitala R. Cehoslovace.

Pe malul Vltavei

prerent 
Tefti

Raionul Podoli din Praga 
transforma în anii următori 
centru al sporturilor nautice. După ce

se va 
într-un

torilor senzații
decît partidele „ ___ , ___ ___
tauri sau de cocoșii Este vorba de 
o cursă cu obstacole efectuată... pe 
bărci cu motor. In timp ce bolidul 
gonește cu viteză sălbatică pe în
tinsul apei, el trebuie să sară peste 
citeva cascade artificiale. Dar nu 
aceasta constituie „marele punct de 
atracție". In drumul său barca trece 
peste un ultim obstacol, zis al morții. 
Este vorba de o birnă din lemn, îm
bibată cu păcură, care arde ca o 
torță. Prima cursă de acest gen, efec
tuată de un oarecare Jim Racing (șo
mer care epuizase toate mijloacele 
de a-și găsi de lucru) s-a încheiat 
cu bine. Dar cit timp oare ii va mai 
zimbi norocul lui Hm?...

mult mai puternice 
de catch, luptele de

La Motta face senzaționale 
mărturisiri...

Fostul campion mondial la catego
ria mijlocie Jack La Motta a decla
rat în fața subcomisiei senatoriale 
(care întreprinde o anchetă în legă
tură cu activitatea criminală a ban
delor de gangsteri 
lui profesionist) că 
duri a primit sume 
tru a pierde meciuri 
slabi. La Motta a 
1947 s-a lăsat învins de Bily Fox, 
în schimbul garanției de a i se per
fecta meciul pentru titlul mondial cu 
francezul Marcel Cerdan, Organiza
torii acestui aranjament s-au îmbo
gățit atunci pariind sume uriașe pe

din lumea boxu- 
in repetate rîn- 
substantiate pen- 
cu adversari mai 
recunoscut că în

istoriei 
de la 

noastre, 
m, cu-

Un „letopiseț14 cinematografic
Studioul cinematografic din Buda

pesta a terminat recent montarea unui 
film de lung metraj închinat 
JoiCTirilor OQimpice îmi țpînd 
anul 776 î.e.n. pînă în zilele 
Pelicula, în lungime de 2200
prinde documente, fragmente de filme 
precum și citeva sute de scene ale 
unor tablouri sportive vechi. Montajul 
acestui film-letopiseț s-a realizat cu a- 
jutorul cineaștilor din mai multe țări. 
Cu permisiunea autorităților grecești, 
un operator maghiar a filmat ruinele

Astfel și-au intitulat inițiativa spor
tivii din R.P.D. Coreeană, care de cit va 
timp participă în fiecare zi la exerci
ții dc gimnastică atît dimineața înain
te dc începerea lucrului, cît și în timpul 
producției. Fiecare muncitor, elev, stu
dent, care participă la această acțiune 
sportivă trebuie ca în decursul unei 
zile să efectueze o oră de exerciții 
fizice. Roadele frumoasei inițiative s-au 
văzut imediat : a ercocut productivita
tea muncii, sportul a cucerit și a atras 
pe stadion numeroși tineri. După ce 
s-au încadrat în această nouă acțiune 
sportivă, muncitorii de la secția de ti
neret a uzinei de aparate de precizie 
din Kandonsk au depășit sarcinile de 
plan cu 10 la sută. Inițiativa celor ,.60 
de minute folositoare" a fost îmbră
țișată pînă acu ni de către numeroși 
oameni ai muncii din R.P.D. Coreeană. 
Numărul acestora este în cjutinuă creș
tere.

FOTBAL PE GLOB
ECHIPA BRAZILIANA FLAMENGO

JOACA IN U.R.S.S.

La 23 iunie a sosit la Moscova 
cunoscuta echipă braziliană Flamen 
go- Fotbaliștii brazilieni vor susține 
întîlniri în compania echipelor sovie
tice Dinamo Kiev, Zenit Leningrad, 
Torpedo Moscova și o selecționată a 
cluburilor din capitala U.R.S.S.

PENAROL — GAMPIOANA A 
RICH DE SUD

AME-

După 
pionilor 
sese de _
rul întîlniri! Penarol ~(Uruguay) —4 
Olimpia (Paraguay). In primul meci, 
desfășurat la Montevideo, Penarol 
cîștigase cu 1-0. In întîlnirea revan
șă, la Assuncion, untguayenii au reu
șit un meci nul (l-l), adjudeeîndu-și 
în felul acesta prima ediție a cupei.

