
0 acțiune de mare importanță 
înscrierile in U. C. F. S.

'Succese inițiale și lipsuri actuale in regiunea Baia Mare \
Din Baîa Mare ne-,a sosit o scrisoare, semnată de tov. Ștefan Zvara, A 

I președintele comitetului regional de organizare a U.C.F.S,. care ne reia- f
• tează fapte dinlr-un domeniu ce reprezintă un obiectiv central al mișcării < 
I sportive: înscrierea de noi membri în U.C.F.S. Socotind că în felul /
• acesta contribuim la un început de schimb de experiență pe această temă, 1
' publicăm pasaje din această scrisoare. f
I i '
’ Incepînd din luna octombrie, cînd a luat ființă, comitetul nostru s-a > 
' străduit să contribuie la îndeplinirea sarcinilor trasate de Ilotărîrea parti- \ 
’ dului și guvernului din 2 iulie 1957, acordînd o deosebită atenție reorga- / 
j nizării mișcării sportive din regiunea Baia Mare- Primul pas l-a consti- \
tuit organizarea celor 9 comitete raionale și 2 comitete orășenești de or- f 

I ganizare ale U.e.F.S. Larîndul lor, acestea au dus o muncă activă pentru A 
, reorganizarea celor 264 colective sportive care înglobează azi 49.000 de ' 
. membri, adică 19.000 mai mulți, decît în iulie 1957. P~-----
1 că majoritatea acestor membri sînt sportivi activi participant ..r_

ttțiile sportive de masă și concursurile oficiale. In acțiunea de înscriere J 
I a membrilor în U.G.F-S. foarte bune rezultate au obținut colective ca : S 
I Minerul (2000 membri). Chimistul (1500) din Baia .Mare, Topitorul Fer- J 

neziu (1400), Unirea Seini (500) ca și o serie de colective sătești ca L
| Moftinul Mare Borveni, Barsana. Turufung. Borșa. Băiuț etc. Just în- / 
drumate de comitetele orășenești de organizare ale U.C.F.S. din Baia Mare i 

I și Satu Mare și de comitete raionale ca acelea din Somcuța, Sighet. r 
Cărei etc, cele mai multe colective sportive au înțeles că numărul de l

I membri reprezintă însăși forța colectivului sportiv și au acordat atenția f 
meritată acestei importante acțiuni. Nu la fel au procedat însă comitetele \

• de organizare ale U.C.F.S. din raioane ca Satu Mare, Tășsiad sauTg. Lăpuș, I
în care ritmul înscrierilor de membri în U.C.F.S. este foarte lent. \

I Trebuie să ne alarmeze faptul că în ultima vreme s-a observat în L
• munca unor organe sportive o tendință spre autoliniștire, spre mulțumi- \ 
1 rea cu realizările de pînă acum. Un exemplu negativ îl constituie corni- r
I tetul orășenesc de organizare a U.G.F.S. Satu Mare care, negii jind in I 
ultimul t'imp munca de îndrumare și control, a înregistrat în luna februa- I

i rie doar 100 noi membri în U-U.F.S. Colective sportive ca Victoria, Voința p 
si Stăruinfa-Unio Satu Mare, Voința și Recolta Cărei, Locomotiva și J

I Recolta Baia Mare au manifestat la fel de puțină inițiativă în atragerea J 
de noi membri în U.C.F.S. ca și în crearea unor surse proprii de fonduri k 

I necesare activității sportive. t » , f
Aceste lipsuri constituie un semn că trebuie să ne mobilizam forțele 1 

I în scopul angrenării unui număr cît mai mare de activiști sportivi, tenni- r 
cieni și sportivi în acțiunea de atragere permanentă de noi membii in A 
U-CFS- Ș%FAN ZVARA C

I președintele comitetului de organizare f
k a U.C F.S. — regiunea Baia Mare 3
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rfcipr.'„7“‘eS“ ( reste ° saptamma începe montarea reflectoarelor, 
peste două au loc primele probe, iar după 1 Mai
vor fi organizate primele nocturne pe Stadionul Republicii

Pe zi ce trece, bazele noastre spor
tive devin tot mai îngrijite și mai 
frumoase, dotate cu instalații moder
ne. (iei in seama cărora este buna lor 
gospodărire, dovedesc multă grijă și 
preocupare în această privință și se 
străduiesc să le aducă la înălțimea 
cerințelor crescînde ale activității spor
tive.

De multă vreme se simțea nevoia, 
de pildă, a electrificării unor stadioa
ne pentru întreceri în nocturnă. Fotba
liștii noștri au avut de suportat un 
mare handicap atunci cînd au fost ne- 
voiți să joace în Anglia, în R. F. 
Germană sau în Italia la lumina re
flectoarelor.

Lor și celorlalți sportivi, ca și nume
roșilor amatori de sport, Întreprinde
rea de exploatare a bazelor sportive le 
rezervă ■— după cum probabil ați aflat 
— o surpriză fctjrfe plăcută. Nu-i vorba

de cei cinci stîlpi care din toamnă stră
juiesc Stadiouui Republicii (aceasta-i 
baza sportivă care va găzdui nocturne) 
si care au vestit apropierea evenimen
tului mult așteptat. Ci de faptul că de 
S.APTAMINA VIITOARE VOR ÎNCE
PE LUCRĂRILE PENTRU MONTA
REA CELOR 273 DE REFLECTOARE 
— îii prezent frumos rînduite în ma-

zări egale a luminii pe tot terenuU 
După informațiile tehnicienilor 1.E.B.S.4 
ului, instalația electrică a Stadionu-» 
lui Republicii va fi de două ori maț 
puternică decît a stadionului UDA; 
din Praga, și de aproape cinci ori decîț 
a stadionului din Charleroi (Belgia)* 
astfel că va permite și telev’znrea în-’ 
tîlnirilor

Lff uzinele „21 Decembrie"

Bn singur sportiv fruntaș dar mulți In activitatea sportivă
Mai bine de o treime din numărul 

total al salariaților uzinelor „21 De
cembrie" din Capitală sînt membri în 
U.C.F.S. A fost pri-ma constatare îm
bucurătoare dospire un colectiv spor
tiv mic, reprezentat în arena spor
tului de performanță doar de ttn sin
gur sportiv fruntaș: binecunoscutul
șainst Gică Alexandrescu. Și ne am 
convins in scurta noastră vizită ta a- 
eeastă întreprindere, mut apreciată 
de către cei e« folosesc instrumente 
pentru măsurători de precizie, că 
sportul nu este aci un oaspete oca
zional. Am aflat despre activitatea

consecventă și 
de sportivi din
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CICLISM
• A X-l-a ediție a „CURSEI 

SCINTEII"

Tradiționala competiție de lung ki- 
tomdra’j „CURSA SG fNTEII" se va 
aesfășura anul acesta in a doua de- 
oâdă a lunii iulie. Amănunte in legă
tură cu desfășurarea celei de a XI-a 
^»ițu vor fi anunțate ulterior. <

• Lotul
trecerea

dinamovist pentru în- 
internațională 
Budapesta

se știe, cicliștii 
din București au

de la

După cum
«Dinamo"
iHtali să participe, la începutul lunii 
april te, la o întrecere internațională 
Organizată la Budapesta de clubul 
„Dozsa". In vederea- acestei întreceri, 
Dinamo a alcătuit următoarea forma
ție : N. Maxim, I. Hora. Șt. Ștefu, 
R. Schuster și M. Voinea (Antrenor N. 
Vbîctt).

ATLETISM

clubului 
fost in-'

fără rezonanță, dar 
entuziastă, a zecilor 
secțiile de fotbal, popice, volei și șah. 
Ceea ce ne interesa însă mai mult 
nu era nici poziția ocupată de fot
baliștii colectivului în clasamentul o- 
rășenesc, nici ultimele rezultate ale 
celor trei echipe de popice, ci dove
zile concrete ale prieteniei masei de 
salartați cu sportul. Aceasta, mai cu 
seamă după terminarea Spartachiadei 
de iarnă și înaintea începerii altor 
mart competiții de masă...

TINERI Șl BATRINI
Și pentru că vorbeam despre „do

vezi", să vă înfățișăm cîteva dintre 
!preocupările actuale ale colectivului. 
'Este în plină desfășurare un campio- 
/n-ait de șah intersecții (e vorba de 
secțiile sindicale de pe lingă atelie
re) ila oare participă 30 de tineri din 
'uzină. In curind — îndată ce vremea 
• mai favorabilă o va permite, vor ieși 
'pe teren numeroșii amatori de volei. 
'Ei își vor disputa un campionat inter- 
ateliere, care va avea nu numai sco- 

'pu' de a arăta care este cea mai bu
na echipă de atelier, dar va constitui 
și un criteriu de selecție pentru nou 
înființata secție, reprezentată la ora 
actuală printr-o echipă masculină și 
alta feminină, în campionatul raional. 
Cît despre iubitorii drumeției de 
îte, ei au participat — în două 
pe — la un recent concurs de 
jă turistică.
. Dar ntrnai jumătate dintre 
nații uzinei sînt tineri, apți pentru 

[o intensă activitate sportivă. Ce fac 
însă „bătrînii"? Consiliu' colectivului, 

^condus de ...mai puțin tînărul ajustor 
Petre lonescu, s-a gîndit și la spor-

tivii treeuți de prima 
în anii treeuți se vor 
ceri pontru „oldboys" 
același... leat, din alte 
prejurimi. „Provocarea" 
sată către echipa de fotbal a F.R.B. 
O serie de jucători, printre care di
rectorul uzinei, Ion Constantin, direc
torul adjunct N. Marinescu, Radu Du- 
mitru-T eleaș, secretarul organizației 
de partid, și, bineînțeles, președintele 
cofecti vuită se pregătesc de zor pen
tru meciurile cu Solex, uzinele Vasile 
Roaită. iar propunerea forului raional 
U.C.F.S. de a se înființa 
pionat de „oldbovs" pe raion 
nit un adevărat entuziasm.

