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0 nouă și strălucită dovadă a politicii de pace a U. R. S. S.

L

Hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S

a experiențelor cu armele atomică și cu hidrogen
MOSCOVA, 31 (Agerpres). — TASS tramsanite Hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 

problema încetării unilaterale de către Uniunea Sovietică a experiențelor cu armele atomică și cu hi
drogen

Problema încetării experiențelor cu armele atomică și 
cu hidrogen 
portantă tot 
popoarelor.

In prezent 
cere încetarea experiențelor. Deși de mulți ani popoarele 
luptă cu hotărire pentru încetarea acestor experiențe, ele 
continuă ceea ce duce la crearea continuă de tipuri noi de 
arme nucleare aducătoare de moarte, sporește concentrarea 
de elemente radioactive in aer și sol. infectează organismul 
oamenilor și periclitează dezvoltarea normală a genera- 

. țiilor viitoare.
Uniunea Sovietică a depus eforturi perseverente și con

secvente pentru a ajunge la un acord cu puterile care 
dispun de armele atomică și cu hidrogen cu privire la în
cetarea imediată și necondiționată a efectuării experiențe
lor nucleare. In acest scop Sovietul Suprem al U.R.S.S 
și guvernul sovietic au făcut in ultimii ani repetate pro
puneri concrete cu privire la încetarea experiențelor, pro
puneri pe baza cărora s-ar fi putut ajunge de mult la o 
înțelegere în această problemă..

In mesajul din 10 mai 1957, adresat Congresului State
lor Unite și Parlamentului Marii Britanii, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a chemat Congresul S.U.A. și Parlamentul 
Marii Britanii să contribuie la realizarea unui acord intre 
guvernele U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii cu privir» 
la încetarea imediată a exploziilor experimentale cu bom
bele atomică și cu hidrogen.

La ultima sa sesiune din decembrie anul trecut. Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., exprimînd voința neclintită și nă
zuința unanimă de pace a poporului sovietic, a propus 
ca U.R.S.S.. Marea Briianie și S.U.A. să-și asume obli
gația de a înceta cu începere de la 1 ianuarie 1958 toate 
experiențele cu armele atomică și cu hidrogen.

S.U.A. și Marea Britanie însă nu au răspuns la toate 
kaceste propuneri ale Uniunii Sovietice. In consecință într-o 
"parte a globului sau în alta continuă exploziile experimen

tale ale bombelor atomice și cu hidrogen, ceea ce dove
dește intensificarea cursei in domeniul creării unor tipuri 
și mai periculoase de arme de exterminare în masă

Călăuzindu-se de năzuința de a face un început practic 
in ce privește încetarea generală a experiențelor cu ar-

capătă cu fiecare an, cu fiecare lună, o i tu
rnai mare pentru cauza păcii și bunăstării

majoritatea covîrșitoare a populației globului

Moscova, Kremlin,
31 martie 1958

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La ședința comună din 31 martie 
a Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților care a avut loc la 
Kremliin. N. S. Hrușciov a rostit cu- 
vî marea de închidere a dezbaterilor 
asupra Jegii cu privire la dezvolta
rea continuă a orînduirii co'hoznice. 
și la reorganizarea SMT-urilor. El 
a spus că. se .va ține seamă de pro
punerile prezentate de deputat*  în 
timpul dezbaterilor.

Sesiunea a adoptat legea ,.Cu pri
vire !a dezvoltarea continuă a orîn- 
duirii colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și t-actoare“.

La orc-punerea făcută de N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului de 
Min’s'r: a! U.R S.S.. Sovietul Suprem 
al U R S S. a confirmat componenta 
Consiliu'ui de Miniștri al U.R.S.S. 
Frol Kozlov și Anastas Mikoian au 
fost confirmați ca prim-vicepreșcdnți 
«i Consiliului de Miniștri, Aleksei

mele atomică și cu hidrogen, și a face astfel primul pas 
în direcția salvării definitive a omenirii de pericolul unui 
război atomic de exterminare. Sovietul Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste hotărăște:

I. SA SE ÎNCETEZE IN UNIUNEA SOVIETICA EXPE
RIENȚELE CU TOATE TIPURILE DE ARME ATOMICE 
Șl CU HIDROGEN. '

Sovietul Suprem al U.R.S.S. așteaptă ca parlamentele 
celorlalte state care dispun de armele atomică și cu hidro
gen să facă tot ce este necesar ca și aceste țări să în
ceteze exploziile experimentale cu aceste tipuri de arme.

II. Să însărcineze Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. să 
ia măsurile necesare pentru traducerea în viață a punctului 
I al prezentei hotăriri și să facă apel la guvernele celor
lalte state care dispun de armele atomică și cu hidro
gen să ia măsuri similare PENTRU A ASIGURA ÎNCE
TAREA EXPERIENȚELOR CU ARMELE ATOMICA SI 
CU HIDROGEN PRETUTINDENI Șl PENTRU TOT
DEAUNA.

In cazul cînd celelalte puteri care dispun de armele ato
mică și cu hidrogen vor continua experiențele cu aceste 
arme guvernul U.R.S.S. își va asuma libertatea de a ac
ționa după cum crede de cuviință în problema efectuării 
de către Uniunea Sovietică a experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen, conformindu-se împrejurărilor men. 
ționate mai sus și ținind seama de interesele securității 
Uniunii Sovietice.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. speră in mod sincer că ini
țiativa Uniunii Sovietice in problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară se va bucura de sprijinul cuvenit din 
partea parlamentelor celorlalte state.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. este profund convins că 
dacă drept răspuns la hotărîrea Uniunii Sovietice celelalte 
state care dispun de arma nucleară vor înceta și ele la 
rîndul lor experiențele cu această armă, in felul acesta se 
va face în mod practic un pas important pe calea consoli
dării păcii și întăririi securității tuturor popoarelor. Nu în. 
cape îndoială că acest pas ar avea o mare însemnătate 
pentru însănătoșirea întregii situații internaționale, ar con
tribui la eliberarea omenirii de teama apăsătoare pentru 
soarta păcii, pentru destinul generațiilor viitoare.

SOVIETUL SUPREM AL UNIUNII 
REPUBLICILOR SOVIETICE 

SOCIALISTE

s-au încheiat
Kosîghin și Alexandr Zasiadko — 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Iosrf Kuzmin — vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și preșe
dinte al Gosplan, Dimitri Ustinov, 
vicepreședinte al Consiliului! de Mi
niștri.

Din, Consiliul de Miniștri tac parte 
Andrei Gromîko — ministru al Afa
cerilor Externe ; Rodion Malinovski 
— mimistnu al Apărării; Arșeni Zve
rev — ministru al Finanțelor; Ni
kolai Dudorov — ministru al Afa
cerilor Interne', Ivan Kabanov — 
ministru a! Comerțului Exterior ; Ni
kolai Mihailov ministru al Cul
turii : Maria Kovrîghina — ministru 
al Ocrotiră Sănătății; Vladimir Maț- 
kevici — ministru al Agriculturii, 
miniștrii conducători ai ministere'or 
economice, vicepreședinți ai Gosplan, 
președinți de comitete și comisii de 
stat, precum și președinții Consiliilor 
de Min’ștri ale repub'icilor unionale. 
Ca președinte ai conducerii Băncii de 

stat a U.R.S-S. a fost confirmat 
Nikolai Bulganin.

Deputatul Andrei Gromîko a pre
zentat Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
un proiect de hotărire care prevede 
încetarea efectivă a experiențelor cu 
to-ate tipurile de arme atomice și cu 
hidrogen in Uniunea Sovietică.

Sovietul Suprem a! U.R.S S. a a- 
doptat hotărîrea în problema înce
tării unilaterale de către Uniunea 
Sovietică a experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen.

Deputății la sesiune au adoptat a- 
poi textele apelurilor adresate de So 
viețui Suprem ai U.R.S.S. Congre
sului S.U.A.. parlamentului Marii 
Britanii și parlamentelor celorlalte 
țări >n problema încetării uni'aterale 
de către Uniunea Sovietică a expe 
riențefor cu armele atomică și ou 
hidrogen.

Cu aceasta prima sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S S. a celei de a 
cmcea legislaturi și-a încheiat lucră
rile

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat textul unui apel către Congre
sul S.U.A. în probtema încetării uni
laterale de către Uniunea Sovietică a 
experiențelor cu arma nucleară.