La 30 iunie Penarol va întîlni 
cîștigătoarea „Cupei Campionilor 
ropeni", formația Real Madrid, 
ciul are loc în capitala Spaniei.

cum se știe în „Cupa 
Americii de Sud" mai 
jucat ttn singur meci, retu-

Gam- 
rămă-

„INTER" LA MOSCOVA

pe
ElH 
Me

Sțh/ Fox. In 1940 La Motta a deve
nit campion mondial ut urma meciu
lui ciștigat la Cerdan, dar pentru ci
neasta a trebuit să plătească 20.000 
de dolari... unor persoane necunos
cute. La Motta a refuzat să dea nu
mele persoanelor cu care a făcu! a- 
ceste aranjamente. Agenția U.P.I. a 
relatat că înainte ca La Motta să se 
fi prezentat in fa fa subcomisiei de 
anchetă, gangsterii l-au avertizat că 
va fi pedepsit crunt în caz că va face 
măcar... aluzie , la vreunul din ei. De
clarația fostului campion mondial 
arată și mai clar monstruoasa faună 
de gangsteri mai mari și mărunți 
care mișună în lumea sportului pro
fesionist.

In ultimul joc al turneului între»' 
prins în Uniunea Sovietică echipa, 
italiană Internazionale a evoluai 
marți la Moscova în compania unei 
selecționate a echipelor sovietice din 
prima categorie. Jocul s-a încheiat la 
egalitate: 2-2 (L2). Au marcat: Bi-. 
cicli (min. 15) și Massiero (min. 21) 
pentru oaspeți și Ponedelnik (min. 30) 
și Ivanov .(min. 90) pentru gazxle. t

întîlniri italo-frangeze j

In cămașă de forță...

Primele clasate ale campionatelor 
din Italia și Franța- au susținut în-f 
tîlniri desfășurate . în ambele țări, 
Iată rezultatele primului tur- In Itaa 
lia : Florentina—Racing 2-1, Milan—J 
Toulouse 6-3, 
Spăl—Le Havre 
3-1; în Franța: 
Nîmes—Bologna
Bari 4-3, Limoges—Udinese 1-1. S-ail 
desfășurat meciuri și îptre echipe din. 
divizia secundă.

Atala'nta—Lena 1-0,
3-1, Lazio—Sedarț 

Reims—Juventus 4-4,- 
3-4, Valenciennes—

...a fost pus un gimnast american, 
Tim Dill. Nu pentru că ar fi nebun. 
Dill, în cămașa de forță, legat cu 
o sfoară lungă de un picior și atîr- 
nînd cu capul în jos era ridicat de 
un elicopter la citeva sule de metri. 
In fața publicului adunat jos gim
nastul trebuia să-și scoată cămașa. In 
vocabularul „modului de viață ame
rican" aceasta se cheamă... sport.

Există o propunere, foarte la lo
cul ei: .cămașa de forță ar trebui apli
cată inițiatorilor unor asemenea 
exhibiții, care degradează noțiunea 
de om.

RACING ÎNVINGĂTOARE ȘI ÎN
VINSA IN R.P. BULGARIA

La sfîrșitul săptămînii trecute, e- 
chipa franceză Racing Paris a sus
ținut două jocuri la Sofia. Ea a în
trecut cu 1-0 o selecționată a clubu
rilor bulgare și a fost învinsă cu 2-1 
de campioana țării, Ț.D.N.A-



terenurile de sport
putut 

înain- 
pe el 
film.
dedi-

solicită 
atletice.

nu

Actorii pe

I. F. A.?născut FCum s-a

I

la 83. 
trofeul 

cam- 
poarta 
Jules

for interna- 
ștle 

Rin- 
vă 

„is-

Că actorii fac sport nu 
un... secret de culise.

De altfel, cine nu face 
astăzi sport Ia noi? Pe 
actori sportul ii ajută 
foarte mult în realizarea 
unei bune ținute sce
nice, în interpretarea cît 
mai veridică a unor anu
mite roluri de mișcare, 
care uneori 

. direct calități
Multi dintre artiști 
s au rezumat însă la câ
teva ore de gimnastică

zut că ne-ar fi 
prezenta un centru 
taș atît de sigur 
cum este cel din 
Numai în timpul
cat repetițiilor, ar fi fost 
de-a dreptul imposibil 
ca Iurie Darie să „prin
dă" atît de bine acest 
sport, pe care unii fotba
liști de-ai noștri — mai 
trebuie să-i numim? — 
nu l-au învățat cum tre
buie, nici după zece 
ani! Dar cea mai bună

nea alfabetică, fără să 
producă nici o... dramă.