CITEVA SUGESTII Șl O 
PUNERE

Cu aceasta sînt epuizate 
vele dar nu și posibilitățile colectivu
lui sportiv. De exemplu, fabricarea

tinerețe. Ca și 
organiza între
cu sportivi de 
fabrici din îm- 

a și fost lan-

m cam- 
a stîr-

PRO-

inițiati-

(Coniintiare in pag. 3)

• Crosiștii noștri au plecat 
la Ankara

Duminică se va desfășura la An
kara prima ediție a „Crosului Balca
nic". In vederea acestei importante 
confruntări internaționale echipa 
noastră reprezentativă a părăsit Ca
pitala marți seara. Au făcut deplasa
rea următorii atleți: Constantin Gre- 
r.escu. Vasite Weiss. Tadeus Strzel- 
biscki. Victor Pop, Ion Pricop și Ion 
Vclicitt. In clasamentul întrecerii vor, 
conta rezultatele primilor patru cla.t 
sal’ ai fiecărei echipe, !

mun- 
echi- 

ștafe-

sala-

Despre o iJ
Dacă sintem dispuși să recunoaș

tem că fotbalul este sportul cel mai 
agreat, alpinismul cel mai greu iar 
înotul cel mai complet, ar trebui să 
cădem de acord că iahtingul poate 
fi socotit drept cel mai... romantic 
dintre sporturi. Pînzele mingîiate de 
viat palpită asemenea unor mari aripi 
albe, indemntnd imaginația să pur
ceadă către aventurile tuturor cara- 
velelor și fregatelor, goeletelor șl 
bricurilor despre care ai auzit sau 
ai citit tindva, deșteptîndu-ți dorința

idee, o

Înainte de aplicarea punții de placaj, marangozul Otto Ringheisen 
ajutat de sportivul fruntaș Mircea Dumitriu mai verifică o dată dimen
siunile snipe ului, (Fote; TH. RO1BU)

nă

Wj”"”

Patru din cele 273 de reflectoare care, curind, vor scălda in 
timpul de joc al Stadionului Republicii.

gazia Stadionului — Șl A CABLULUI 
DE CURENT ELECTRIC. Pentru cei 
care sînt curioși să știe cum vor fi 
repartizate reflectoarele, ne grăbim să-i 
informăm că pe fiecare stîlp vor ti 
montate cîte 45 de reflectoare, iar pe 
copertina tribunei întfi 48.

Lucrările — executate de întreprin
derea eleckromontaj nr. 1 
încheia probabil în jurul 
mai. Pînă atunci, PESTE 
TAMINI SE VOR FACE
PROBE ALE INSTALAȚIEI ELECTRI
CE. O operație absolut necesară și 
foarte importantă pentru că cea mai 
grea problemă aceasta este: reglarea 
reflectoarelor în vederea unei reparti-

— se vor 
datei de 1 
2—3 SAP-
PR1MELE

In sfîrșit, pentru că tot am vorbit 
de termenul de 1 mai, se cuvine să 
amintim și amănuntul cel mai iute; 
resant: INSTALAȚIILE DE NOCTUR; NA-------- r. ------- - ------------------
IN 
ce, 
că
nocturnele. Eveniment!»’ at-ît de aștep
tat de iubitorii de fotbal.

încă un amănunt: pentru o etapă 
viitoare este prevăzută automatizarea’ 
instalației electrice, prin cons'rt’irea' 
unei mese de comandă comune.

Și acum, să așteptăm inaugurarea;

VOR FI DATE IN EXPLOATARE 
JURUL? DATEI DE 1 "Al. Ceeă 
în fermehi niai obișnuit1. inseamitiț 
de atunci se vor putea orrraniza

(P- g )

socoteală surprinzătoare și.», romantism
de a te avînta pe aripile viatului 
către necuprinse orizonturi. Dar vai! 
Tocmai tind... romantismul iți dă 
ghes să te înscrii tn prima secție 
de iahting care-ți iese in cale, cons- 
tați că de cete mai multe ori este 
mai greu să devii „mas" pe o modes
tă ambarcațiune sportivă decit i-a 
fost musului Dick să ajungă... căpi
tan la 15 ani. Motivul: deloc roman
tica penurie de ambarcațiuni cu vele. 
Atunci, dacă elanul nu ți-a fost spul
berat, ești tentat să cauți căile pe 
care ar putea pătrunde un număr cit 
mai mare de tineri in tainele iah- 
tingului. Și, căutind aceste căi, afli 
că, uneori, 2=6 și o dată cu aceasta 
interesanta poveste a antrenorului 
Valentin Zăgănescu, a unor sportivi 
inimoși de la M.I.G. și a celor 6 sni- 
peuri ce vor lua

ferului animați de bunăvoință fap) 
de veliștii colectivului sportiv •• • —

Pe hirtie, efectuarea tuturor 
rilor necesare producerii unui 
— care de fapt se reducea la 
materialelor — reprezenta cam 
ime din valoarea unei ambarcațiuni 
comandate la Reghin. Deci, încerca
rea merita să fie făcută !

M.I.G.
:( ră-
snipe 
costul 
o ire-

.-.Șl UNDE ESTE EA ÎNFĂPTUITĂ

DE UNDE A

curind drumul apei.

PORNIT IDEEA...

care i-ar fi permis 
snipeurile necesare la 

antrenorul V. Zăgănescu a

Avind un fond 
să comande 
Reghin, 
crezut că e mai bine să-și procure 
din acești bani ambarcațiuni olimpice. 
Dar cum să rezolvi lotuși problema 
snipeurilor, aceste ambarcațiuni mult 
folosite in întrecerile interne, inter
naționale și in ridicarea elementelor 
tinere 2 „Om încerca să le facem sin 
guri" și-a spus antrenorul, înțelegînd 
prin „singuri" întreg efectivul sec
ției , pe harnicul marangoz al co- 
lecttvn'iii, „papa" Otto Rin^h-T-n si 
pe toți cei din 'întreprinderile minis-

Mai înttl, un colectiv format din 
proiectantul Mircea Dumitriu din mii 
nister, inginerii Victor Geles și Gh. 
Predescu de la IPROMPT și ing. Gli 
Nour de la M.I.G. (pasionafii iahtin- 
gului recunosc In ei fruntași ai spore 
tutui cu pînze) au efectuat documen
tația tehnică pe baza planurilor oi 
mologate de U.C.F.S. Curind clei 
gantul snipe, de la chilă (coloana 
vertebrală a bărcii propriu-zise) șl 
pînă la greement (suprastructura for
mată din catarg și vele) a fost des
compus pe hirtie, in zeci și zeci de 
piese schițate in amănunt. Iar antre
norul încerca. în acest timp, să cap
teze bunăvoința viitoarelor gazde alt 
unui improvizat șantier naval

Toate acestea se intimplau prin 
ianuarie. Iar săptămina trecută l-ani 
tntilnit pe bătrînul marangoz al 
lecttvului lucrind la bordajul celui

V. AR NAUTO

(Continuare în pag. 2)



Și tinerii jucători de tenis de masă au îndatoriri!
Este firească dorința unui sportiv ca 

atunci cînd reprezintă țara într-o com
petiție internațională să facă tot ce-i 
stă în putință pentru o comportare cît 
mai bună. După cum este de înțeles 
și efortul, plusul de efort pe care îl 
aduce în luptă sportivul cînd întrece
rea pe care o susține are loc în aîara 
fruntariilor țării sale. Cînd ești în 
străinătate ca reprezentant al țării tale, 
ai o singură preocupare: să arăți tot 
ce știi, să dovedești că ai meritat în
crederea și sacrificiile materiale care 
au fost făcute de cei care te-au trimis, 
să faci cinste țării pe care o repre
zinți.

Cînd faci deplasarea ca membru al 
unei echipe, al unei delegații, obliga
țiile sînt mai mari. In aceste ocazii, 
preocuparea nu se reduce numai la 
persoana ta, ci și la modul în care tre
buie să te comporți. în așa fel îndt 
să fii de folos și celorlalți coechipieri, 
să existe un sprijin reciproc de ajuto
rare și de conlucrare. Intr-un cuvînt 
să simți împreună cu întregul colectiv 
bucuriile succeselor fiecăruia, care 
trebuie să fie și ale tale, să cauți să

atenuezi eventual amărăciunea ineren
tă unei înfrîngeri. Și trebuie să măr. 
turisesc că am avut numeroase momen
te de mulțumire observînd seriozitatea 
cu care priveau întrecerile Angelica 
Rozeanu. Ella Zeller. Gantner, Reiter, 
Harasztosi, Tompa. Pitică. De o punc
tualitate minuțioasă față de programul 
zifei deosebit de preocupați pentru 
a-și face încălzirea înaintea fiecărei 
partide, prezenți din timp în sala de 
concurs, prețuirea acordată fiecărui ad
versar indiferent de valoarea pe care 
o reprezenta. Iată trăsături comune 
tuturor acestor sportivi, care nu se ex
plică decit prin spiritul de răspundere 
de care au dat dovadă-

Din păcate, și nu fără mihnire. am 
constatat însă și altfel de atitudini. Așa 
bunăoară. Bujor Zaharia și Otto Bott- 
ner, deși solicitați deseori să ajute la 
încălzirea dinaintea unui meci 
tivelor noastre, acceptau cu 
greutate, pentru ca apoi să 
sau chiar să nu vină deloc, 
cări" se găseau destule: s-au 
n-a venit tramvaiul, au uitat
începere etc. Realitatea era însă alta: 
indolență și nepăsare. Sau, era să o- 
mit și im alt motiv „serios": pînă gă
seau cumpărători pentru biletele de in
trare primite gratuit de la organiza-

a spor- 
destulă 
înErzie' 

„Justifi- 
rătăcit, 
ora de

A început 
campionatul de cros 

al R.P.R ■

atenția ne este con. 
evoluției atleților noș-

’ In timp ce 
centrată asupra
tri la cele două mari întreceri internațio

nale care au loc în cursul acestei luni: 
crosul balcanic de la Ankara și cro
sul l’Humanite de la Paris, nu trebuie 
să uităm că o altă importantă compe
tiție de cros a început în țara noastră. 
Este vorba de campionatul de cros al 
R.P.R. individual și pe echipe, a cărui 
prima etapă, pe colective și cluburi 
sportive, se desfășoară intre 16 martie 
fi 6 aprilie.