In apel se spune că in dorința de 
a face in mod practic începutul înce
tării generale a experiențelor cu arma 
nucleară și de a face astfel un prim 
pas in direcția salvării definitive a 
omenirii de primejdia unui război ato
mic de exterminare. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat hotărirea ca U- 
niunea Sovietică să înceteze in mod 
unilateral experiențele cu armele ato
mică și cu hidrogen.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. cheamă 
Congresul Statelor Unite ale Americii 
ca, in interesul întregii omeniri. să 
sprijine această inițiativă, care cores
punde aspirațiilor milioanelor de oa
meni dia toate țările lumii

Totodată Sovietul Suprem a adoptat 
și un apel in această problemă adre
sat Parlamentului Marii Britanii in 
care il cheamă să sprijine inițiativa 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea a adoptat de asemenea un 
apel al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
către parlamentele celorlalte țări (în 
afară de S.U.A. șl Marea Britanie). In 
acest apel se spune: Conștient de 
inalta răspundere pe care o au parla
mentele în fața popoarelor pentru mă-

Criteriul Mondial al Tineretului

Cîte ceva despre... gazde
k Sala Floreasca, gata să-și primească oaspeții k 

„Necazuri44 și ...compensații pentru spectatori k Tinerii 
noștri reprezen»anți sînt optimiști

Un reporta] despre sala Floreasca în pragul unui mare event-» 
ment sportiv cum este Criteriul mondial al tineretului ta seri-» 
mă, nu este desigur un subiect prea inedit pentru un reporter. 

Sa4a Floreasca nu are nevoie de o prezentare deosebită. Ea este cu
noscută deopotrivă de p>asionații tenisului de masă, de cei care săp- 
tămînă de săptămină îți dau aici intilnire pentru a urmări împreu
nă frumusețea spectacolelor oferite de taschetbaUști, voleibaliști, 
și handbaliști sau de cei care aplaudă îndelung și., zgomotos (oca
racteristică generală) pe boxerii
Sala Floreasca ne-a devenit nouă, 

tuturor, mai mult decît familiară, li 
cunoaștem fiecare ungher. Și totuși, 
de fiecare dată ea ne întîmpină cu 
înfățișarea schimbată, cu multe nou
tăți și tot atîtea surprize. Așa am 
găsit-o și acum, cu cîteva zile înainte 
ca primii oaspeți, scrimerii din 17 
țări, să.i fi trecut pragul.

Dar să lăsăm reflecțiile acestor 
plăcute aduceri aminte pentru a în
fățișa cititorilor sala Floreasca, așa 
cum... n-o cunosc înaintea Criteriu
lui mondial al tineretului. Să ne fie 
iertat că începem să înmănunchiem 
imaginile tabloului pe care îl va o- 
feri sala Floreasca în zilele marilor

Fotbaliști noștri juniori 
au plecat în Luxemburg

Ieri dimineață a părăsit țara lotul | 
de juniori al it-P.lt. care va participa 
la competiția fotbalistică din Luxem
burg: Turneul Internațional de Juniori 
U.E.L'.A. Lotul — condus de too. F. 
Zilceak și însoțit de antrenorii Tr. Io- 
nescu și Gorgorin și medicul Ilea — 
cuprinde pe următorii juniori: Muller 
și Opanschi (portari), Codreanu, Pet- 
ca, Nedelcu (fundași), Niculescu, 
Neacșu, Petru Emil (halfi), Ivansuc, 
Varga, Pînzaru, Matei, Unguroiu, Mi- 
hăescu, Igua și N. Mureșati (înaintași).

reața cauză a menținerii șt întăririi 
păcii, Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adresat Congresului S.U.A. și Parla-j 
mentului Marii Britanii, ca parlimen- 
te ale unor state care fabrică arma 
nucleară, apelul insistent de a face uz 
de întreaga lor influență pentru ca 
problema încetării experiențelor cu ar
mele nucleară și cu hidrogen de că-i 
tre toate statele, și pen ru totdeauna^ 
să-și găsească tu sfîrșit o soluționare 
definitivă.

Sovietul Suprem cheamă nariarn n- 
tele tuturor țărilor să sprijine această 
inițiativă și eforturile indreotate spre 
încetarea generală și definitivă a ex
periențelor cu arma nuc'eară, in corni 
formitate cu aspirațiile •'oooarelor, cu 
aspirațiile întregii omeniri

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat de asemenea textul unui apel 
către Bundestagul R.F. Germane tu 
care arată urmările grele pe care te 
va avea pentru cauza păcii înarmarea 
armatei vestgermane cu arma atomici 
și cu arma rachetă efectuată de către

' guvernul R.F. Germane.
Adresind prezentul apel Bundest»- 

gului R.F. Germane, se subliniază în 
document. Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
este călăuzit de năzuința de a uni e- 
forturile popoarelor sovietic și german 
în interesul păcii și securității popoa
relor Europei, inclusiv al poporului 
german însuși. (

noștri fruntași.
întreceri de scrimă, ptitițr-o veste 
mai puțin plăcută pentru spectatorii.^

Biletele pentru cele patru zile de 
concurs ale Criteriului mondial de 
scrimă se pun în vînzare începînd 
de astăzi după-amiază Ia casa agen
ției centrale Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9. In zilele concursului, 
biletele (cu prețul 5 lei pentru fi
nale — după-amiaza și 3 lei pentru 
semifinale și eliminatorii — dimi
neața) vor fi difuzate și prin case’e 
speciale de la sala Floreasca.

întîrziați (ne referim desigur Ia cei 
care nu se vor grăbi să-și asigure dinț

ELENA MATEESCU

(continuare in pag. G)

Erhipa iugoslavă de rugbi 
Jediostvo Pancevo 

joacă miercuri la Timișoara
In drum spre patrie, echipa de rugbi 

Jedinstoo (Iugoslavia), care a susți-*  
nat duminică o intilnire amicală irt 
compania rugbiștilor de la C.F.R. Gri*  
vița Roșie, va evolua la Timișoara, 
miercuri după-amiază, auind drept 
adversară, echipa de categorie .4, Ști
ința din localitate

De menționat că aceasta va fi pri
ma intilnire internațională de rugbi 
găzduită de orașul de pe malul Ba*

1



I

OHMMAOl€& HM IPIHtOmJCTBE 
CUCEKESTE MOIL AOEIPTI

r Pe
«itori __ „ _
fiastieii în producție ca factor de în.- 
lăturare a oboselii și a urmărilor po
liției incomode din'timpul procesului 
de muncă, iar tot mai multe colective 
sportive își dau contribuția la intro
ducerea și extinderea acestui impor
tant mijloc de îmbunătățire a produc
tivității "muncii prin intermediul exer- 
cițiilor fizice. Faptul este confirmat 
de scrisorile pe care ni le trimit co- 
lesporrdenții noștri, pe această temă.

t LA ORAȘUL STALIN...

Colectivul Voința, sprijinit
Dispensarul regional pentru 

«porției și.'de conducerea cooperativei 
JțT Noiembrie" (vicepreședinte 1. Ieli
nei) a introdus gimnastica în produc
ție în. această unitate de muncă. Ln 
fiecare zi cooperatorii din secția- 
maroCfiinărie efectuează un. program 
de exerciții fizice sub condhcerea 
prof. Gh. Roșu. Demn de remarcat 
•sie faptul că acest program este exe
cutat nu numai de tineri ca Sign’d 
Klein, Suse Schuler etc. ci și de oa
meni ca Sirena Abraham, în ejate de 
7B de ani sau Carol Verner, care a 
depășit o jumătate de veac. In schimb 
ff-am vrea să trecem sub tăcere atitu
dinea sportivei Octavîa Cucuruz, jucă
toare de baschet în cat. A, care refuză 
să practice gimnastica în producție 
pe motiv că... face ea destul sport. 
Este o comportare care, pe lingă că e 
profund greșită din punct de vedere 
științific, dăunează acțiunii de popula
rizare a gimnasticii în producție.

Sperăm că în curînd inițiativa co
lectivului sportiv Voința va fi urmată 
•.și de alte colective din orasitl nostru.

(Al.' Dincă)

zi ce trece, tot mai mulți murr- 
se conving de eficacitatea gitn-

In timpul pauzei de cultură, fâică,> la secția. paltoane a cooperativei
„I. C. Frimu" din Craiova. 
țitoare a productivității muncii. 
Bocoș și T. Bălaj — coresp.)