Dar șahul ? Cine nu 
cunoaște pasiunea pentru 
șah a cintărețului Șer- 
ban Tassian (în tinerețe 
a practicat un sport mai 
dinamic: rugbiul) ca și 
compozițiile șahiste ale 
maestrului Gh. Ciorian? 
Sau, încercați să intrați 
în vorbă cu Flori i Scăr- 
lătescu sau Aurel Mun- 
teantl, cînd aceștia joacă 
șah la clubul Teatrului

i

Varietâți
SE ÎNTÎMPLA,

O casă în stil rustic, 
cu două etaje, cu bal
coane în fier forjat și cu 
tufe de verdeață stră- 
juind intrarea... In a- 
ceastă clădire bătrînească 
din strada Hitzig nr- 11 
din Zurich își are sediul

a acestui 
ționul ar„ dori să 
cum s-a născut el. 
durile care urmează 
vor reda, pe scurt, 
toria* F.I.FwA.-ei.

Ideca creării acestui or
ganism internațional a 

una dintre cele mai mari apăriît la 21 mai 1904. 
nu existau 

decît. federații naționale. 
Nici o organizație nu se 
ocupa de coordonarea 
activității fotbalistice 

mondiale. Ziaristul fran
cez Robert Guerin a pu
blicat în această zi is
torică pentru fotbal un 
apel pentru constituirea 
iniei federații internațio
nale. Apelul era adresat 
în mod special secreta
rului federației britanice. 
Wall,* deoarece Anglia 
era patria fotbalului, era 
țara în care acest sport 
se bucura de cea mai 
largă răspîndire. Dar 
Wall, invocînd diferite 
motive, a respins cate
goric această idee, care 
ar fi știrbit „dreptul" fe
derației engleze de a 
modifica regulamentul de 
joc după cum crede ea de 
cuviință. Guerin s?a a- 
dresat atunci președin
telui federației engleze, 
Kinnais,- sperînd să-1 în
duplece. Răspunsul a fost 
din nou negativ. In țața 
acestei situații, Guerin a 
constituit Federația In
ternațională de Fotbal 
Asociație, • fără partici
pa a Angliei 1 încă 7 
țări, în afară de Franța, 
mai făceau parte dinfre 
membrii ’ fondatori ai 
F.I.F.A.-eL

Doi ani- mai tjrziii, 
Anglia s-a... răzgîndit, 
aderînd și-ea la Federația 
Internațională, dar ma-

organizații sportive din pțnă atunci 
lume : Federația Interna
țională de Fotbal Aso
ciație —' F.l.F.A.

După ctim
F.l.F.A: conduce 
tatea celui mai 
dintre sporturi, 
dii-se nu numai 
blemele tehnice 
nistrative, ci și 
spectivele de dezvoltare 
ale „jocului cu balonul 
rotund"- Desigur, cei care 
cunosc activitatea intensă

se știe, 
ăctivi- 

popular 
ocupîn- 

de pro- 
și admi- 
de per-

Știați că
I ...atleta poloneza Ste-
( la Walasiewicz, fostă
/ recordmană mondială,
S luînd .recent parte la un
y concurs atletic desfășu-
\ rat ; în California, s-a
S clasat pe locul . 4 la 100
C m plat ? ■
J Știrea ar părea poa

te ' nesemnificativă, dacă 
Stela 

are astăzi...
n-am preciza că 
Walasiewicz 
50 ani. ■

...atleta australiană 
Shirley Strickland. Dela- 
huniy — dublă campioa
nă ' olimpică' în 1956 — 
nu va participa' la ac
tualele JO. întrucît ea 
va deveni in curînd 
mama unui al treilea 
copil?