Campionatul se dispută ia următoa
rele probe: seniori: 10.000 m. și 4.000 
m.: senioare: 2.500 m. și 1.000 m.I ju
niori: 3.000 m.j junioare: 1.000 m.

La etapa I au dreptul să ia parte 
alergătorii clasificați la orice catego
rie în probe de la 400 m. în sus. La 
juniori pot concura numai cei născuți 
în anii 1939—1940—1941. In etapa fi
nală (Sibiu, 13 aprilie) vor putea lua 
startul numai cei clasați pe primele 
10 locuri în concursurile de colectiv 
sau club (în etapa 1). Sperăm ca 
această prevedere a regulamentului să 
fie bine înțeleasă de secțiile de atle
tism care să treacă, in răstimpul ră
mas pînă la 6 aprilie, la organizarea 
concursurilor interne de cros, selecțio- 
nînd pe cei intr-adevăr mai buni pen
tru finala de la Sibiu.

Azi în Capitală

Simpozion cu partiaipanții 
la campionatele europene 

de tenis de masă
Clubul Constructorul și colectivul 

sportiv Constructorul București organi
zează în sala din str. Logofăt Luca 
Stroici nr. 13 (prin str. Batiștei) în 
ziua de joi 20 martie a.c. la ora 18 o 
„Intîlnire cu participant la campio
natele europene de tenis de masă de 
la Budapesta djn luna martie 1958“.

Vor vorbi maestrele emerite ale spor
tului Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
și maeștrii sportului Matei Gantner 
și Nicu Naumescu.

Sînt invitați a lua parte antrenorii, 
jucătorii arbitrii și toți cei care ac
tivează în această ramură sportivă.

După consfătuire va rula un film ar
tistic.

tori trecea ceva timp. Deh. ca negus
torul. Ceri un preț, ți se oferă un altul, 
mai lași ceva și... timpul trece... Cu 
o asemenea mentalitate nici nu este 
de mirare că Bujor Zaharia a afirmat 
cu seninătate în ședința de analiză ți
nută zilele trecute: „Că pînă la urmă 
dacă n-are încotro, o să se sacrifice 
să joace cu Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller". Și cînd ne gîndini că Gantner, 
fără să fi avut „performanțele" lui 
Bujor Zaharia, nu a văzut trei finale 
de campionat mondial (București 1953. 
Londra 1954, Utrecht 1955) ca să facă 
încălzirea cu Angelica Rozeanu înaintea 
finalei feminine și tot nu s-a conside
rat sacrificat.

Ne pare rău că nici de Maria Gavri- 
fescu nu putem spune numai cuvinte 
de laudă. Mereu în întîrziere. mereu 
neatentă pentru a respecta orele de o- 
dihnă ale colegii sale de cameră, Ella 
Zeller.

Rîndurile de mai sus au fost scrise 
mai ales pentru tinerii noștri sportivi 
care ar trebui să mediteze mai mult 
asupra conduitei 
singuri căile de îndreptare 
care vor avea de folosit, vor fi ei In

lor și să găsească
Primii

Din problemele aciuare a|e rugbîuîui

Mii multă încredere elementelor linere!

C- CO.MARNtSGHI

O spectaculoasă imagine de la ultima reuniune pugilistică: Dumitru 
Negrea eschivează (blocind totodată) directa de dreapta a lui D. Rizea.

(Foto: I. MIHAICA)

Campionatul de rugbi ne-a ridicat 
dintru început o problemă intere
santă, aceea a existentei în rindul 
formațiilor noastre fruntașe a două 
concepții: una de permanentă întine
rire a cadrelor și alta, conservatoare, 
de păstrare a unor jucători vechi.

Cu fiecare etapă care se consumă 
se adeverește însă că balanța succe
sului înclină tot mai mult către for
mațiile tinere. Desigur, nu sîntem ab
surzi și nu pledăm pentru o întinerire 
exagerată și cu orice preț, pentru că 
rugbittl, poate mai mult ca alte dis
cipline sportive, cere în primul rînd 
maturitate. Pentru a fi un bun rug
bist, tînărul sportiv trebuie să fie mai 
întîi format și dezvoltat fizicește, să 
aibă o gîndire, clară, însușiri care se 
capătă numai odată cu vîrsta. So
cotim chiar că nu este de loc uti
lă și recomandabilă introducerea de 
juniori în formațiile de primă catego
rie, pentru că șocurile cu jucătorii 
grei, maturi, se termină de cele mai 
multe ori în defavoarea celor tineri, 
care fie că se accidentează, fie că 
prind, cum se -spune „frica" jocului 
și nu mai dau în viitor randamen-

unele echipe ca 
cărei medic de 
Media de vîrstă 
sportivi cin Iot

tui scontat De aceea sîntem pentnf 
o atentă și judicioasă promovare a a-: 
celor elemente tinere, apte să facă 
față unor partide de categoria A.

Dar în nici un caz nu putem fi de 
acord cu conservatorismul exagerat 
de care dau dovadă 
C.C.A., de pildă, a 
vîrstă este de 27 ani. 
e îmbunătățită de câțiva
care însă nu joacă. In schimb pjr„tori 
de bază ca Marinache, Blăgescn, Laza- 
rache, Nanu Radu, Șt Constantin, 
fie că sînt aproape, fie că au și de
pășit vîrsta de 30 ani, lucru care se 
resimte și în comportarea ectbpeL- 
Nici Progresul (medie de vîrstă 26 
ani), na Să mult mai -Dine. In schknB. 
Locomotiva (25 ară) se prezintă mul
țumitor, Ia fel ca și Dinamo (25 ani) 
și mai ales Viforul (24 ani). Bine 
stau în această privință și formațiile 
studențești.

Urmâidu-se exemplul Viforului, al 
lui Dinamo, sau cel al Locomotivei și 
acordîndu-se mai multă încredere e- 
lementeler tinere de talent, ragbiul 
nostru nu va. avea decît de cîșSgatt

D. CALIMACHI

Despre o idee, o socoteală surprinzătoare 
romantism

(Urmare din

Șl..

pag. 1)

ui atelierul de 
„Vasile Roaită"

de-al patrulea snipe, 
timplărie al uzinelor

— Merge, merge, papa Otto ?
— Cum să nu, ne-a răspuns. Daca 

aș fi singur ar fi mai greu, dar vin 
să-mi ajute mulți băieți din secție. 
Dinu Gavrilescu, Nicolae Iliescu, Pe
tre Burcea sau Gh. Predeseu sînt a- 
proape zilnic pe aici.

— Și... se pricep ?
— Asta-i bună! Văzut-ați vreodată 

motociclist să nu-și cunoască moto 
rul și velist să nu-și știe barca ?

PROGRAMUL GALELOR DE BOX TREBUIE RESPECTAT

Ceea te este mai interest 
foarte nuiUă lume din. uzină 
cu director.i Aldea și Jiani 
minînd cu muncitorii ale! 
timplărie s-au pasionat pen 
sania „experiență*. Ba W 
șeful atelierului și munc:t 
Păunescu și Dumitru Năși 
deseori după orele de lucru 
mar an gazului.

— Vreți să-i... „furați" me<
•— De ce nu ? Vrem să facem și 

noi niște caiace colectivului uzinei!
SZ In timp ce siluetele zvelte ale 

snipe urilor, prind ființă la .Vasile 
Roaită", in multe alte întreprinderi 
ale ministerului se lucrează de 2or 
piesele metalice și velatura. Cine le 
lucrează ? Păi. firește. sportivii din 
secția de iahting a colectivuhn M.J.G.

Mîine seara, o
N-ar trebui să facem apel la prea 

multe argumente pentru a dovedi pre
țuirea de care se bucură boxul prin
tre obișnuiții spectatori ai întreceri
lor sportive. Nu de mult, la gala or
ganizată de Dinamo, zeci de cetățeni 
care nu avuseseră prevederea de a-și 
procura din vreme un bilet, au rămas 
cu regretul de a nu fi putut asista la 
reuniunea care aducea în ring cîteva 
„nume" mari ale boxului nostru. Po
vestea s-a repetat identic joia trecută. 
Sîmbătă însă, în ciuda unui program 
care cuprindea meciuri mult mai „tari1 
decît precedentele gale, nu s-a mai 
boxat „cu casa închisă". Este drept că 
tribunele au fost pline, dar n-am mai 
întîlnît, așa cum ne-am fi așteptat, pe 
numeroșii căutători ai unui „bilet în 
plus".

Care să fie cauza? Să fi căzut bo
xul în dizgrația publicului? Realitatea 
este că modificările de ultim moment 
survenite în programul reuniunii de 
joi, care au făcut să se dispute alte 
meciuri decît cele anunțate prin presă, 
a dat acestor reuniuni un iz de nese-

îmiEL. ONOFREI, Constanța. — Deci
ziile arbitrului sînt inapelabile, chiar i 
la competițiile cu caracter intern. Deei. 
cu atît mai puțin poate fi contestat 
rezultatul unui meci internațional, con
dus de un arbitru neutru. In cazurile 
în speță — austriacul Grill, care a 
condus La București meciul Romînia— 
Iugoslavia și italianul Jonni, care a 
arbitrat la Bologna meciul C.C.A. — 
Borussia Dortmund — nouă nu ne ră- 
mîne, cel mult, dacă ajungem Ia con
cluzia că greșelile făcute poartă pece
tea părtinirii, să-i recuzăm în viitor 
pe cei doi arbitri. In ce privește 
întrebarea Dv.: daca am avut norocul 
vreodată ca arbitrul să fie de partea 
noastră?**, e dificil să răspundem noi. 
Mai degrabă ar putea răspunde la a- 
ceastă chestiune... adversarii noștri. 
Și mă îndoiesc că nu se va înregistra 
nici o... reclamație!