...Ș4 LA CRAIOVA

I a 3 februarie 
“■ rrirrrrraa-iin-Q în

...LA CLUJ..

upă un experiment care a durat 
aproape o lună de zile, a fost 
introdusă gimnastica în produc- 

■ție și la fabrica de confecții „Flacăra", 
din Cluj. Exercițiile au fost alese în 
japort cu specificul muncii și în fie
care zi, în timpul unei pauze spe 
ciale, sîrrt efectuate de 50 de muncitori 
și muncitoare sub îndrumarea insfrtic- 

Ttorulgi voluntar Liviu Cotoi. Primele 
Tezultate practice au și. început să se 
vadă, exprimate printr-o creștere sim-

(Em. Centrul Poligrafic. Pentru munca de
pusa*  pînă .acum, merită evidențieri 
dr. Șerban Avrămoiu și prof. Marcel 
Măsășescu (I. Amărășteanu — coresp.)

note „Consilier11 al colectivului sportiv
Vă uimește poate această titulatură, pe care n»ați întîlnit-o nicăieri în 

regulamentul de organizare și funcționare a colectivului sportiv? Și pe 
noi ne-a mirat prima dată c.înd' i-ăm înt'îlnit, în... came și case, pe purtă
torii unui astfel da. titlu,într-o vizită la uzinele „Tudor Vladimirescu" 
Vizitam tocmai frumoasa bază sportivă a acestui harnic colectiv, de pe 
lîngă una dintre modernele uzine ridicate în anii puterii populare. Am 
văzut terenul de fotbal', frumosul poligon de tir, cu 10 locuri de tragere. 
Înzestrat, după „canoanele" tehnicii moderne, nu cu paturi de tragere, ci 
cu hublouri la nivelul solului pentru tragerea în poziția culcat și Ia nive
lele corespunzătoare celorlalte două poziții de tragere. Am adm;.- n zri-al 
cu care se lucrează pentru grabnica terminare a popicăriei din p-i'teri- 
cate, a unui teren de tenis și a altuia de fotbal, pentru antrenament 
Dăr ne-am mirat totuși că explicațiile le primeam nu de fa pre-e : r.tt-le 
colectivului, Florea Ducu, sau de la secretarul colectivului, Ewi: loani- 
țescu; ci de la un tovarăș care se apropiase de- grupul nostru, :_r amm 
vorbea cu multă înflăcărare.

— Cine este ? T-arrr întrcBat pe președinte, după terminarea vizite'.
— A... Este primul consilier al 

goci.
colectivului sportiv, tov. Stere Malra-

???
De ce vă*  mirați ? ba noi, 
a muncit cu multă tragere 

loneșcu n-au mai fost realeși, asta se datorește- multiplelor 
profesionale. Dar oamenii au pasiune, pricepere; experiență.

fiecare fost președinte al călești'- uiuă 
de inimi? și dacă tov. Matragoci sausportiv 

Vasile 
sarcini , . . _
altiiTci noi apelăm deseori la. ajutorat lor în probleme org-nz-' r.c’ 
nice; de crmstrncțH’... Acum ei ne’ ajută foarte tmift îrr campwri.i fo 
criere a membrilor în U.C.F.S....

— Și atunci, denumirea, de „consilier" ?
— E pur onorifică nici nu vâ închipuiți aît de prețios 

torul lor !
Ba ne închipuim. Și recomandăm și altor colective să 

vechii activiști sportivi, a'igrenîndii-i în activitatea, curentă 
face consiliul colectivului sportiv al uzinelor de autoBuze.

ne este

nu i uite pe 
așa cum

V. A.’

I a 3 februarie a fost introdusă 
gimnastica în producție, în ca 

drul secției „paltoane" a cooperativei 
„1. C. Frimu". Pe baza experienței a 
cumulate de atunci și pînă azi, co
misia orășenească de introducere a 
gimnasticii în producție (N. R. : o ini
țiativă demnă de remarcat) a hotă- 
rît organizarea unei conferințe cit di
rectorii, inginerii șefi și reprezentan
ți ai organizațiilor U.T.M. din între
prinderile și instituțiile craiovene, în 
scopul popularizării rezultatelor și a 
stimulării- extinderii gimnasticii în pro 
ducție și în alte întreprinderi. De ase
menea s-a l.-otărît înființarea unui 
curs de pregătire al instructorilor vo
luntari de specialitate, pe lîngă secția 
de gimnastică a școlii sportive de ti
neret. Pînă la sfîrșitul acestei luni este 
planificată introducerea gimnasticii în 
producție la „Aria populară" (secția 
covoare), Partizanul, Electrnputere și

Sportivi cu 
secțiilor

Ați crezut cumva, că noul consiliu 
al colectivului sportiv „Titanii" {nume 
sub care vor activa de acum încolo 
sportivii uzinelor „23 August") a aș
teptat cu brațele încrucișate începerea 
alegerilor în ' secțiile pe ramură de 
sport ? Dacă ați' gindit măcar o clipă 
astfel, v-ați înșelat / Acolo unde hăr
nicia' e soră bună cu- inițiativa, unde 

î capacitatea de orientare in hățișul pro
blemelor „la ordinea zilei" nu se lasă 
mai prejos de capacitatea organizato
rică in sine, etapele superioare ale 
reorganizării sini pregătite de cu vre
me. Așa- s-a intimplat și cu alegerile 

< in secții la colectivul „Titanii". încă<

însemnări de la o inaugurare
S-ar putea crede că ești cuprins 

de emoție doar atunci cind. te-ai ni
merii martor la o mare inaugurare, 
doar atunci cînd în fața ta se profi
lează imensa siluetă a unui vas de 
nu știu cite mii de tone sau uriașa 
clădire — cu zeci de pavilioane — 
a unui mare muzeu sau expoziții... 
Duminică dimineața, după o plăcută 
dar... răcoroasă excursie cu moto
cicleta am poposit la Giurgiu pentru 
a asista însă la o modestă inaugu
rare a unei baze sportive. Nu ! Nu 
era vorba de un stadion sau de vreo 
sală a sporturilor. Ni se anunțase 
terminarea unei construcții oarecare: 
arena de popice a muncitorilor de Ia 
fabrica de zahăr „POPA ȘAPCA". 
Pentru colectivul de muncă al aces
tei fabrici, pentru sportivii din Giur
giu nu era însă un fapt divers în 
viața cotidiană. Arena de popice, la 
inaugurarea căreia am participat și 
eu, însemna victoria după o muncă 
entuziastă 
zile. Și, 
prezenți : 
mineață < 
o astfel 
modernă, 
încă cu
Erica era
gieni.

Acum,

9 O mică... bijuterie!
• De fa 80 efe jucători de 
popice la ... « Principalii 

animatori:. .. fotbaliștii

etc.).

de 
cei 
di- 

spre

de aproape trei, ani 
poate nu puțini dintre 

șr.au amintit în această 
d? sfîrșit de martie că i 
de bază sportivă, frumoasă, 
Ii s-au îndreptat gîndurile 

mulți ani înainte cînd fa- 
i stăpînită de capitaliștii bel-

I 
ale entuziasmului cu care mulți acti
viști: VASILE LAZARENKO, PETRE 
BOBQNEA, NICQLAE CIOCLUț G1I. 
CRISTESCU; și numeroși muncitori 
din fabrică au lucrat pentru cons
truirea arerrei. A fost o acțiune care 
s-a bucurat de tot sprijinul întregului 
colectiv de ingineri, tehnicieni și 
muncitori, de ajutorul organizațiilor 
de masă din fabrică, de înțelegerea 
direcțiunii. Bineînțeles, printre cea 
care au pus primii umărul la real» 
zarea acestei construcții au fost și 
popicarii (TUDOR STANISTEANJJ,

ION FANICEK, PETRE 1USUT
Am aflat însă cu bucurie că nici cei
lalți sportivi n-au privit cu indifferen. 
ță construcția arenei de popice. Fot
baliștii fabricii, juniori ști componențe 
ai primei echipe, au dat un ajutor 
consistent și au fost principalii ani
matori. Mi s-a explicat „secretul" 
acestui entuziasm : în Giurgiu — și 
în special la fabrica de zahăr — 
există o puternică tradiție în acest 
răspîndit sport. Arena de popice, pe care 
și-au construit-o 
brici! de zahăr, 
rească numărul 
de la 80 la...
măr cu multe
inaugurarea căruia' am dori să fim, 
ca și adum, martori. Vom aștepta 
mult ?

acum muncitorii fa- 
îi v.i ajuta să mă- 

jucătorilor de popice 
A fost rostit un nu-

„sute“ ! Uil număr la...

■H- —
DAN G1RLEȘTEANU

‘ r ’ 1 '■ -

baza materială a colectivu- 
s-a în- 

sportive 
încă o
O clă-

Giurgiu 
bazelor 
înainte 
popice,
cu două piste, 

încălzire

lui sportiv „Olimpia" 
tărit. In „inventarul" 
se va trece de azi 
construcție: arena de 
dire frumoasă,, arena 
vestiare, dușuri, încălzire centrală, 
200 de- locuri pentru spectatori și un... 
proiect: iluminatul cu neon. Iată în 
ce constă frumoasa realizare a aces
tui colectiv.