Breviar olimpic

unor 
temă

chisă pînă la 30 septem
brie. Pînă acum și-au 
dat adeziunea la această 
expoziție 38- de țări 
prSntre care și Romînia

• Pînă acum pentru 
cea de a XVII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice 20 de 
țări au e-nis (sau au a- 
mmțat emiterea) 
serii de timbre cu
olimpică. Iată lista aces
tor țări: LI.R.S.S-, R-D.Gi, 
S.U.A-, Ungaria, Haitț, 
Cehoslovacia, Togo, Sau 
Marino, Bulgara, Italia. 
Filipine, 
rinam, 
Ghana, Grecia, 
R.F.G., Sudan, 
mărul timbrelor emise 
comunicate oficial 
către 16 din aceste 
de țări este de 106-

• In satul ol mpic de 
la Roma, delegațiile Gre 
ciei, Italiei și Japoniei vei 
locui împreună, pentru 
rațiuni simbolice : Grecia 
ca leagăn al Jocuriloi 
Olimpice, .Italia ca țară 
organizatoare a actualei

Iugoslavia, Su-
Monaco, Franț-».

Polonia,
_  N1( ediții și Japonia ca gazda

sau
de
20

a ed ției viitoare.

• Expoziția olimpică a 
fotografiei sportive va f* 
inaugurată Ia Roma in 
luna iulie și va fi des*

• Regatele de iahting 
de la Napoli vor putea 
fi urmărite de posesorii 
de bilete, de pe nave 
speciale care se vor de
plasa pe apă in apropie
rea traseelor ambarcațiu
nilor aflate în concurs.

In 4 rînduri
Activitatea sportivă 

«ie la asociația ,,Auto
buzul’ (Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu*) din 
Capitală se dezvoltă 
mereu.

Luptătorii de Ia CSM 
Galați sînt primii pe 
club la muncă volun
tară.

Le trimitem, cum e uzul, 
Sincere urarj alese;
Să le meargă — ..Autobuzul" 
Din succese în succese.

Desigur, luptătorii 
Succese mari, ce 
colea.
La fiind chemați 
voluntară 
rt au nieies ■
saltea ț

realizează 
nu sînt de

la muncă
șada.. pe

V. D. POPA

nifestînd de-a lungul 
anilor fel de fel de ca
pricii și amenințînd .in 
repetate rînduri cu retra
gerea din această orga
nizație.

In 1921, președinte al 
F.I-F.A.-ei a fost ales 
Jules Rimet. El a condus 
forul internațional al 
fotbalului timp de 33 de 
ani, perioadă în care 
numărul țărilor membre 
a crescut de la 21 ' 
In memoria sa, 
decernat echipei 
pioane a lumii 
numele de „Cupa 
Rimet".

F.l.F.A. își duce acti
vitatea prin intermediul 
a patru comisii : comisia 
financiară, comisia de 
arbitraj, comisia statu
tului jucătorilor și al 
transferărilor și comisia 
de organizare a campio
natului mondial- O acti
vitate vastă, care por
nește din această casă 
bătrînească din liniștitul 
oraș Zurich, angrenînd 
milioane de jucători, an
trenori, arbitri și simpli 
spectatori din toate col
țurile pămîntului..

J. BERARlU

lat-o pe Ileana Balo, balerină la Teatrul de Stat de Operetă, intr-un concurs 
hipic organizat pentru artiști.

matinală, sau la o plim
bare pe jos prelungită, 
ci au trecut chiar pragul 
sportului de pcrformanfă.

L-ați văzut pe Iurie 
Darie în filmul „Băieții 
noștri"? Fără îndoială! 
Dacă acest tînăr și ta
lentat actor n-ar practica 
fotbalul, e greu de ere-

Național „I. L. 
giale". Veți primi 
replică usturătoare!

Mărcu-
Anghe-

Dub!â înfrîngere...
Printre suporterii cei 

mai înflăcărați ai boxe
rului Ingemar Johan
sson se numără și... pre
ședintele S.U.A., D. Ei
senhower., înaintea ■ ple
cării 
turneu 
vizitat 
t ierul 
New 
succes, în lupta cu Floyd 
Patterson.

Imediat după încheie
rea meciului, terminat

președintele aștepta cu 
nerăbdare pelicula, și-și 
exprima regretul de a 
nu . fi putut vedea întil- 
nirea.