TITi IONES CU, Craiova. — Nu în- , 
teleg sensul întrebării Dv. Singurele 
criterii de selecționere ale baschet- 
baliștilor, ca și a oricăror alți spor
tivi, sînt calitățile lcr și bineînțeles 
Tcrma în care se află ei în momentul 
respectiv, credeți, de pildă, că eu 
n-am fost selecționat în echipa de 
baschet a Romîniei, nufmai pentru mo
tivul că în loc să fac parte dintr-o

talentul in
..Sportul popular — 

Referitor la ju-

rouă reuniune pugilistică la Floreasca
Pe bună dreptate, spectatoriiriozitate. Pe bună dreptate, spectatorii 

s-au menținut în rezervă, întrebîndu-se 
dacă nu care cumva și meciurile de 
sîmbătă vor fi schimbate în ultima clipă 
și vor. asista la alte partide decit cele 
anunțate. Dacă în privința calității reu
niunii de sîmbătă, putem afirma că s-au 
înșelat, cele mai multe dintre partide 
ridicîndu-se la un bun nivel, trebuie să 
le dăm — din păcate — deplină drep
tate în legătură cu nerespectarea pro
gramului. Intr-adevăr, două din meciu
rile anunțate Linca — Corfiatis și 
Demeter — Marin Ion, n-au mai avut 
Ioc. fiind înlocuite cu partidele Linca — 
Trifan și Demeter — Dănilă Enuț. 
După cum s-ati introdus în program și 
alte întîlniri, despre care presa n-a a- 
vut posibilitate să scrie în prealabil 
nici un cuvînt.

Trebuie precizat că vina pentru modi
ficările survenite în programele aces
tor reuniuni nu este a Federației. Fo
rul nostru de specialitate a luat o mă
sură mai mult decît utilă inițiind aceste 
reuniuni menite să-i scoată din inac
tivitate pe pugiliștii fruntași și depune 
și în continuare eforturi pentru ca ele 
să se desfășoare în cele mai bune con- 
dîțiuni. In schimb, unii boxeri dau 
dovadă de o totală neseriozitate, de o 
ușurință cu tctu’ condamnabilă. De 
pildă, la reuniunea de joi, Ștetan Du- 
mitrache, supărat că organele de ordine

nu l-au lăsat să intre în sala Floreasca 
în compania persoanei care îl însoțea, 

: n-a găsit altceva mai bun de făcut de- 
i cît să... plece, lăsînd programul des- 
> completat. Un alt boxer. Marin Ion, 

deși fusese avertizat să se prezinte în 
i limitele categoriei ușoare, pentru a se 

putea întîfrii cu I. Demeter, a găsit de 
cuviință să vină la cîntar cu l'/2 l<g. în 
plus. In sfîrșit, pugilistul brăi'eati (ani 
Corfiatis, auzind că va boxa cu Nico- 
lae Linca, a recurs la diverse subter- 

i fugii pentru a nu lupta.
Cerem cu toată hotărîrea ca Fede

rația să ia măsuri împotriva boxerilor 
și antrenorilor care privesc cu nese
riozitate îndatoririle ce le revin. Aceas
ta, penirtt ca inițiativa lăudabilă a 
programării ciclului de gale amicale să 
nu se transforme intr-un deserviciu fă
cut boxului nostru.

★
Mîine seară, la ora 19, se va desfă

șura în sala Floreasca o nonă și in- 
■ teresantă gală de box. Principalele 

puncte de atracție: revanșele VICTOR 
SCHIOPU — CONSTANTIN GHEOK 
GHIU, ION BOCEANU — ANDREI 
FARKAȘ și ALBERT BLANK — 

1 VICTOR VLADESCU, reintrarea
PETRE POPESCU îii compania
TRAIAN STUPARU, un element tînăr 
de mare viitor precum si partida din
tre MIHAI TRANCA și 'D. CRfSTEA.

Ini 
lui

BOBOCII" AU PE CE SE PREGĂTI

Șf așa, cu multă 
idei (în special In 
transformarea unor 
noi), din banii cu care puteau fi co- 
mandate două snipeurl se fac șase 
ambarcațiuni de concurs de toată fru
musețea. Cînd ele vor fi gata. ..bobo
cii* secției vor prtmi cele șapte sni- 
peuri care pînă acum erau folosite, 
doar In concursuri. Alți tineri cu ima
ginația înfierbîntaiă de romantismul 
sportului cu vele iși vor vedea^ 
cu ochii • datorită in'țiairoei a l 
rului Zăgăaescs și a vrednicim 
sportivi.

Iar atunci cînd colectivele sportive 
ale unor întreprinderi cu mari posi
bilități în acest domeniu — ca dă 
pildă Șantierele navale din Galați 
sau Constanța 
urmeze
velelor va cîștiga sute de alți entu
ziaști.

muncâ și multe 
ceea ce privește 
deșeuri in piese

s<V

se vor decide să 
exemplul M I.G.-u/ur, sportul

TURNEUL MAEȘTRILOR
SINAIA (pr n telefon), ir..cui de 

șah al maeștrilor ce se d.sfă-șoară în 
localitate a ajuns la runda a X-a. In 
clasament conduce Corvin Radcvfri cu 
7 puncte și o partidă întrerupta, urmat 
de Mitite'u șt Ciocîitea (P -. Pavlov 
6 p., Ghrțescu 5‘/2 și 1 partid;, între
ruptă. V. Zbârcea—corespondent

echipa __
colectivul sportiv 
Presă și Poligrafie? “ 
cătorul Nosievici, incontestabil că acest 
tînăr este o veritabilă 
baschetului nostru, dar 
mult accent pe jocul individual și 
ceasta nu e nici în binele echipei 
nici măcar al lui.

MINCU L. HORST, București. 
..Fotbalul cu nasturi” nu este un sport, 
ci un joc de copii. Sperăm că nu 
vreți să ne cereți să vă ținem în cu
rent cu ultimele rezultate din țară și 
din. Capitală!

ALEXANDRU TEODORESCU, 
ria. — i. Portarul Toma e de 
vreme maestru al sportului: 2. 
ediție a Turului ciclist al Egiptului a 
avut loc în 1954. Cîștigător: Van
Meenen (Belgia); 3. Recordul mondial 
la aruncarea discului: 57,04 m. (Nina< 
Dumbadze, Tbilisi 1952).

GH. MANEA,. București. — Antreno
rul Gică Popescu a jucat de cîteva 
ori, ca aripa stingă, în echipa Romî- 
niei. Primul meci, în 1937, împotriva 
Belgiei, la București. Rezultat: 2—1 
pentru Romînia.

ION POȘTAȘUL

speranță a 
pune prea 

‘ a - 
Și

Sime- 
multâ 
Prima

ACTIVITATEA LA LUPTE
Duminică Ee desfășoară a IV etapă a 

campionatului de lupte pe echipe după 
următorul program :

Grupa l-a București ; C.C.S.. Metalul, 
Gospodării. Ccrvinul, Grupa II-a Baia 
Mare : Voința, Unirea, Gloria CFB, Chi
mistul. Grupa IlI-a Timișoara : Vulcan, 
Steagul Roșu, CarpaȘi, Feroviarul, Grupa 
IV-a Satu M.are : U.T A., Dinamo S. M., 
Constructorul, Dinamo Buc.
• La 33 martie se va desfășura la Bucu

rești un concurs de verificare cu invi
tați dintre fruntașii la lupte clasice. O 
zi mai tîrziu va avea loc o consfătuire 
a antrenorilor formațiilor divizionare
• Federația de lupte a hotărît continua

rea examinării arbitrilor din tară. Co
misia respectivă lucrează după urmă
torul program : sîmbătă 22 martie Satu 
Mare, luni 24 Baia Mare, miercuri £G 
Slghet.

Clubul Rapid București organi
zează duminică 23 martie o 
excursie București — Orașul 

„ i vizionarea .meciului 
dintre .echipele Rapid și Steagul 

‘Roșii Orașul Stalin.
înscrierile se fac pînă vineri 

21 martie a.e. orele 18 la sta
dionul Giuiești.

. Stalin, pentru 
dintre echipei

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JLNiORl

Luni seara a avut 
festivități, a uzinelor 
a treia reuniune de

LA BOX
loc în sala 
„Mao
box în

de
Tze-duffi" 

cadrul 
campionatului individual de box pen
tru juniori, pe -anul 1958. Meciurile au 
fost echilibrate, remareîndu-se tinerii 
Fierea Nicola (Vestitorul), Ion Mitu 
(Gospodării), Adam Gabriel (23 Au- 
gu-st), Mihai Din-că (Vestitorul), Mihai 
Crețu (Centru școlar) și Marin Constan
tin (Gospodării).

Reuniunea s-a încheiat cu un meci 
amical între Gheorghe Lache (Voința) 
și Andrei ‘Olteanu (Vestitorul), termi
nat cu victoria la puncte a lui Andrei 
Olteanu.

★
încep înd de la ora 19, 
,.Mao Țze-dun“ se vor 

semifinalele campionatului 
republican de juniori—faza orășenească. 

Dumdtrescu —■ corespondent

Astă-seară, 
tot în sala 
desfășura

V.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA RUGBI

Azi după amiază se dispută pr sta
dionul Tineretului două partid-.- restan 
te din cadrul campionatului caL-goriei 
B la rugbi: teren II, ora 16: Ștnnța 
Arhitectura — Gloria Buc- și teren 
IV, ora 16: Știința Agronomie — Di
namo Miliția.

Teri, pe stadionul Tineretului, pe un 
timp ploios și un teren impracticabil, 
a avut loc restanta dintre echipele de 
categorie secunda VULCAN și PETROL 
CHIMIE. Victoria a revenit cu greu pri
mei formații, după un joc încfiis și anost. 
Scor 
can.

final : 15—12. (12—12) pentru Vul-
V. Hossu-w’”-nnnd«)t

CUPLAJ FOTBALISTIC 
AZI IN OBOR

Terenul „Dinamo-Obcrr‘ găzduiește 
un interesant cuplaj fotbalîn 
dxul căruia Dinamo Obor înritnește 
Minerul Lupani (la ora 16.15). In des
chidere. la ora 14.30 : Dimmo 
(rezerve)—Fabr. Confecții București.