L-a>m căutat pe maistrul CATANA 
TRIFU cu intenția de a-i solicita o 
serie de amănunte tehnice 
trucție. Am renunțat însă imediat la 
acest gînd și după primele cuvinte 
însrmpări'e mele înfățișau aspecte

de cons-
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experiență in conducerea 
la colectivul „Titanii”

Tov. Nictt Fctre, președintele corecti
vului, cu care am stat indetimg de 
vorbă asupra- acestui subiect, ne dă
dea exemplul secției de box- care a 
ajuns: să argamzeze- rmmiunb pianisti
ce prin propriile sale mijloace orga^^ 
nizatoricee,. fără a- mai avea, nevoie SUf 
sprijin, concret din partea colectivului^ 
Șt nu se poate spune că secția na se 
achită bine de sarcinile iucrrduițtde. 
Iar lucrul acesta: este valabil și pen
tru alte secții.. Discuiind in ședințele 
de alegeri, sporliuii uzinei au reliefat 
avintul dip. ce in ce mai mare al sec
țiilor, au. arătat, rezultatele obținute 
printr-o muncă, chibzuită și bine orien
tală. Și dacă, „partea, critică" a fpst 
de asii dată mai. puțin prezentă, fiind
că actiiiitatea sportivă la uzn.e e JIJ 
August' s-a. îmbunătățit mul: in vre
mea din urmă, în schimb spărturii 
și-au consacrat bună parte din curan
tul lor perspectivelor și sarcinilor vi
itoare trie colectivului.' S-a vorbit des
pre posibilitadea. echipei de fotbal de 
a reveni in. „B", de unde a retrogra
dat acum cîțiva ani, despre intenția 
handbalișlilor de a „intra" și ei in ca
tegoria B gh despre dorința boxerilor, 
de a avea, anul acesta mai mult decit 
un campion și 3 finaliști la „naționa
le", cum s-a intimplat anul trecut.

Duminică se reiau și campionatele 
masculine de handbal

din primele zile care au urmat ale
gerii noului consiliu s-a ivit necesi
tatea întăririi conducerilor de secții. 
Și de la... constatarea acestei necesi
tăți pînă la trecerea la acțiune n-a 
fost decit tui pas. Un pas pe care ac
tiviștii colectivului l-au făcut fără să 
stea prea- mult pe gînduri. Grija princi
pală a fost aceea de a atrage in con
ducerea secțiilor sportivi vccru, cu ex
periență, prețuiți și respectați, de ti
nerii sportivi, dar care să prezinte și 
garanția că vor munci efectiv pentru 
bunul mers al sportului în uzină. As
tăzi, numele unor activiști ca Ioil 
Manolescu șt Teodor Chirică (fotbal). 
Jack Priffer și Mihai Atanasescu 
(box), Gh. Constantin și Gh. loiiescu 
(handbal) sau Paul Mazilu și 1. Kau- 
nitz (turism)' sînt sirins legare de buna 
organizare <r respectivelor secții pe ra
mură de sport. A’u. e de aceea lucru 
de mirare că in ședințele de alegeri care 
au avut loc zilele trecute in secțiile 
de fotbal, box, handbal și turism,, spor- 

' tivii și-au dat votul cu entuziasm tu
turor acestor vrednici activiști.

Deosebit de interesant ni se pare și 
un alt aspect in activitatea secțiilor 
colectivului „Titanii". Este vorba de 
încrederea de care se bucură condu.- 

i cerile de secții,, de eforturile ce se de
pun pentru întărirea autorității lor.

h

4

» C.C.A. întîmpină «reutăți în alcătuirea. 
Ia Reșjp. • Jacul Știința l.C.F— Mătasea 

tat cu interes.
t?e:ste; cîteva zile, la sfîrșitul acestei 

săptamftn, își vor relua întrecerea, 
prin disputarea primei etape a retu
rului. echipele masculine de handbal 
participanta la campionatele de cate
goria A și B. Interesanta și echilibra- 
j ’ .* oferită de aceste două 
fomnetifii de-a llrngid celor 11 etape 
ale turului au lăsat drept „moștenire" 
rnțnțrit retur două- clasamente încurca
te; în care: se pt>t produce meri modi
ficări, chiar de la primele partide ale 
reluării. Este firească deci grija și 
atenția- cu care s-au pregărit unele 
echipe. O scurtă incursiune în... in
timitatea Ibr este cît se poate de 
concludentă în acest, sens.

• In ordinea atașamentului, vom 
începe cu: C.C.A- București. Dacă ar 
fi să reprezentăm foarte scurt felul 
în care biicureștenii așteaptă reluarea 
campionatului atunci nu am avea de 
făcut decît ca în locul acestor rînduri 
să așezăm un mare semn de întreba
re. Efectivul de care, dispune echipa 
este extrem de redus (13 jucători), 
iar condițiile în care s-au pregătit 
handbaliștii de la C.C.A. sînt departe 
de ceea ce ar fi avut dreptul o for
mație fruntașă (lipsa unui teren și 
doar TREI mingi). Duminică echipa 
C.C.A. a făcut un joc de antrenament 
cu. Știința l.C.F. pe care a învins-o 
greu cu 15—12 (7—10). Din lotuL de.

formației • Optimism 
roșie Cisnădie aștep-

- |a._ disîiitâ-
‘iții i

• Tot 
nament 
Metalul 
gătește ___ ____
se pare că va oferi în retur « pl. cută 
surpriză. Antrenorul Mihai Szucik in-'

Meci^» pa imOurmtî.ținea pre
gătirii fi-riee. O Buna- fcrntă an rrrimi-

de
se , ______ _ ___
Reșița, "formație- care se gTe- 
de foarte mult tirrrȘ și care

lipsa unui teren de antre- 
plîng și jucătorii ds la 
ța-, formație- care se trre-

Concursuri organizate de revista 
„Cultură Fizică și Sport

In scopul îmbogățirii literaturii de specialitate cu lucrări pe teme 
din teoria și practica culturii fizice, a stimulării muncii de cer

și creație din acest domeniu, ca și de îmbunătățire a conținutului
revista „Cultură Fizică și Sport" inițiază două interesante concursuri.

Primul, concurs, care se desfășoară între 1. III. — 31. XII. a.c; se
referă în mod direct la probleme privind teoria și practica culturii fizice. In
realizarea temelor concursului — Conținutul și metodica educației fizice în 
învățămîntul elementar; Precizarea noțiunilor de învățare, însușire, instruire, 
antrenament, pregătire, dezvoltare în practica educației fizice; Aspecte din 
istoria culturii fizice in țara noastră; Exerciții pregătitoare pentru însușirea unui e- 
lement tehnic într-o ramură de sport; Metode personale de predare a educației fizi
ce și sportului cu exemplificarea rezultatelor obținute; Specificul romînesc în 
cultura fizică—concurenții vor trebui să facă dovada unor profunde cunoștințe 
teoretice și a unei bogate experiențe. Cele mai bune lucrări vor fi răsplătite 
cu premii de valoare (premiul I—2500 Iei; premiul 11 — 1500 lei; premiul 
111 — 1000 lei și 4 mențiuni a cîte 500 lei) în afară de faptul Că lucrările 
vor fi publicate în paginile revistei..

Cel de al doilea concurs are ca temă „cel mai bun articol apărut în 
paginile revistei în perioada 1. I. — 31. XII" . Criteriul de apreciere a artico
lelor pentru acest concurs va fi în primul rînd originalitatea subiectelor 
alese ca și competența cu care ele sînt tratate. Cel mai bun articol va fi 
premiat cu suma de 1000 lei.

Pentru ambele concursuri, manuscrisele vor trebui redactate la. mașină, 
în trei exemplare. Este de preferat; ca ele să nu depășească 20 de. pagini.

Lucrările .vc-r fi trimise pe aifeesa revistei „C 
București, Str. Vasile Conta 16,

(£

In scopul îmbogățirii literaturii de specialitate cu lucrări pe teme izvo- 
rîte din teoria și practica culturii fizice, a stimulării muncii de cercetare 
și creație din acest domeniu, ca și de îmbunătățire a conținutului său,

,Cultură Fizică și Spori"- Zah.ari ?' Gotferdt,
ambii încă nerestabiliți.

festat la ultimele antrenamente Fe- 
renschutz, Jochmann, Schiilz, Krasser 
și Văgălău. Pentru jocurile dm retur 
reșițenii vor folosi același lot de 
jucători.
• Intens s-a pregătit și Știința T.C.F. 
București. Studenții vor susține în 
prima etapă, un joc hotărîtor pentru 
îmbunătățirea poziției lor în clasament 
(deloc strălucită...): cu Matrsea roșie 
Cisnădie: Din formația bucureșteanâ 
va lipsi probabil Hnat care este rănit. 
Echipa probabilă: Soos, Itu (portari) 
— Balaeș, Kudlimai, Olteanu, Țiței, 
Dirt — Savu, Ciolan, Nodea; Hector, 
Hnat (Cimponer).
• După ce a susținut cîteva jocuri 
amicale, cu prilejul cărora au fost 
verificați o serie de jucători tineri 
(Gadt, Ongherth, Toth) echipa Mătasea 
roșie Cisnădie își va încheia pregăti
rile prinfr un antrenament ușor. Pentru 
jocul de Ia București nu s-a stabilit 
încă formația, din care însă nu vor 
lipsi Dimitriu, Zilich, Zank, Menning, 
Span, Lang II, Kapp II, Bădeanu, 
Lang I, Rapp 1.