Un ziar american cri- 
ticînd vehement lamen
tabilul voiaj în extre
mul orient al lui Eisen
hower, sublinia cu mul
tă ironie că președintele 
ar.fi făcut, mult mai 
bine dacă râminea aca
să și asista personal la 
martelarea preferatului 

după cum se. știe cu o său, decît să fi făcut 
drumul pînă la porțile 
Japoniei, unde 
teptat un k.o. 
crunt decît cei 
de Ingemar. Mai 
că a fost un k.o. politic...

cu mare 
ac- 

c.urp 
Aici, 

se

în nereușitul său 
asiatic, Ike l-a 

pe suedez la „car- 
său general din 
York" urîndu-i

strălucită victorie a, lui 
Patterson, filmul întâl
nirii a fost developat și 
expediat urgent cu un 
avion supersonic în Ha- 
way, unde se afla Ei
senhower. După cum a 
relatat agenția U.P.I.,

l-a aș- 
și mai 
suferit 

alos

dovadă a dragostei acto
rilor pentru sport. în ge
neral și pentru fotbal în 
specia], ne-o oferă tradi
ționalul campionat inter- 
teatre, la care s-au evi
dențiat ca fotbaliști. Dem. 
Savu, C. Brezeanu, N. 
Ciprian, Bimbo 
lescu, Mircea 
lescu etc.

Un alt sport
popularitate printre 
tori este —: după . 
știți — călăria. 
„capetele de afiș"
numără cu zecile: Roza
lia Avram, Clodi Bertoia, 
Ileana Ballo, Al. Ciprian, 
Floria Căciulescu, Ștefan 
Gloda-riu, Dina Mihal- 
ce>a. Eugenia Marian, 
Olga Tudorache, Florin 
Vasiliu... Am dat doar 
cîțiva dintre ei. Și, bine
înțeles, în ordine... alfa
betică, știut fiind că ac
torii sînt foarte.., sus
ceptibili chiar în mate
rie de performanțe spor
tive. Numai la . cursele 
de trap, unde îi găsim 
ades în sulki, handica
purile inversează ordi-

ADAM AUREL, PIATRA 
NEAMȚ. 1) In campionatul 
trecut, Dinamo Bacău 
s-a clasat pe locul V. 
Pe același loc — sau unu! 
mai jos dacă Petrolul 
învinge pe U.T.A. în 
meciul restanță — se va 
găsi și anul acesta. 2). 
Jucătorul italian de tenis 
Nicola Pietrangelli . are 
27 de ani. Vreți să jștiți 
dacă s-a afirmat și ca 
junior 7 Da — ca... fotba
list ! El n-a început, să 
practice tenisul decît în 
anul 1954, la v ir sta de 21 
ani. Pînă atunci a jucat 
in echipa de - ■* -• - = •-

AUGUSTIN 
ARAD, 
terson, 
Johansson 
Jocurile 
1952 de Ia 
vreme însă 
era „mijlociu*, Johansson 
boxa încă de pe atunci 
la categoria grea. El a 
ajuns în finală, unde a 
fost învins de un ame
rican, Sanders, prin des
calificare pentru... lipsă 
de combativitate î — 2)
Fotbalistul brazilian Pele 
împlinește în octombrie 
20 de ani. Are 1,70 m. 
înălțime si cîntăreste 65 
de kilograme.

PETRE C. TOMA, PLO
EȘTI. 1). Cel mai mare 
scor cu care a cî.știgat 
C.C.A. 7 8-6 cu Dinamo 
Bacău la... Bacău ! Cel 
mai mare scor cu care

fotbal Lâzio. 
BORZA. 

Floyd Pat- 
și Ingemar

Atit 
Cit 
au participat Ia 
Olimpice din 

Helsinki. In 
ce Patterson

V. CHIOSE

a pierdut in fața unei 
echipe de categoria A 7 
6-1 la Ploești, în meciul 
din 1959 cu Petrolul. Ți- 
nînd seama de... adresa 
dv., avem impresia că 
ați pus prima întrebare 
numai ca să ajungeți < la 
cea de a doua ! Trebuie 
să mai precizez că echipa 
C.C.A. a - - • -
îa scor, 
șoara,
L ~ZZ--------- — —
o formație de 
2) Înainte de a 
Petrolul» Badea a 
Flacăra Moreni.

V. BANEA, VULCAN.
1) Lucrurile au fost ex
plicate la vremea lor : 
nici una din țările care 
au participat 
final al 
mondial 
Suedia, 
zenta Ia 
pice formația primă, 
trucît nu s-a dat drept 
de joc fotbaliștilor care 
au evoluat atunci la C.M.
2) Petre Deca n-a fost 
niciodată campion na
tional la seniori. La ju
niori - da.