& Arbitrii jocurilor de categorie A de 
duminică: P. Kroner (Energia Tg. Mu- 
reș-Petrolul Ploești), M. Cruțe-cn (T.C.O.- 
Dinamo Cluj), lanescu Ștefan I (Steagul 
roșu Or. Sta’in-Rapid Bine vești). A. 
Iftimie (Dinamo Bucuresti-Sttinți Timi
șoara), Gh. Osiae (C.C.A.-U.T.A ) M Gh. 
Dragomirescu (Jiul Petroșani Progresul 
București)

azi 
ca- 

Obor



importanța unui 
jubileu sportiv

In preajma celei de a doua etape a returului...
. m., <-.....

Personal nu-s mare amator de serbări onomastice Este drept că la o 
onomastică se petrece, mai mult sau mai puțin. Dar de la o vîrstă oarecare 
persoana sărbătorită — chiar dacă e de genul masculin — simte un fel, 

să-i spunem — de regret al anilor ce trec, mai întotdeauna, prea repede.
Dar aceasta se potrivește la indivizi. La grupuri de persoane, societăți 

de orice fel, etc. nu se mai potrivește- Dimpotrivă ! Sărbătorirea unei promoții 
de elevi sau studenti de pildă, ad*uce bucuria și ineditul revederii, sentimen
tul nostalgic al vremurilor tinereții, posibilitatea reînnoirii unor fire rupte ale 
prieteniei. ... - -

M-am gîndit la toate acestea și la multe altele, amintindu-mi ca in 
anul acesta — 1958 — se împlinesc 50 de ani de la organizarea primului 
campionat de fotbal în țara noastră. Este oare posibil ca un astfel de eve
niment — căci pentru mișcarea sportivă este un eveniment — să fie lăsat 
să treacă neobservat ? Desigur că nu I

Ziarul nostru a publicat unele materiale privind necesitatea culegerii șt 
adunării de date istorice privind mișcarea sportivă. In numărul trecut am 
început publicarea unor reportaje cu tema : „Pe urmele gloriilor sportive de 
odinioară". De ce? Pentru că dorim să arătăm sutelor de mii de tineri 
sportivi care astăzi se bucură de condiții tot mai bune, climatul sportiv de 
altădată, vitregia condițiilor și că totuși — în pofida tuturor piedicilor — ta
lentul, voința, dirzenia unor tineri au putut duce faima țării mult peste 
hotare. Tradiția, partea bună a tradiție», trebuie să contribuie la educarea să
nătoasă a tineretului nostru în spiritul dragostei de patrie, a încrederii de 
nestrămutat în valoarea elementelor care apar din sinul poporului, în nece
sitatea găsirii acestor elemente, înzestrate și talentate, și a pregătirii, a pro
movării lor.

Ca o urmare logică a acestei poziții, este firească nedumerirea noastră 
privind faptul că pină acum nu s-a întreprins nimic pentru sărbătorirea ju
bileului de 50 de ani de fotbal. Este cunoscut că încă în urmă cu doi ani 
fostul Birou al comisiei centrale de fotbal a discutat un plan adhoc, plan care 
a fost rediscutat și anul trecut Dar lucrurile s-au redus la discuții și. veți 
recunoaște, că-i cam puțin. Nu ar fi de fel bine ca anul viitor presa să 
critice — așa cum s-a întîmplat cu jubileul a 50 de ani ai gimnasticii — că 
nu s-a făcut nimic.

O fericită coincidență face ca, să-i spunem „anul jubiliar", să înceapă 
cu acțiuni hotărîte luate de Biroul Federației de Fotbal menite să grăbească 
progresul fotbalului nostru. De ce să nu facem din acest „an jubiliar", un 
an de adevărată cotitură în istoria fotbalului? Ce s-ar putea face? Foarte 
multe, dintre care amintim doar cîteva: să se tipărească un volum cu tema 
„t>0 de ani de fotbal în Romînia"; să se organizeze în toată țara, la aceeași 
dată, mari serbări sportive ale fotbaliștilor; să se acorde (eventual chiar de 
ziarul nostru) o „Cupă jubiliară", echipei cu cea mai corectă comportare,’ 
să fie cvidențiați și răsplătiți cei mai vechi antrenori, etc. etc. Să nu ni se 
spună că este vorba de mari cheltuieli și că trebuie să facem economii! In 
primul rînd nu e nevoie de mari cheltuieli și în al doilea rînd, chiar dacă 

•r fi nevoie de unele fonduri, ele pot fi ușor găsite prin organizarea unor 
leduri amicale, la care — să fim siguri! — orice echipă se va considera 

onorată dacă i se va cere concursul. Să nu uităm de fel că celelalte disci
pline sportive vor să învețe din experiența fotbalului!

Am dat doar unele modeste sugestii. Forurile de resort au acum cuvîn- 
tul. Nu ne îndoim că ele și-l vor rosti destul de repede, cu chibzuială, dar și 
cu hotărire pentru ca să poată fi luate din timp toate măsurile privind 
sărbătorirea jubileului de 50 de ani de fotbal în țara noastră-

ȚICU S1M1ON

In preajma celei de a doua etape 
a returului categoriei A, gindul ne 
poartă spre constatările îmbucurătoare 
— atît cile au fost — 'prilejuite de 
prima etapă, dar zăbovește mai mult 
asupra celor mai puțin plăcute. Unele 
manifestări nesănătoase 'din tribune, 
neregutaritățite unor jucători șt atitu
dinea total nesportivă a altora, por
nite fie dintr-o greșită înțelegere a 
ceea ce înseamnă fotbal 'atletic, fie 
dintr-o lipsă elementară de disciplină 
și corectitudine — toate aceste fapte, 
e drept puține la număr, subliniază 
foarte bine 'ceea ce trebuie să facă 
conducătorii, antrenorii, arbitrii și "ju
cătorii. Aceste fapte înscria cu ma
juscule rolul principal, mai ales, al 
antrenorilor, în acțiunea de îndrumare 
și disciplinare a Jucătorilor șt in o- 
rientarea lor spre adevăratul fotbal 
atletic. Pe această linie, antrenorii nu 
trebuie să mai tolereze nici o neregu- 
laritate, nici un act de ■ indisciplină, 
după cum nici arbitrii nu mai trebuie 
să fie îngăduitori cu asemenea mani
festări.

Avem impresia că sînt 
și jucători, care par

antrenori, 
surprinși 

de hotărîrile și măsurile federației, 
dar avem și convingerea că federația 
și le va apăra fără șovăială, interve
nind cu toată autoritatea și asprimea 
acolo unde treaba nu va merge bine. 
Noi sperăm însă, că etapa de dumi
nică și următoarele nu-t vor da o- 
cazie.

antrenorul Ilie Savu se ocupa intens 
de lotul întreg, în timp ce colegul său 
Angelo Niculescu numai de Zavoda 
II și Apolzan, care — poate — ne 
vor rezerva amîndoi surpriza unei 
reintrări chiar duminică. Problema 
Nr. 1 rămîne însă, atacul și pentru 
rezolvarea ei cei doi antrenori au 
încercat mai mult formule: V. Mol
dovan — Constantin — Bukossy — 
Zas oda I — Cacooeanu; Bukossy — 
Constantin — Alexandrescu — Zavo
da I — V. Moldovan: Cacooeanu — 
Constantin — Alexandrescu — Bu
kossy — V. Moldooan. Care va fi fo
losită duminică? Greu de spus. Se 
mai așteaptă antrenamentul de azi și 
poate... inspirația. In schimb, să Vă 
reproducem o declarație interesantă, 
a lui Constantin: ».4ș dori din tot
sufletul ca meciul cu UT A să fie în
ceputul... sfirșiiului perioadei proaste 
a echipei noastre. In fond, ceea ce nu 
merge este înaintarea. Ca unul dintre 
componență acestui compartiment co
rigent, cred câ secretul este unul si» 
gur: înaintașii să lupte din inimă, 
din toate puterile și fără egoism. Re
zultatele se vor vedea atunci 
dial".

• Și Ia Dinamo atmosfera de 
trenament era, tot marți, la._

ime-

an-
1000

PETRE GAȚU

PREGÂTIRl PENTRU PRIMUL 
CUPLAJ

Duminică, primul cupla) al
Două dintre reprezentantele 
reștiului — Dinamo șl C.C.A. 
tîlnesc formații provinciale care, 
regulă, au făcut partide excelente în 
Capitală: Știința Timișoara și UTA.

anului. 
Bucu-

— în
de

• Marți după-amiază la antrena
mentul C.C-A.-uhii, pe terenul din 
sos. Ilie Pintilie, compiet regazooat,

Un singur spor tio 
fruntaș

(Urmare din pag. 1)

f^onosport

deinstrumentelor pentru măsurători 
precizie reclamă o muncă statică, în 
genul operațiilor efectuate de cea
sornicari. Cît de eficace ar fi gim
nastica de producție, pe care consiliul 
colectivtVui vrea s-o introducă abia 
după ce îi va fi aprobată salarizarea 
unui instructor! Nu mai puțin dorită 
ar fi o secție de tenis de masă. Și 

^A^mele activității atractiv-recreative 
putea fi mult mai multe; dar nu 

TQiinge inițiativa ci sînt necesare și 
unele condiții materiale. Intr-adevăr, 
contractul colectiv prevede construirea 
în viitorul apropiat a unii grup so
cial care va cuprinde printre altele 
și o popicărie (trebuie să știți că în 
uzină sînt foarte mulți amatori ai a- 
cestui sport, iar baza pe care se pot 
antrena este situată exact la capă
tul opus al orașului, în... Bucureștii 
Noi). Dar problema unui teren de fot
bal n-a fost încă soluționată și ne fa
cem ecoul cererilor sportivilor de la U- 
zinele „21 Decembrie", prcpunînd ca 
actualul teren Dinamo 6 să deservească 
întregul cartier industrial, asigurînd 
astfel o lărgire a activității de masă 
nu numai la „21 Decembrie" dar și 
la Metaloglobus, Solex, „Vasile Roai- 
tă“, Electroap.irataj, Industria Bum
bacului B. si alte întreprinderi.