Pagini de reportaj
Melbourne și sportivii noștri *)

Cu toate că discuția privind ridica
rea reportajului la rangul de gen li
terar continuă încă, un lucru cămine 
cert: o carte de reportaj poate inte
resa, pasiona și ridica probleme cel 
puțin iîn egală măsură cu un roman. 
De aceea este explicabil interesul cu 
care a fost așteptată apariția cârtii 
„CU SPORTIVII ROMÎNI LA MEL
BOURNE", de RADU URZICEANU 
și TUBOR VORNICU. Cei doi zia
riști au avut dublul privilegiu de a 
fi primii reporteri sportivi romîni 
care au vizitat îndepărtatul conti
nent australian și de a asista la des
fășurarea celei mai ample și mai va
loroase Olimpiade moderne. Fiecare 
dintre aceste teme ar fi putut consti
tui subiectul unui reportaj pasionant. 
Atnhele la un loc au furnizat o sursă 
suculentă de fapte, impresii și as
pecte care, prinse de ochiul versat și 
redate de pana ageră a reporterului, 
ne fac să participăm aproape nemij
locit, să trăim împreună cu ei și cu 
sutele de participant la cea de-a 
XVl-a Olimpiadă, emoționantele epi
soade ale acestei minunate sărbători 
sportive. De altfel, autorii au lost ad
mirabil „serviți" și de comportarea ex
cepționalii a sportivilor romîni care au 
adus pentru prima oară țara noastră 
în postura de protagonistă în suprema 
întrecere a sportului mondial. După 
cum remarca la timpul potrivit agenția 
americană Asociated Press, „România 
a avut, dintre "țările mici, cea mai 
bună comportare".

Lectura ciclului de reportaje pe 
care-1 cuprinde cartea ne convinge 
că cei doi 
să exploateze 
impresii pe care îl reprezintă desfășu
rarea unei Olimpiade, intr-un oraș si
tuat la antipozi unde sportivii ro
mîni s-au comportat glorios. Ocolind

ziariști au știut 
fecundul filon de

Nu este departe vremea cind noțiu
nea spart sau sportiv era un fel de 
„rara avis" in lumea scenei. Mai dăi
nuia încă faimoasa prejudecată a „tur
nului de fildeș" in care majoritatea 
slujitorilor artei se închideau, trăind 
departe de realitățile imediate ale 
vieții; iar cei cițioa care făceau sport 
erau priviți pieziș.

Astăzi insă, nu mai este de loc o 
raritate să vezi pe terenul de sport 
oameni ai artei, tineri sau mai verst- 
nici, fie in calitate de spectatori en
tuziaști, fie in calitate de sportivi, a- 
olntîndu-se cu însuflețire in diferite 
dispute.

Și toți acești adepți ai sportului, din 
lumea artei, sint cuprinși in fiecare an, 
o dată cu venirea primăverii, de o febră 
cu lotul alta decit cea a premierelor. 
Este vorba de pregătirile în vederea 
începerii unei noi ediții a campiona
tului de fotbal inierteatre. competiție,

(VIII) ASALT

pre-cu abilitate toate aspectele 
zentate în presă, în timpul și după 
disputarea întrecerilor, Radu Urzicea
nu și Tudor Vornicu apasă cu hotă- 
rîre pe pedala ineditului, atit în des
crierea lungii călătorii pînă în „țara 
cangurilor", cît șl în prezentarea în
trecerilor (judicios grupate pe discipli
ne sportive și nu cronoîugic sau în 
orice alt mod), a emoțiilor legate de 
participarea sportivilor noștri, a locu
rilor și oamenilor cunoscuți nouă doar 
din cărțile de geografie și din rarele 
opere traduse la noi din scriitorii aus
tralieni. Totul se prezintă intr-un stil 
alert, dezbărat de înflorituri „literatu- 
rizante", direct și pregnant. Pe alocuri, 
ai impresia înfățișării brute, nestili
zate, a unor notițe înscrise fugar, pe 
carnetul de însemnări al reporterului. 
Departe de a dăuna, aceste pasaje 
cresc impresia de real, de inedit, in- 
tegrîndu-ne și mai direct în atmos
feră. Iar după deplina satisfacere a 
dorinței de a trăi întrecerea, cititorul
— mai ales cel amator de statistică
— este servit cu un succint dar com
plet tabel sinoptic al rezultatelor.

Caut iod parcă să-și atenueze vina de 
a fi înfîrziat nepermis de mult apari
ția anei lucrări atît de așteptate, E- 
ditura Tineretului s-a străduit și a 
reușit să ne ofere, în compensația ac
tualității care nu mai poate fi ajunsă 
din urmă, o lucrare excelent prezen
tată grafic, bogat ilustrată cu foto
grafii — adevărate documente — și 
inspiratele caricaturi ale lui MATTY 
și lipsită, însfîrșit, de supărătoarele 
greșeli de corectură. Este păcat însă 
că o carte de o asemenea importanță 
și utilitate, care prin însuși conținu
tul ei trezește interesul unor mase 
largi de cititori a fost editată într-un 
tiraj infim, în ciuda tuturor conside
rentelor, inclusiv ceL.. comercial. Și 
dacă o reeditare în aceleași condiții 
grafice ar fi poate mai dificilă, sugerăm 
Editurii Tineretului scoaterea unei noi 
ediții, de mai largă circulație, mai 
puțin elegantă, dar la un preț mai ac
cesibil tineretului dornic să-și reamin
tească de marea competiție " 
Ies de isprăvile de neuitat 
vilor noștrL E cu atît mai 
ar constitui un stimulent 
pentru noua confruntare 
1960, la Roma.

și mai a- 
ale sporti- 
util cu cît 
pregătirea 

_ în
în 
olimpică,

S. 
V.

MASSLER 
ARNAUTU

zi CU SPORTIVII ROMÎNI LA 
MELBOURNE — de Radu Urziceanu 
și Tudor Vornicu, Editura Tineretului 
Cultură fizică și sport

In preajma celei de a V-a ediții 
a campionatnlui de fotbal inierteatre ■

care se va desfășura anul acesta pen
tru a ctncea oară.

înființată in 1954, din inițiativa 
citaroa actori de la Teatrul Armatei, 
îndrăgostiți de fotbal, ei înșiși jucă
tori, in frunte cu Cornel Elefterescu, 
competiția 3 stirnit la început numai 
o simplă curiozitate.

Pe parcursul etapelor, spectatorii 
(.puțini la număr, la inceput) s-au 
putui convinge că 'actorii știu să bată 
mingea destul de bine. Firește, fără ca 
portarul O. Brezeanu să aibă pretenția 
de, a pune la umbră pe Tom a, Voi- 
nescu sau... Tamora, fără ca stoperul

Dem. Savu să întunece faima lui 
Apolzan, Androvici sau... Steinbach, 
sau centrul atacant Napoleon Crețu 
și alți actori să tindă să fie selec
ționați m naționala noastră, cu tații 
s-au războit crincen timp de patru 
ani. Și au făcut acest lucru in fiecare 
luni, ziua liberă a celor te muncesc 
in teatru. Interesant de notat că, ală
turi de actori, au evoluai iu succes 
și membri ai personalului tehnic (ma
șinist i, recuzitcri electricieni etc.) 
din riadul cărora merită să cităm pe 
„veșnic tinărul" Nicu Paniazi, elec
trician, fotbalist internațional acum 

30 de ani.
Inițiatorii acestei competiții, cei de 

la Teatrul Armatei, și-au tăiat binetn-

întreprinderea de exploatare a bazelor sportive 1
rodnica activitateîmplinește cinei ani de

prieten al stadioanelor ii sint cunoscute martie con- 
cu care se mmdrește astăzi întreaga noastră miș- 
fizică și sport. Nu tuturor ie sint însă cunoscute

Obișnuitului 
strucții sportive 
care de cultură 
eforturile depuse pentru îngrijirea și administrarea acestor plăcute 
locuri de îrrtilnire a zeci de mii de pasionați ai fotbalului sau rug 
biuiui, ai boxului sau baschetului.

Atunci cînd pășești pe poarta ștran
dului „DANTE GHERMAN" te impre
sionează din prima clipă ordinea și 
curățenia ce strălucește pretutindeni. 
Dacă poposești în cunoscutul combi
nat al sporturilor de iarnă de la Po
iana Stalin, încerci un puternic sim- 
țămînt de mîndrie admirînd bogata 
priveliște a acestei uriașe construcții 
sportive. Sau, dacă vizitatorul a ajuns 
la pcligonul TUNARI, nu se poate 
să nu rămînă impresionat de această 
hază sportivă modernă apreciată in 
modul pel mai elogios de trăgători din 
toate colțurile lumii.