G. TATARU. SIGHI
ȘOARA. fn 1958. finala

pierdut o dată
5-0 și la Timi- 

în fața Științei, dar 
a prezentat în acest meci 

rezervă, 
veni la 
jucat la

Cupei R.P.R. s-a disputat 
intre Știința Timișoara și 
Progresul București. Scor: 
1-0.

MARIAN
CAN : . 1). 
trescu nu 
A devenit
Vasile Anghel de la Di
namo București e originar 
din Buzău. Joacă de mult, 

tînăr decît 
nici 23 
împlini

NKAGXJ. VUL- 
„Titi“ Uumi- 

mai boxează, 
antrenor. 2)

la turneul 
campionatului 

de fotbal din 
n-a putut pre- 
Jocurile Olim- 

în-

dar . e mai 
credeți : n-are 
ani. Ii va 
noiembrie.

P. RUJAN. Pină 
la rugbi nu s-au 
nizat campionate 
diale sau europene, 
într-o vreme ideea 
nizării unor asemenea 
competiții ar fi putut 
apare exagerată, ținînd 
seama că rugbiul nu 
prea era răspîndit, astăzi 
însă situația s-a schimbat, 
astfel că ar fi cazul să 
avem campionate mon
diale sau cel puțin euro
pene și la rugbi, ca și la 
celelalte sporturi. Dar 
numai cu acordul dv. si 
al meu n-am făcut mare 
lucru !

ION DAVID. CIMPIA 
TURZII. 1) Prima ediție 
a campionatului mondial 
feminin ' de handbal s-a

de 
in

acum, 
orga- 
mon- 
Dacă 
orga-

Sînt 
cazuri 
încheie 
mai devreme, 
du-se la socoteală și ne- 

.fiind alenți 
rul de ture.

, dimpotrivă, 
sfîrșit cursa 

’mai departe...
La Jocurile Olimpice de 

la Amsterdam. în timpul 
cursei pe 5.000 de metri, 
concurentul lituanian Pe
tris a ieșit de pe pistă 
după 4.600 de metri, cre- 
zînd- că a terminat cursa. 
Această întîmplare a stîc- 
nit la vremea ei multă 
ilaritate, dar ea nu în
seamnă încă nimic pe 
lîngă „performanța” fran
cezului Auvergne. Acest 
concurent a greșit la pro
ba de... 100 m ! După 
parcurgerea distanței de 
80 de metri, el a făcut o 
regulamentară aruncare 
pe... firul de sosire, mirîii- 
du -se apoi cînd a văzut că 
adversarii săi continuă 
cursa.

Auvergne a explicat că 
la limita distanței de 80 

-ț1 m se aflau doi țăruși, ră- 
Ț mași acolo de la o aler- 
xgare, lucru ce l-a făcut 
* să creadă că în dreptul 
’„lor trebuie să fie firul de 
< > sosire...

cunoscute destule 
cînd fondiștii își 
cursa cu un tur 

încureîn-

la marcato- 
Alți atleți, 
uită că s-a 

și... aleargă

30 DE SECUNDE

.. Luptătorii selecționa- 
"tei T.U.L. Finlanda erau 
L oaspejii echipei Trud 
-• din Leningrad. Specta- 
. l„/i așteptau cu cea 

mare nerăbdare 
i se 

că finlandezul 
_ cîștigător

Lai medaliei de bronz la 
■•Melbourne, le va arăla 

ieșit din comun,

Cara-
torîi

-.mai
O sportivă redutabilă"disputa greilor. Toți 

fără îndoială, Car-*. gîndeau că ' ' 
ani + Kangasniemi,

este, 
men 
de-a 
cronicile de 
„Sportului popular", 
loc de cinste. De 
menea, este știut că 
timiu Sever joacă 
tenis, că Radu Beligan 
și Marcel Anghelescu 
sînt pasionați după vo-.-de secunde de la 
lei, iar Ion Dacian este"perea

fără îndoială,
Stănescu. care, 
rîndul, a apărut în 

ale
la "ceva 

ase--.ceva surprinzător în ma- 
Sep-jjter’e tehnică, 
bine

tir

Și, înlr-adevăr, Ran- 
igasniemi a fost într-un 
. j anumit fel eroul între- 
Icerii... După numai 30 

înce- 
mecîului el era cu

un fervent practicant alȚurnerjj ța po(jea Adver-
natației și.. gimnasticii.