A. G.

• In urma omologării concursului Pro
nosport nr. 11 din 16 martie 1958 au 
fost s*abilite următoarele premii : Pre
mial lx 26 variante cu 12 rezultate exacte 
revenind fiecărei variante cîte 8.468 lei; 
Premial U: 529,6 variante eu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 486 lei; 
Premiul III: 4.755,9 variante cu 10 rezul
tate exacte revenind 
lei. Fond de premii :
• Plata premiilor

Pronosport nr. U din 
în Capitală vineri ei _ . .
de la ora 17 la agențiile proprii din 
raioanele în care și-au depus partici
pau ții buletinele.
• Prima etapă a campionatului nostru 

de fotbal a constituit numai o... încăl
zire atît pentru jucători și spectatori 
cît — și mai ales — pentru participan
ts la Pronosport. O „încălzire44 care s-a 
caracterizat prin victoriile obținute de 
echipele gazdă și numărul mare al pre- 
miaților la Pronosport! Dintre aceștia un 
adevărat performer trebuia să se consi
dere participantul Doldosadevici Sava 
din com. Moldova Veche regiunea Ti
mișoara care pe un buletin colectiv de 
1-7-4 a obținut un premiu I. 9 premii 
II și 35 premii HI! O dovadă concretă 
a avantajului pe care-1 dau participanțilox 
buletinele colective. Ce- i drept și prin
tre participanții pe buletine multiple 
s-au găsit unii care au... recoltat mai 
multe premii. De exemplu : Nistor Ioan 
din Ploești care cu 10 lei a obținut un 
premiu I și două premii II. Altora nu 
le-au trebuit decît 2 variante (4 lei) 
pentru a indica 12 rezultate exacte : Ni- 
culae Nle. și Drăghici Adrian 
□ in București, Boroș Iullu din Satu 
Mare, Teodorescu Marius. din Galați și 
Ceciu Mihai din. corn. Zăvoi reg. Timi
șoara. După cum vedem pe lista pre-

fiecăreia ette 82
819.890 lei.
de la concursul 
16 martie se face 
simbită tncepînd

am

miaților trecutului concurs și-au... gă
sit loc reprezentanții tuturor sistemelor 
de participare. Să sperăm că același 
lucru se va întîmpla șl la concursul nr.12 
din 23 martie al cărui program este al
cătuit din 6 meciuri din campionat cat. 
A. al R.P.R., meciul internațional Aus- 
tria-Italia și cinci întîlniri din campio
natul francez.
• PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 9 au fost extrase din 
urnă următoarele 6 sporturi: 12-cîclism; 
19—handbal; 8—caiac; 1—alpinism; 42— 
tir și 4—aviația sportivă.

Fond de premii : 591.470 lei. 
Și acum, după ce v-arl controlat bule
tinele pentru a vedea dacă vă numă
rați printre cîștigătorl (ceea ce noi vă 
dorim) să vă reamintim cîteva amănunte 
privitoare la concursul Pronoexpres nr. 
10, ultimul concurs la care se mai a- 
cordă în afara premiilor în b'anl pentru 
6, 5 și 4 sporturi exacte șl următoarele 
premii în obiecte pentru „0“ rezultate : 
participanților cu cele mai multe va
riante cu rezultate pe același for
mular : o motocicletă (Te 125 cmc., o 
motoretă, un ceas „Doxa** și un aparat 
de radio de 1380 lei; prin tragere din 
urnă: o motocicletă de 125 cmc., vn 
frigider ,.Pinguin44, un aragaz cu 3 o- 
chiuri și butelie, un răcitor electric de 
2.548 lei, un aparat de radio de 1.300 
lei, o bicicletă de 060 lei și 10 ceasuri 
de mină de 729 lei. Totodată vă anun
țăm că participanții din localitățile capi
tală de regiune sau reședințe raionale 
pot să nu-și completeze numele si adresa.

Toți participantii domiciliați în alte lo
calități decît cele specificate m~i sus, 
precum și flotanpi sînt obligași să-și 
treacă' numele si adresa (cu creion chi
mic sau cerneală).
• Vineri 21 martie începînd de la 

ora 18 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a premiilor speciale în obiecte 
acordate variantelor cu „O4* rezultate de 
la concursul Pronoexpres nr. 8.

*) Rubrică redact aia de I.S. Loto 
Pronosport.

de atmosfere. Primii care resimt in-: 
tensitatea sînt portarii Uțu și Cozmâ’ 
cu care Baratki lucrează cu 5—§ 
mingi odată, fără să le dea răgaz. 
Apoi, apărarea trece pe mîini’e lui 
Gică Niculae, iar Baratki începe ..săa 
puneala" atacului, încercînd combina) 
ț:i cît mai rapide, mai simț.ie. mai 
eficace. Cum aici era greu de „ciupit" 
vreo declarație, m-am îndreptat spre' 
apărare, răpindu-1 cîteva momente pd 
Szoko. „Echipa noastră — a spus el 
— propus să joace bine și specta
culos. Asta ne interesează, in primul 
rind, pentru că noi considerăm că 
dacă nu urci treptele valorii, nu ai 
dreptul să speri în victorii. Cine va 
cîștiga duminică? Nu mă interesează, 
spun sincer. .Marea bucurie și victo
rie ar fi ca ambele meciuri să ia 
nota 10 la calitate".

Probleme de formații la Dinamo? 
Nu prea există. După toate probabili
tățile, dacă nu va juca Anghel Vasile, 
va fi întrebuințat Koszegy. Dar să nu 
ne dojeniți dacă duminică la „23 Au
gust" va fi altfel. Hotărîrile defini
tive le iau antrenorii. Și ei pot forma 
echipa și în ziua meciului și chiar cu 
un sfert de oră înainte.

EFTIMIE IONESCU

Antrenorul secund al echipei Dinamo, Gică Niculae, lucrează in
tens cu jucătorii. Pe primul plan, de la stînga la dreapta: Babonea, 

Suru, Neagu, V. Anghel, Szoko.

Pe marginea întîlnirii 
U. T. A» * Dinamo București

In cabine, după terminarea meciu
lui cu Dinamo București, Mladin — 
antrenorul arădenilor — ne , mărturi
sea regretul său pentru faptul că 
U.T.A. n-a știut să profite de avanta
jul numeric în care s-a aflat din mi-n. 
37 prin eliminarea dinamovistului An
ghel, și astfel să se mulțumească doar 
cu jumătate din prețioasa miză pusă 
în joc.

Teoretic, firește că amărăciunea lui 
Mladin era îndreptățită, fiindcă este 
un adevăr elementar acela că o echi
pă completă este în avantaj față de 
una descompletată. Practic însă, acest 
incident neprevăzut a demonstrat în 
chip evident lipsurile din pregătirea 
fizică a arădenilor, care mai ales 
spre sfîrșitul partidei, dădeau vădite 
semne dc oboseală, în timp ce dina- 
moviștii — deși în zece oameni — au 
găsit suficiente resurse nti numai pen- 
trp a se apăra cu dîrzenie, dar cliiar 
să și contraatace pericu'os.

Părerea noastră este că nu toți ju
cătorii de la U.T.A. se află în ace
lași stadiu de pregătire fizică, ceea 
ce reflectă în mod clar conștiinciozi
tatea cu care s-a antrenat fiecare din
tre ei în perioada premergătoare cam
pionatului. Dacă din acest puiet de 
vedere au corespuns Seres, Băcuț II, 
Serfozo, Jircă, Țîrlea și chiar Pet-

în schimb deficitari ni s-au
Marcel

schovski, 
părut Szucs, Kapaș, Marin 
și_ Mercea. Antrenorul Mladin trebuie 
să vegheze la remedierea acestei 
stări de fapt, pentru a asigura Echi
pei o omogenizare din acest punct de 
vedere fără de care un randament 
normal nu poate fi obținut.

Din evoluția echipei Dinamo Bucu
rești am reținut în primul rînd o bună 
pregătire fizică — mai ales în con
dițiile sus-amintite — precum și 6 
îmbucurătoare preocupare pentru uri 
joc simplu, în viteză și cu un pronun' 
țat caracter colectiv. Noua orientare 
în concepția de joc a echipei, im
primată de antrenorii Baratki și Gică 
Nicolae, se află încă în plină fază 
experimentală. Urmează ca viitoarele 
meciuri ale dinamoviștilor să dove
dească în ce măsură o vor realiza.

Antrenorii Baratki și Gică Nicolae 
au însă datoria să se preocupe și de 
educarea jucătorilor și să calmeze 
izbucnirile temperamentale cu toiul 
de neîngăduit ale lui V. ‘ 
care nu e la prima ispravă de acest 
gen. Ieșiri nesportive de speța celeia 
de la Arad sînt condamnabile și în 
plus dăunează întregului colectiv pe 
care-1 compromite în mod nemeritat.

A tighel.

S. MASSLER



In sala Floreasca

Tinerii handbaliști își dispută 
cu dîrzenie și la un nivel ridicat 

cupa ,,Sportul popular"
reîntîlnire cu tinerii handbaliști 
căror evoluție plină de prorai- 

___ am fost martori asistînd la fi- 
jpalele Cupei Orașelor. In linii mari 
gtoar atît credeam că ne poate rezerva 
întrecerea finală a cupei „Sportul 
jtopular" la handbal în 7, inaugurată 
feri dtipă-amiază în sala Floreasca. 
Ne gîndeam că sîntem la primul se- 
aon în care activitatea juniorilor în 
handbalul de sală a fost ceva mai or
ganizată și că de la prima tor com
petiție oficială (Cupa Orașelor) a 
trecut prea puțin timp ca să pretin
dem acum un salt calitativ.