De buna administrare și gospodă
rire generală a acestor baze sportive 
și a tuturor celor cu caracter republi
can se ocupă cti rezultate deosebite În
treprinderea de exploatare a bazelor 
sportive care sărbătorește astăzi o tru_ 
moașă aniversare: 5 ani de la înfiin
țare. Este, desigur, un prilej nimerit 
de a trefle în revistă cîteva din prin
cipalele succese înregistrate de această 
întreprindere înființată în anul 1953 
ca urmare a unor necesități evidente 
de a asigura sportivilor noștri frun
tași condiții optime de pregătire și ac
tivitate competițională și din acest 
punct de vedere, hi decursul celor 
cinci ani de activitate, bazele sportive 
din administrarea lEBS-alui și-au 
schimbat înfățișarea devenind de la 
an la an mai frumoase, mai moderne. 
Peste 30.000.000 de iei au Tost inves
tiți în această perioadă în diverse 
lucrări de construcții și utilaje, lucrări 
care au contribuit la transformarea și 
yvtindereș bazelor aporiive cu carac
ter republican. Astăzi, principala sar
cină a IEBS-ultii—administrarea haze
lor sportive republicane—este îndepli
nită bl condițtuni satisfăcătoare. De 
■cest lucru se poate convinge oricare 
dintre spectatorii pe care pașii îi poar
tă chiar numai o singură dată Ia 
stadionul „23 August" sau „Republi
cii", Ia complexul ELOREASCA sau 
la poligonul TUNARI, la centrul de 
antrenament nr, 2 de tenis, la baza 
nautică de Ia SNAGOV, la patinoa
rul artificial sau Ia POIANA SIA- 
LIN. la EFORIE sau la GH1ORAC.

Evident în activitatea desfășurată 
în cei cinci ani de la îrfființare s.au 
semnalat și unele deficiențe pe care 
însă IEBS-uI se străduiește să le 
lichideze cît mai grabnic. Măsurile 
luate în ultima vreme sînt o puter

nică mărturie în acest sens. S-au 
procurat utilaje noi și modeme (com 
presoare mecanice din U.R.S.S. pen-

tru pistele de atletism, cronometre e- 
lectrice pentru jocurile de baschet la 
sala Floreasca, cărucioare electrice 
mecanice pentru transportul materiale, 
lor, tabele de marcaj etc.) și sîrrt 
în proiect o serie de măsuri pentru 
cunoașterea cărora ne-am adresat to
varășului A. DUMITRIU, directorul în
treprinderii, care ne-a relatat urmă

toarele :
„Printre numeroasele proiecte a. 

le întreprinderii noastre ar trebui a. 
mintite: punerea Tn funcțiune a insta
lațiilor de nocturnă de la „Republicii", 

pista de atletism de la stadionul „23 Au

Ecouri după marele cros 
al ziarului 1 Humanite

Luni dimineața, clnd Operatoarea 
de la 07 ne-a adus la capătul firului te
lefonic pe reprezentanții noștri 
la cea de a XXI-a ediție a crosului zia
rului l'Humanite. chiar de la primele 
cuvinte schimbate am putut remarca 
faptul că cei cu care discutam se aflau 
încă sub impresia vie, puternică, a în
trecerii la care participaseră în ajun. 
Intfrnplarea a Tăcut ca primul dintre 

ai noștri cu care am vorbit să fie toc
mai Constantin Grecescu, cel mai bine 
clasat din echipa Romîniei.

— Spune-ne ceva despre acest cros...
— Nu mi-a fost dat pînă acum nici 

$ă asist, și cu atît mai puțin să parti
cip la un cros de proporțiile și de va
loarea acestuia de duminică. A fost o 
întrecere sportivă cu adevărat magni
fică, cu o organizare ireproșabilă, des
fășurată în prezența unei mulțimi imen
se (unul dintre localnici a estimat to
talul celor care au venit să asiste Ia 
cros, în pădurea Vincennes, la peste 
100.000 !) care ne-a făcut tuturor con- 
curenților o caldă manifestație de sim
patie. încurajîndu-ne frenetic în tot 

timpul întrecerii.
După terminarea crosurilor de masă 

Ia care au luat parte mai multe mii de 
tineri, iau urmat crosurile internațio
nale, din care cel al seniorilor a fost 
așteptat cu cel mai mult interes. Din 
desfășurarea întrecerii care vi s-a re
latat duminică seara, ați putut desprin
de desigur lupta excepțională care a 
caracterizat cursa, și aceasta cu atit 
mai mult cu cît prin absența lui Vla
dimir Kuț problema locului întâi a ră

țeles partea leului, cucerind trei din 
cele patru ediții de pină acum. Un 
singur an, in 1953, ei au ceded tro
feul — o splendidă cupă — celor de 
la Teatrul G.C.S. In ceea ce privește 
sezonul 1953, numărul echipelor 'a 

.crescut, unele dintre teatre, de pildă 
Teatrul Armatei, prezentind două for
mații, Și, după cite sîntem informați, 
ediția a V-a a campionatului inier- 
teatre se anunță deosebit de disputată. 
Nu-l de mirare de loc, dacă ținem sea
ma că actorii fotbaliști intenționează 
să organizeze o Milnire inter națională 
cu o formație asemănătoare din țara 
vecină și prietenă, R. P. Bulgaria.

Desigur, un protect interesant. 
Pină la realizarea Lui, actorii și teh
nicienii scenelor bucureștene du șl 
reluat antrenamentele, iar simpati- 
zanții respectau au inceput să-și drea
gă glasurile in vederea susținerii ,Jn 
cit mai bune condițiuni" a eternei 
galerii...

i
gust" (pe care intenționăm sd facem 
tot atît de bună ca cea de la ,, Re
publicii"), instalațiile de nocturnă și 
instalațiile de marcaj pentru atletism 
de la același stadion : deocamdată 
sîntem în plină muncă de punere La 
punct a acestui mare stadion. Un alt 
obiectiv al întreprinderii noastre esto 
și amenajarea sălii de gimnastică la 
GHIQRAC. Sint, desigur, doar cîteva 

acțiuni".-
Rodnica activitate desfășurată de 

această întreprindere în cei cinci ant 
de activitate ne îndreptățește să eres 
dem că proiectele vor prinde viață, că 
vor fj îndeplinite în cele mai bune 
condiții. Iată de ce, o dată cu o câM 
duroasă felicitare pentru realizării*  
obținute pînă acum, adresăm colectă- 
vului de muncă, al întreprinderii d*  
exploatare a hazelor sportive și: SUS-' 
CES IN ÎNTREAGA ACTIVITATE 
VIITOARE.

mas.- deschisă. înaintea startului ceW> 
mai multe credite la victorie erau acur—• 
date lui Piotr Bolotnikov, Franjo Mi-t 
halic și Jozsef Kovacs, dar în discuți»1 
mai intra și numele polonezului Ka
zimierz Kriszkowiak. S-a întîmplat înbM1 
ca, imediat de la plecare, Bolotnikov 
să țîșnească puternic în față, iar Krisz— 
kowiak și Ozog să-i ia , £jlasa“. In 

felul acesta , chiar de la primul tur,, 
între acest terțet și restul alergătorilor! 
s-a creat țo ^'diferență apreciabilă, pe 
care n-am mai putut-o reface ,mai apoi, 
noi ceilalți din plutonul al doilea. Așa' 
se face că M iha lie nu a mai contat în 
lupta pentru primul loc. Și ca el și alții 
ca : Janke, Graf, Rozsnyoi, Ulsperger".-

Ca o ștafetă receptorul a fost trecut în 
mîna lui Vasile Weiss...

„Ne-am resimțit puțin de pe urma 
crosului de la iAnkara, totuși sîntem 
mulțumiți că am realizat acum cele mai 
bune comportări din cîte au înregistrat 
vreodată romînii la ace6t cros. Pentru 
prima dată doi dintre noi s-au clasat 
între primii T5 sosiți, iar echipa noas
tră a reușit să obțină, de asemenea, 
tot pentru prima oară, un punctaj sub 
100 de puncte".

Și . ștafeta" a fost preluată de An
drei -Săvescu, secretarul F.R.A...

„Considerăm că atleții noștri au a- 
vut o comportare mulțumitoare, mai 
ales dacă ținem seama de valoarea rfa 
dicată a participanților și de faptul că 
de la o săptămînă la alta ei au trebuit 
să facă față la două întreceri foarte 
importante, ambele cu trasee de cîte 
10 km., dar cu dificultăți diferite. De
remarcat că ne-am clasat înaintea 
echipei Iugoslaviei, aceeași care cu o 
săptămînă în urmă a cîstigat crosul 
balcanic".

— O precizare vă rugăm ! Cum a 
fost întocmit clasamentul la egalitate 
de puncte? Cazul echipelor U.R.S.S. 
și Poloniei (25 p.) pe de o parte si at 
Romîniei șl Iugoslaviei (86 p.) pe de 
altă parte...

— Ea egalitate de puncte 
seamă de locul ocupat de

ținut 
patru-

s-a
„ _ _ al r___

lea atlet al fiecărei echipe. In acest 
fel echipa U.R.S.S. s-a clasat înain
tea Poloniei și noi înaintea Iugosla
viei 1

★
Crosul l’Humanite a pus punct act 

tivității competiționale internațional» 
de cros. Pe plan intern acest „punct" vâ 
fi pus o dată cu desfășurarea campiona
telor republicane individuale și pe e- 
chipe de la Sibiu (13 aprilie). In ve
derea acestui eveniment au fost orga
nizate diverse concursuri cu caracter 
de verificare, dar și de selecție.EMIL KHOBC

Matty



reîntoarcem la un volei demodat ?
vinerea trecută. Era și 
el a oferit spectatori- 
un program de mare 

In consecință, amatorii 
luat cu asalt cea mai 
sport a țării: Floreasca.