-Și un lucru pe care cu 
siguranță că nu-1 știați:.,sese 
Ioana Radu, excelenta" ;jlnp 
noastră cîntărcață dej 
folclor, este o pasionată 
... niofociclistă. 
vreme participa 
concursuri...

...Stagiunea teatrală e

Lsarul 
"taior

Intr-o- • 
și la..

său, tînărul lup- 
Smirnov îl învin- 

. prin tuș înlr “n 
record !

,.LENESUL“ 
DAN WAERN...

. Esle cunoscută prodi- 
giozitatea alergătorului 

.suedez pe distanțe medii, 
. " Dan Waern. Anul trecut,r* • i - » T 1 • IVU'II W «lx-IIl. 2,11114 llCVUl,pe shrșite. Un bun prl-;:în decurs df zi)<ț eJ , 
a-Jnat parte la „ti mai p«- 

"țin de 27 curse. Ziarul 
. ►..Idrottsbladet" din Stock- 
, hol ni relata într-o știre
- -că Dan a concurat eonse- 
"cutiv în silele de 5. 6. 8, 
‘..9, 10, 11, 12, 13, 15 și 16 
" septembrie.
.. Puțin mai tîrziu redacția 
/■a primit scrisoarea unui 
"cititor care Întreba ener- 

1» .- -vat :

lej pentru actori de 
consacra mai 
ore sportului.
„intra" în noua stagiune 
cu forțe sporite.

multe 
de

SANDI MARIAN

disputat in anul 1949, 
Budapesta. S-au Întrecut 
doar două țări : Ungaria 
și Austria, 
tul a fost 
handbalistele 
A doua 
ceste!
cea din 1956, 
furt, 
RP.
fost 
va 
ediție 
mondiale 
handbal, 
insă răspuns detailat prin 
scrisoare.

„Ați putea sa* ini spuneți
~ - •ee a făcut leneșul ' acesta 

’^hiarffde Waern în zilele de 7 
și 14 septembrie"?

cișiigat de., 
maghiare.. „ 

- *2 a “ Ț 
competiții a fost.. 
* de la Frank-,.

i de echipa-..
2) încă n-a-i- 

unde se - - 
viitoarea " - 

campionatelor “k 
feminine de + Whitby (Anglia) a orga- 
3) Veți primi y *

- •
ABON BERMAN, BUCU-Ț^*1 

REȘTI. Nu se iau în con--, 
siderare la stabilirea nu--» 
mărului de selecționări -< ► 
în echipa națională me--1’ 
ciurilo în care respectivii - ► 
jucători au fost rezerve 
(cazul lui Tabarcea, de’“ 
pildă, la meciul de fotbal’^ 
Romînia—Grecia de la ’ *
Atena). Dacă intră în joc’* 
însă fie și pentru un^’( 
singur minut (e vorba deT' 
meciurile amicale în care..' 
se pot face Înlocuiri de., 
jucători) se consideră X-' 
meci jucat și deci se a- -. 
dau'ță la numărul de se- - 
lecționări în echipa națio-4-. 
nală.
„internațional1
Toma, 
pe Peret in 
1955 cu R P. Polonă 
3 minute înainte de 
ierul final.

ION POȘTAȘUL

ediție a-

cucerită 
Romine, 
fixat locul 

desfășura 
a

UN CONCURS FARA 
ÎNVINGĂTORI

Clubul pescarilor din

un 
reu
ni ai 

fie 
con- 

primească 
printre 

...peștișo-

Așa a devenit... ■ 
fundașul-” 

care l-a înlocuit < 
meciul din ’ 

cu... ** ’ 
fiu-

.nizat, nu de mult, 
concurs. Pescarul care 

să prindă cei 
mulți pești urma să 
proclamat cîștigătorul 
.cursuțui și să 
diverse premii. 
>are. desigur, și 
rii prinși.

Competiția a 
la răsăritul și pînă la apu
sul soareJui. întrunind 54 
de con cu ren ți. 
juriul a trecui 
rea rezultatului
rul n-a putut fi însă stabi. 
lit, deoarece nici un pești
șor nu 
în ziua 
nadă...

durat- de

Tn , amurg, 
la stabili- 
Cîștigăto-

se lăsase ademenit 
aceea de gustoasa

I. IONESCU
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