Ne-am înșelat însă. Urmărind pri- 
jnele partide’ din cadrul finalelor cupei 
„Sportul popular" ani constatat cu 
bucurie că tinerii handbaliști au făcut 
intr-un interval de timp scurt progrese 
surprinzătoare, în mod special sub 
aspect tehnic. Astăzi putem afirma cu 
hotărîre că unele dintre întîlnirile pri
melor zile de întreceri au furnizat 
partide care nu au fost cu nimic mai 
prejos decît cele dintre formații de 
seniori. Așa a fost cazul cu meciul 
ȘȘc. sportivă de elevi București (an
trenor prof. Valeriu Gogîltan) — Tînă- 
țrul Dinamovist Tg. Mureș (antrenor 
Ludovic Berekmeri) în care tehnica și 
b mai bună pregătire tactică a bucu- 
jreștenilor le-a adus acestora o fru- 
țuoasă victorie, cu toate că din punct 
de vedere fizic ei erau net inferiori, 
pinamismul acestei partide și a altora 
'din programul primelor două zile, ac
țiunile de atac construite" cu o maturi
tate surprinzătoare pentru vîrsta pro
tagoniștilor sînt lucruri care ne de
termină să afirmăm, încă înainte de 
terminarea întrecerii, că succesul ei 
este asigurat.

Rezultate tehnice de marți: Șc.

O 
la a 
țsiuni

medie nr. 2 Or. Stalin-Gonstructorul 
T.C.H. (f) 7—5 (2—2); Flamura ro
șie Sibiu-Șc. sportiva București (f) 
6—4 (1—3): Șc. sportivă București- 
Tînărul Dinamovist Tg. Mureș (b) 
28—14 (13—8); I.L.E.F.O.R. Tg. Mu- 
reș-Șc. sportivă Timișoara (f) 18—4 
(11—2); C.C.A.-Șc. medie nr. 1 Ga
lați 39—9 (22—3); Șc, prol. meta
lurgică 1 imișoara-Tractorul Or. Stalin 
(b) 15—13 (5—8): Victoria Teleajen- 
Balanța Sibiu (b) 18—16 (10—5);Șc. 
sportivă Bisfrița-Textila Lugoj (f)
4— 2 (3—2) ; ’ în finalele 
țtei din orașul București, 
echipelor formate din jucători
16 ani s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Sc. de comerț-Șc. prof. Io
sif Rangheț 5—3 (3—2) și Șc. medie 
tir. 17-Șc. medie nr. 7 14—3 (7—2), 
întrecerea fiind cîștigată de Șc. medie 
nr. 17 (prof. C. Popescu) ; miercuri: 
Sc. sp. Timiș.—FI. roșie Sibiu (f)
5— 11 (2—3); Constr. TCH—Textila
Lugoj (f) 7—2 (5—0),Sc. medie 1 Ga
lați—Sc. prof, metal Timiș. (m) 
9—20 (5—9), Sc. Sp. Buc.—1LEFOR 
Tg. Mureș (f) 2—19 (0—9) ; T.D. Tg. 
Mureș—Balanța Sibiu (m) 5—15 
(3—5) ; Sc. mecjie 2 Or. Stalin—Sc. 
sp. Bistrița (f) 10—6 (7—4) ; Sc. sp. 
Buc.—Victoria Teleajen (m) 15—11
(7—4) : CCA—Tractorul Or. Stalin 
(m) 26—11 (16—5). Jocurile conți
nuă astăzi de Ia ora 14,30.

Lugoj 
competi- 
rezervată 

sub

Cu prilejul expoziției internaționale

»♦PLECĂM DE LA MOSCOVA CU CELE MAI PLĂCUTE AMINTIRI'W

Hocheiștii americani au fost incintati de primirea ce
te 
câni"

Reprezentativa de hochei a Statelor 
Unite a sustitlut duminică cel de al 
doilea și ultimul meci din turneul pe 
care l-a întreprins în U.R.S.S. în ca
drul acordului de 
le-sportive semnat nu de mult între 
U.R.S.S. și S.U.A.

După încheierea întrecerilor, ziariș
tii sovietici au intervievat pe sportivii 
oaspeți, solicitîndu-le 
sii asupra vizitei pe 
în capitala U.R.S.S. 
susținute-

„Plecăm de la 
mai plăcute amintiri — a declarat 
DONALD ELARGK, conducătorul re
prezentativei de hochei a S.U.A. Ho
cheiștii americani au stat puțin în 
capitala Uniunii Sovietice, dar fie
care minut liber a fost folosit pentru 
a vizita orașul. Am văzut Kremlinul, 
Universitatea, am fost la circ, la 

, am parti- 
religioasă dintr-o 
Moscova și ne-a 
volum al cons- 
are un stadion 

______ , găzduiască Jocu
rile Olimpice, iar Palatul Sporturilor, 
unde au jucat hocheiștii, posedă unul 
dintre cele mai bune patinoare arti
ficiale din lume. Ne vom aminti multă 
vreme de primirea călduroasă care ni 
s-a făcut aici".

Antrenorul echipei americane, CAL- 
W1N MERWIN, și-a împărtășit impre 
siile asupra celor două jocuri.

„Echipa noastră — a spus el — a

schimburi cultura-

păreri și impre- 
care au făcut-o 
și a întîlnirilor

Moscova cu cele

am fost la 
cinematograful panoramic, 
cipat la- o slujbă 
biserică. Ne-a plăcut 
impresionat marele 
fracțiilor. Moscova 
minunat, demn să

li s-a făcut in U.R.S.S.

Un interesant 
de rugbi la

turneu 
Bruxelles

cum s-a mai anunțat, cu o-După 
feazia expoziției internaționale de la 
Bruxelles, între 1 și 5 mai va avea 
Joc în Capitală și în principalele orașe 
iile Belgiei un ir.-are turneu interna
țional de rugbi. Pînă acum, organi
zatorii au primit confirmarea urmă
toarelor opt țări participante :RO- 
MINIA, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Polonia, Olanda, Belgia, Por
tugalia și Spania. Acestor echipe re
prezentative, li se vor alătura și cîteva 
redutabile formații de club că P.U.C.

echipa batalionului de la Joinville, 
din Franța precum și selecționata 
prașului Roma, selecționata ducatului 

“ ) și selecțio- 
din Heidelberg

Iată o „mostră" privind spectacu lozitatea și dinamismul focurilor din 
cadrul Cupei „Sportul popular". Koch (șc.prof. metalurgică Timișoara) în
scrie un nou gol în meciul pe care echipa sa l-a susținut cu formația 
Tractorul Orașul Stalin. (Foto: I. M.IHAIGA)

prașului Roma, selecțior 
Kent-Coventry (Anglia) 
țiata universității 
'(R. F. Germană).

De menționat că 
Susține doar două 
Competiției nealcătuindu-se 
plasament oficial.

29 de |ări și-au și anunțat 
participarea la J.O. din 1960

fiecare echipă va 
partide, la sfîrșilul 

nici un

După cum transmite agenția ANSA, 
29 de țări și-au anunțat de pe acum 
participarea la Jocurile Olimpice vce 
vor avea loc fn 1960 la Roma. Âlte 
61 de comitete olimpice și-au dat 
adeziunea de principiu.

|FR. JANKE (R.D.G.) 8:09,4 PE Î.OOO m.

. „ Cu prilejul unui mare
ATI FTISM concurs atletic interna-niLLiioiH țjonaI de sa]ă desfâșu.

rat recent la Berlin,
atletul Friederich Janke (R.D. Germană) 
țg stabilit cea mai bună’ performanță
mondială pe teren acoperit în proba 

3.900 m. realizînd timpul de 8’09”4.

BELGIANUL RICK VAN LOOY A 
CIȘTIGAT ----------CURSA MILAN-SAN 

REMO

Ieri, s-a 
cea de a 49 
tradiționalei__ _
cliste profesioniste ,,Mi- 

lan-San Remo”. întrecerea a reunit pe 
©ei mai cjnosouți „ași” ai pedalei. Din 
rîndul lor a lipsit doar Fausto Coppi 
care, suspendat, nu a putut lua startul. 
■Victoria a revenit în mod surprinzător 
belgianului Van Looy care a întrecut 
la sprint pe spaniolul Miguel Poblet. 
Ambii cicliști au parcurs distanța de 262 
km. într-un timp record, cu o viteză me
die de 4^.178 km. Darrigade (Fr.) 4. 
Conterno /It.) etc.

R. F. GERMANA-SPANIA 2—4) (1—41)

La Frankfurt pe Main 
echipa R.F. Germane a 
obținut o nouă victorie 
(cea de a patra conse

cutivă), învingind ieri cu 2—0 (1—0) e- 
fihipa Spaniei. In formația echipei vest 
iffrrmane a reintrat Fritz Walter, 
ț dat deplină satisfacție. In schimb spa- 
tMoiii, cu Di Stefano $i Kubala în atac

CICLISM

FOTBAL

desfășurat 
ediție a 
curse ci-

care

n-au putut trece de masiva apărare a e- 
chipei gazde. Deși a inițiat multe 
și inspirate atacuri, echipa vest ger
mană nu reușește să deschidă scorul de
cît în ultimul minut al primei reprize, 
cînd extrema Klodt, reia imparabil. După 
pauză tot gazdele sînt în atac și în min. 
48 extrema stîngă Cieszlarczik marchează 
al doilea punct.

Arbitrul englez Arthur Ellis a condus 
în fața a 80.000 de spectatori următoarele 
formații: R. F. Germană: Herkenrath- 
Stollenwerg, Erhard, Juskowiak-Eckel, 
Szymaniak-Klodt. Alf. • Schmidt, Fritz 
Walter, Schaffer, Cieszlarczik.

Spania:Spania: Carmela-Quincoces, Garay,
Callejo-Santisteban, Zarraga-Miguel. Ku- 

’ Stefano, Suarez, Gento

MECIURI INTERNATIONALE

Budapesta: M.T.K.-Dinarao Za-

bala, Di

ALTE

• La
greb 3—1; la Barcelona: F. C. Barcelona- 
F. c. Bologna 2—2; la Bilbao: BilLao- 
Racing Paris 4—3.