De mult n-a mai avut voleiul atita 
rețuire și atenție din partea bucu- 
eștenilor, ca 
uzul, fiindcă 
or Capitalei 
itr activitate, 
le volei au 
nare sală de .
Norocoșii au ajuns sub cupola ei; dar 
mi fost destui cei care au trebuit să 
>e mulțumească doar cu frînturile de 
iplauze ce răzbăteau din sală, cu mi
die comunicări servite de cei dinăun- 
sru celor de afară asupra rezultatelor, 
evoluției scorului etc. etc.

Dar aceștia din urmă se pot socoti 
păgubiți doar pe jumătate: fiindcă 
voleiul și reprezentanții lui n-au fost

tfuiu Mihăilescu (Dinamo) intr-o frumoasă săritură 
Dar unde-i balonul ?

(foto I. M1HAICA)

Pledoarie pentru un rugbi modern
• Clasamentul categoriei A

Asistînd duminică la partida arni- 
«cală dintre campioanele Romîniei 

(C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE și Iugo 
slavici (JEDINSTVO PANCEVO) am 

.-apreciat — mai presus de orice — 
concepția frumoasă de joc care a ani
mat cele două echipe, tendința lor spre 
un rugbi clar, modem. Și s-a dovedit 
odată în plus (oare mai era nevoie?) 
că atunci cînd nu sînt sugrumate de 
vreo miză, echipele noastre (ne re
ferim aici la jocul C.F.R.-ului) pot 
practica, în cea mai autentică ac

cepțiune a cuvîntului, un rugbi mo- 
«dern care face deliciul spectatorilor 
safiati în tribune.

Dar dacă așa stau lucrurile, atunci 
«ei nd avem de-a face cu unele par- 
titiide amicale sau cînd rezultatele nu 
iau nici o importanță pentru configu
rația clasamentului, cu totul altfel 
r prezintă ele. atunci cînd e vorba 
«ide o întrecere decisivă pentru frun
tea sau coada clasamentului. Dumi
nică. Dînamo și Geotehnica ne-au 
^confirmat spusele — și într-o ase
menea măsură — îneît BORIS BLA 
•2JEVICI, de pildă, căpitanul și an- 
■Strenoml formației jugoslave.
sesista la meci, ne mărturisea că este 
■jprofund dezamăgit de modul în care 
sse juca în partida respectivă și 
ssperiat, s-a adresat antrenorului fe
roviar Gică Pîrcălăbescu cu întreba
rea: , Tot astfel1 avețî de gînd să ju- 
*«ați cu noi?" Iar mai apoi, privind 
meciu’. a adăugat: „Iată de ce noi 
preferăm rugbiul in XIII!, fără lovi
turi in tușe, fără opriri atît de dese". 
"Mărturisim că împărtășim părerea 
.-'anifrenorttlui iugoslav cu privire ia 
modul inadmisibil în care se joacă 
71a noi 
"Bante din 
«feă rugbiul în XV poate fi
Trumos. Ne-au demonstrat 
«cm maeștrii săi. jucătorii 
«eare ne-au vizitat țara. în 
Țările cu formațiile românești, 
«tehiar echipe’e noastre atunci cînd... 
■"vor! (vezi jocurile C.FR. u’uî. Dina
mo. Geotehnicii etc.). Cite invitații 
.ftaiai așteaptă oare formațiile noastre 
țîruniaso spre a-sî schimba concepția 
pai a înțelege. în fine, că rugbiul este 
"înainte de toate un sport spectaculos ?

D. CAL1MACHI

care

mat toate partide'e impor- 
camoionatul țării. Numai 

" și foarte 
acest lu- 

englezi, 
cottfrun- 

ba

«r.LASAMENTIJI CAMPIONATULUI
CATEGORIEI A

Dinamo 4 4 0 0 59: 3 12
re cleotehnîca 4 3 0 1 65: 3 10
33. O. C. A. 4 3 0 1 62:14 10
*4 C.F.R. Gr. Roșie 3 .3 0 0 51: fi 9

Stiinta Timișoara 4 2 0 2 ?n-3<l 3
w> Progresul 4 1 1 2 2Ă27 7

‘'PORTUL POPULAR
■Pag. 4-a Nr. 3-W9

de sensibili față de atenția 
Majoritatea jucătorilor nu

chiar așa 
acordată.
și-au îndeplinit cu brio-ul scontat ro
iurile acestei adevărate premiere a 
sezonului. Am fi absurzi să pretin
dem jocuri de cea mai mare valoare 
în situații cind se decide poate soarta 
unor campionate. Dar eram îndrep
tățiți să pretindem unor formații în 
care întîlneam o veritabilă pleiadă 
a internaționalilor voleiului nostru să 
ne arate totuși „ceva" din ceea ce se 
numește joc modern. Punctul acesta 
de vedere nu l-a servit — total și 
fără echivoc — decît echipa feminină 
DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
Gh. Constantinescu). Cele 6 titulare 
ale formației dinamoviste și-au jucat 

rolul cu precizie și sigu
ranță, au desfășurat în
treaga gamă a posibilită
ților lor- Pentru aceasta, 
merită toate felicitările. 
Ce folos însă că n-au 
avut de partea cealaltă a 
fileului un adversar în a- 
devărata concepție a cu
vîntului. C.F.R. BUCU
REȘTI s-a prezentat la 
un nivel aproape lamenta 
bil. Echipa în ansamblul 
ei n-a jucat volei. De 
ce ? Dispune de elemente 
rutinate (Rodica Sădegnu, 
Natalia Cernat) alături 
de care se ridică ju
cătoare de perspectivă se
lecționate de altfel în 
lot (Coca Bustiiocescu, 
Ana Păunoiu). Ferovia
rele trebuie să înțeleagă 
că singura și marea dez
legare a problemei este 
totuși seriozitatea și con
știinciozitatea în pregă
tire.

ALES OASPEȚILOR!

• Rezultate din categoria B
7. Stiinta I. M. F. 4 0 2 2 9:48 6
8. P. T. T. 3 0 2 1 3:19 5
9. Știința Iași 4 0 13 6:68 5
10. G. S. A. Ploești 4 0 0 4 3:75 4

IN CATEGORIA B VICTORIA A 
SUR1S MAI

din cele trei meciuri 
București

Dacă două 
disputate în (Vulcan 
— Știința Agronomie și Minerul 
București — Dinamo Miliție) s-au 
caracterizat printr-o luptă acerbă 
pentru victorie, nu același lucru se 
poate spune și despre partida dintre 
Petrol Chimie și Știința Arhitectura. 
Formația petrolistă a pus accent doar 
pe scor și pe jocul deschis. In par
tida cu Dinamo Miliția, Papia a 
marcat în repriza secundă o încer
care (după o spargere în tușă) adu- 
cîind în același tim.p victoria Mine 
rulni București. Am remarcat 
Suchianu, 
și Bade8. 
Agronomie 
meciul cu 
Chimie a 
ți lor cu 22—3 (13—3).

V. Hossu. coresp.

în același tim.p
București. Am remarcat pe 

Caligari de la învingători 
lonescu (Dinamo). Știinta 
a terminat nedecis (0—0) 
Vulcan, în timp ce Petrol 

invins formația Arhitec

(0—3), Pe-
Buc. 0—42

Știința Petroșani — Utilaj

Iată și rezultatele din țară: Pro
gresul Sibiu — C. F. R. Tim. 8—9 
(5—3), Minerul Lupeni — Știința
Cluj 3—11 (3—3), F. B. Galați — 
Aeronautica Buc. 6—11 
troi Pitești — Gloria 
(o-i3), . : .
Petroșani 32—0 (15—0), Aurora Or. 
Stalin — S. P- C. Buc. 3—0 (0—3). 
Zimbrul Tecuci —■ Petrolul Ploești 
3—0 (0—0)1 Unirea Brăila — Con
structorul Birlajd 0—6, C.F.R. Buzău 
— Știința Galați 0—3 (0—0)

Mcdei Ghica (C.F.R.) înainte de a ji placai a avut totuși 
paseze lui Stanciu care pleacă la atac Fază din Inimoasa înfîlnire
G-F.R. — Jedihsivo.