CAMPIONII MONDIALI ÎNVINȘI
LA LONDRA!

HOCHEI
hochei pe

In cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde 

în Europa, echipa cam
pioană mondială de 

gheață a Canadei a jucat luni
seară la Londra cu formația profesio
nistă Wembley Lions, în rîndurile că
reia figurează mai mulți jucători ca
nadieni. Echipa engleză a terminat în
vingătoare cu 6—2. Aceasta este prima 
înfrîncere a echipei Canadei în cadrul 
turneului european. (Agerpres),

fost primită cu mare entuziasm de 
publicul sovietic, care a aplaudat cu 
căldură fiecare succes al nostru. A- 
ceastă 
ne-a uimit. 
Interesante 
U.R.S.S. și 
joc frumos, 
trebuie să 
gătire fizică și ritmul rapid de atac. 
Sportivii americani pot să învețe de 
la ei în privința exactității cu care 
pasează pucul. Sperăm că meciurile 
de la Moscova au constituit începu
tul unor întreceri amicale neîntrerap-

între hocheiștii sovietici și atnerl-

obiectivitate a spectatorilor 
Întrecerile au fost foarte 
și consider că echipele 
S.U.A. au demonstrat un 
La hocheiștii sovietici 

remarcăm minunata pre-

*
La 1? martie Comitetul pentru Cul

tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și 
Secția de hochei a Uniunii Sovietica 
au oferit o recepție în cinstea membri
lor echipei de hochei pe gheață a 
S.U.A. Au luat parte jucătorii ameri
cani și sovietici, reprezentanți ai 
cercurilor, sportive din Moscova, zia
riști sovietici și străini

La recepție a fost de față, de ase
menea, DL. B THOMPSON, amba
sadorul S.U.A. în U.R.S.S.

(Agerpres)

După jocuIRa pid— ,| iul

Colectivul sportiv Rapid București 
ia atitudine

Colectivul sportiv Rapid București a adresat Federației Romine 
Fotbal o scrisoare în legătură cu abaterile petrecute la jocul 
Jiul Petroșani, Spicuim din această scrisoare următoarele

„Colectivul sportiv Rapid București, 
in ședința din 18 martie a.c., a ana
lizai împreună cu secția sa de fotbal 
jocul Rapid — Jiul disputat la 16 
martie a.c. pe stadionul Giulești și 
a constatat că echipa a jucat în ge
neral foarte nervos și că unii jucă
tori au avut atitudini nesportive, in
compatible ou conduita pe oare tre
buie s-o aibă pe un teren de sport. 
Pentru remedierea acestor lipsuri pri
vind disciplina, colectivul sportiv Ra
pid a convocat întregul lot de jucă
tori împreună cu antrenorii săi pen
tru a dezbate și analiza atitudinea 
negativă a unor jucători. Au fost a- 
vertizați în mod special jucătorii 
Copil Vasile și Seredai Vasile. De 
asemenea, conducerea colectivului a 
dezaprobat atitudinea necorespunză
toare față de arbitrul jocului, a de
legatului echipei, Dobrescti Emil, îm
potriva căruia se vor lua măsuri or
ganizatorice.

„Analizînd atitudinea nesănătoasă 
a uru>r spectatori, puțini la număr, 
certați ou morala sportului nou, pre
cum șl a modului cum administrația 
bazei sportive Giulești a asigurat 
ordinea în special la intrarea și ie
șirea jucătorilor și arbitrilor de pe 
teren, colectivul nostru sportiv a hiat 
măsuri pentru înlăturarea pe viitor a 
unor astfel de deficiențe și pentru a 
garanta o desfășurare normală a 
jocurilor programate în Giulești. Pen
tru îndrumarea și cunoașterea regu
lamentului de fotbal de către speo- 
tatori administrația stadtonutm va

de 
cu

pune în funcțiune o Instalație de ra- 
dioficare.

„Conducerea colectivu-lm nostru este 
conștientă de gravitatea atitudinilor 
nesportive petrecute cu ocazia jocului 
cu Jiul și asigură Federația că va 
lua toate măsurile necesare pentru 
intensificarea muncii educative cu ju
cătorii, pentru respectarea riguroasă 
a regulamentelor și pentru atitudini 
corecte față de arbitri. De asemenea, 
vom asigura toate condițiumte acce
sare pentru o bună organizare a tu- , 
turor manifestațiimilor sportive pe 
stadionul din Giulești.

„Sîntem hotărîți să depunem toate 
eforturile pentru ca activitatea^apr- 
tivilor noștri să se desfășo^Bi» 
viitor pe baza principiilor călău^^re 
ale Hotărârii partidului și guvernului 
cu privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport și a recoman
dărilor Federației Romene de Fotbal".

CALENDARUL SCHIORILOR
• CAMPIONATELE UNIVERSITA

RE S-AU 
SUCCES • 
PIONATELE

BUCURAT DE MARE 
DE AZI ÎNCEP CA.M- 

REPUBL1CANE DE 
JUNIORI
trei zile ale săptămînii

Cîștfîgînd partida a V^a

Smîslov reduce din handicap in meciul revanșă 
pentru campionatul mondial de șah

După o întrerupere de trei zile, cau
zată de data aceasta de indisponibili
tatea lui Botvinik, meciul revanșa pen
tru titlul mondial de șah a fost reluat 
la 18 martie cu cea de a V-a partidă. 
Campionul lumii a avut albele și ca 
de obicei a deschis jocul cu pionul re
gelui. De data aceasta Botvinik a ales 
apărarea siciliana, mai precis varianta 
dragonului mult uzitată în acest sis
tem defensiv. O surpriză a produs 
faptul cînd la mutarea a 8-a Smîslov 
a pornit un atac de pioni pe flancul 
regelui. Următoarele mutări au a- 
dus multe complicații și întorsături 
neprevăzute. Botvinik s-a apărat 
foarte exact și Smîslov, pentru a nu 
pierde inițiativa, a fost nevoit să 

renunțe la planul său strategic ini
țial, înlocuind atacul direct la rege 
printr-o serie de manevre pozițio
nale.

După ce Botvinik și-a regrupat for
țele, a reieșit că lui Smîslov îi 

fi greu să-și realizeze avanta-va _
jul de pioni de pe flancul damei, 
îti
dea. Probabil
fi terminat remiză dacă o acută cri
ză de timp nu ar fi dat o întorsă
tură cu totul dramatică jocului. Iu 
două 
vinik

finalul de turnuri ce se întreve- 
că această partidă s-ar

miitări înainte de control Bot- 
a comis grave greșeli, com- 

promițîndu-și poziția și lăsîndu-și re
gele înfr-o plasă de mat. După ce 
cele cftici ore de joc au fost epui-

zale, Botvinik a analjzat situația 
și văzînd că nu există șanse de 
salvare s-a recunoscut învins.

In felul acesta, după cinci partide, 
scopul este de 3%—P/2 în favoarea 
lui Botvintk. Astăzi se joacă partida 
a Vf-a.

tu ultimele
trecute, pîrtiile Parîngului au găzduit 
întrecerile campionatelor univerfsitare 
de schi, care s-au bucurat de un fru
mos succes.

Iată acum rezultatele tehnice: BĂ
IEȚI: slalom special: 1. Vasile Cris- 
tache (București) 1:10.3; slalom uriaș: 
L Valeriu Ionescu (București) 1:34.0; 
2. R. Straub (București) 
cobotire: 1. Valertu Ionescu 
rești) 1:21.3; 2. Albert Cristiai, 
șui Stalin) 1:25.4; fond 15 km.: 
Pășcălău (București) 57:52.0: 
Birsan (București) 58:51.0; 1
slalom special: 1. Gertrude Lexen 
(București) 1:09.8; slalom uriaș: 
Gertrude 
2. Utta Speck 
coborire: ' 
1:27.0.

1:35.0:

2 D. 
FETE :

1.
Lexen (București) 1:05.21 

(București) 1;07.0;
1. Utta Speck (București)

(Agerpres)

Z. Zamora 
corespondent

★
De azi pîrtiile de Ia Poiana Stalin 

și din Postăvar găzduiesc timp de șase 
zile întrecerile campionatelor naționale 
de juniori.

Pentru crearea unei zone 
denuclearizate in Europa

Declarația comună 
din R. D.

a cicliștilor
Germană și R. P. R.

Ditpa primul concurs a! 
germani și romini, fn vederea celei 
de a Xl-a ediții a „Cursei Păcii" 
-- desfășurat deunăzi la Cluj — 
sportivii și conducătorii celor două 
loturi, întruniți în ședință comună, 
au discutat problema creării unei 
zone denuclearizate in Europa și 
au semnat următoarea declarație pe 
care au înaintat-o redacției noastre.

DECLARAȚIE
Noi, componențtl loturilor de ci

clism ‘ _ ........ _
mane 
aflați 
derea 
ediție 
Berlin 
rațiilor in care se cere crearea unei 
zone denuclearizate in Europa.

cicnștuor

ale Republicii Democrate Cer
și Republicii Populare Romine, 
in pregătire comună in ve- 
particlpărll la cea de a Xl-a 
a „Cursei Păcii" Varșovia — 
— Praga, ne asociem decla-

Pregătirile noastre comune, pre
cum și concursurile organizate 
pentru acest măreț eveniment spor
tiv și politic, s-au putut realiza da
torită prieteniei strinse ce leagă 
sportivii celor două popoare.

Sintem conștienți de faptul că 
sportul nostru poate ff practicat mi
mai dacă popoarele vor trăi in pace 
și prietenie, iar 
mons trează prin 
ritelor popoare 
Face.

Trăiască

„Cursa Păcii" de- 
participanțfi dife- 

dorința lor pentru

in lumea Întreagă.
♦

semnăturile conducători-

Pacea

Urmează
lor și componenților celor două lo
turi de ciclism.
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