și de regulă trimise tră 
pe postul nr. 1. Odată.

de nonă ori... la nes-

a cîștigat fiindcă ră

După rapida lichidare a rivalității 
concurentelor la titlul feminin, aștep
tam — ca o reabilitare — evoluția 
formațiilor masculine. Dar... dezamă
gire! C.T.F.T. și Dinamo Buc. și-au 
depășit colegele doar ca... durată a 
meciului și ca echilibru al întrecerii. 
S-au jucat cinci seturi timp de două 
ore. Dar voleiul care ridică tribunele 
în picioare, voleiul rapidității și al 
•acțiunilor de mare surpriză a apărut 
foarte rar și în acest meci. Aceeași 
emoție paralizantă și grijă obsedantă 
pentru victorie au făcut atît pe fe
roviari cît și pe dinamoviști să prac
tice un volei de mare prudență și 
stereotip. Nu știm dacă s-au tras în 
total cinci mingi din primul pas, dacă 
s-au efectuat cu totul șapte intrări 
de jucători din linia a doua în întiia. 
Totul a mers după clasicul și de a- 
cum perimatul sistem: acțiuni numai 
din trei pase 
gătorului de 
de două ori, 
fîrșit !

C.T.F.T.-ul
mine echipa care știe să iasă cel mai 
bine „cu fața curată" din situațiile 
dificile. Nu greșește mai mult decît 
trebuie și deține un secret încă necu
noscut pe de-a-ntregul de vreo altă 
formație a noastră: secretul blocaju
lui. Blocajul are efecte nebănuite. Nu 
numai practice (în joc și pe tabela de 
marcaj), ci mai ales morale: te de
zarmează. Odată blocat, începi să 
tragi cu prudență, cu emoție, cu tea
mă; ești pe jumătate sco6 din cursă.

Finalul
„arzătoarea chestiune": Ce facem pen
tru volei? Ce facem pentru volei, a- 
cuin cînd toate jocurile sportive sînt 
în plină cursă pentru mai multă vi
teză, spectaculozitate, surpriză și va
riație? Răspunsul stă desigur și în 
eventualitatea modificării regulamen
tului. Dar în primul rînd el stă în 
dorința jucătorilor, a echipelor de 
toate gradele de a merge înainte și 
de a nu se întoarce la voleiul plicti
sitor și uniform, la voleiul demodat, 
anacronic.

ne obligă să revenim la

EFTIMIE 1ONESCU

MECI IN CAMPIONATUL 
FEMININ DE VOLEI

sala Dinamo, s-a dls-

Diinamo București șl 
. Dinamovistele au 

11; 7). Cele mal

Ieri seară, în ___ ____________ _ __
putat partida ieminlnă de volei de cate
goria A dintre V ~
Știința Timișoara. __
învins clar: 3—o (la 6; ... ___ _____
bune Florina Teodorescu, Cornelia Mo- 
raru, Jeni Metopadov (Dinamo) Ma
ria Rațu (Șt.).

(Dinamo)

înaintea marilor competiții de motoc iclism

TOATĂ ATENȚIA PENTRU PREGĂTIREA ALERGĂTORILOR
Eorurile de specialitate din R. F. 

Germană au comunicat oficial Fede
rației Romîne de Motociclism data și 
locul de desfășurare a celui mai im
portant concurs al anului „Cursa de 
6 zile" („Six Days"). A XXXUl-a e- 
diție a acestei competiții — adevărată 
olimpiadă a motocicliștilor — se va 
consuma anul acesta pe trasee din 
împrejurimile localității Garmisch Par- 
tenkirchen între 22 și 27 septembrie. 
Pentru motocicliștii noștri această 
știre are o deosebită importanță, de
oarece — așa cum am mai anunțat — 
ei și-au luat angajamentul să depună 
toate eforturile pentru cucerirea tro
feului „Cupa de argint".

Firește, în funcție directă de acest

S& DUMITRU)

Echipa Constructorul București pentru a treia oară campioană a 
țării la baschet feminin.

La terminarea campionatelor 
de baschet

Ia

ale

Constructorul București — pentru 
a treia oară — și C.C.A. — pentru a 
dotia oară — și-an înscris numele pe 
tabela’ campionilor de baschet ai țârii. 
Apreciem ca meritate performanțele 
celor două formații bucureștene. In 
primul rînd prin prisma constanței 
de-a lungul întregului campionat. De 
altfel, echipa militară a ocupat pri
mul loc în campionatul masculin la 
o diferență care a scutit-o de emoțiile 
încercate de baschetbalistele de 
Constructorul în ultimele etape. In 
campionatul feminin, principalele ad
versare ale actualelor deținătoare 
titlului — Olimpia M.I.G. (antrenor: 
Emit Manea) și C.F.R. București (an
trenor : Sigismund Ferencz) s-au do
vedit în reală ascendență de formă. In 
special echipa feroviară în jocul căreia 
a fost evident în tot campionatul a- 
portui adus de harnicul nostru antre
nor Ferencz. La acest capitol, al an
trenorilor, vom sublinia munca antre
norului Constructorului, Grigore Ava- 
chian care a știut — și acesta este 
principalul merit al priceperii lui — 
să pună la maximum în valoare cali
tățile jucătoarelor sale.

In campionatul îîrasculin Dinamo 
București (antrenor Gr. Avachian) a 
avut un retur excelent, în ciuda.lotu
lui insuficient valoric și a accidentării 
lui Hm. Răducanu, și a ocupat un 
meritat loc doi. Echipa a făcut un 
evident salt de valoare și ne-a pre 
zentat trei jucători în maximă formă: 
Popov ici, Spiridon, Nagy. Dinamo 
Tg. Mureș (antrenor: Martin Elek) 
s-a arătat inconstantă spre sfîrșit, ca 
și P.T.T.-ul (antrenor : V. Popescu) 
de altfel, M.I.G.-ul (antrenor: Al. Po
pescu), cu un finiș bun, a reușit ocu
parea locului 5. O constatare generală: 
echipele provinciale, care promiteau mai 
mult la un moment dat, au cedat pa- 

orientata șt activitateaobiectiv este
de pregătire, precum și cea competițio
nală, a alergătorilor noștri. Motocro- 
sul de duminică (competiție de trial), 
al treilea din acest sezon, a încheiat 
o fază a pregătirilor. Se cuvine deci 
să facem și noi un scurt popas pentru 
analiza celor mai importante aspecte.

Spre deosebire de anii trecuți, în 
sezonul actual, motocicliștii fruntași — 
și alături de ei alergătorii începători 
— au beneficiat, cu aportul important 
al secțiilor de motociclism de la 
Metalo-Sport, Dinamo și C.C.A., de 
un program competițional adecuat, de 
posibilități mult mai mari pentru o 
bună pregătire. Cele trei concursuri 
de trial au scos în evidență progresul 
contiguu înregistrat de concurenți, 
oglindit în perfomanțele din ee în ce 
mai bune. Demonstrind cu toată con
vingerea utilitatea acestor întreceri 
păstrăm totuși o singură rezervă: aceea 
că pradul de dificultate al concursu
rilor n-a înregistrat o creștere cores
punzătoare ritmului de pregătire a 
motocicliștilor. Astfel, primul traseu a 
fost identic cu cel de al treilea, iar 
cel pe care s-a alergat în concursul 
organizat de Dinamo (al doilea) a 
prezentat același profil, excepție fă- 
cînd doar faptul că participanții au 
fost obligați să-1 parcurgă în sens 
invers. Nil ne referim în special la 
schimbarea traseului (aceasta prezen- 
tînd multe dificultăți), ci la mărirea 
numărului turelor obligatorii de aco
perit. Al doilea aspect se referă |a 
activitatea alergătorilor în perioada 
care a mai rămas pînă la campionatul 
republican de regularitate și rezistență 
care va avea loc între 21 și 27 aprilie 

lla Sibiu. Continuînd pregătirea pe 
principiile stabilite este necesar ca în 
paralel să se facă mai multe antrena
mente de rezistență, de acomodare a 
alergătorilor cu „statul în șa". Nu 

sul spre sfîrșitul întrecerii și acum le 
găsim destul de slab clasate.

Previziunile noastre asupra meciu
lui decisiv de la Iași dintre Voința 
și Steagul Roșu Orașul Stalin s-au 
adeverit: o partidă echilibrată, des
chisă oricărui rezultat, de-a lungul 
căreia jucătorii au luptat cu ardoare 
pentru obținerea victoriei. Localnicii 
au tranșat rivalitatea in favoarea lor, 
obținînd rămînerea în categoria A. Ei 
datoresc victoria reușitei aruncărilor 
de la semi-distanță. Spre deosebire de 
Voința, echipa din Orașul Stalin care 
a jucat bine în fața coșului a încercat 
prea puțin aruncări de la distanță 
și semi-distanță. Trebuia să riște mai 
mult. Este bine ca tînăra și valoroasa 
echipă Steagul Roșu să nu dezarmeze. 
Dacă va continua pregătirea cu 
ceeași seriozitate va reveni curînd 
rîndul celor mai bune formații, 
privința echipei din Iași, sperăm 
succesul din finahil campionatului 
fi un îndemn pentru RIDICAREA 

CALITĂȚII PREGĂTIRII.
Iată și clasamentele finale :

a- 
în 
In 
că 
va

MASCULIN
1. C. C. A. 22 19 1 2 1647 1303 61

2. Dinamo Buc. 22 14 5 1493 1227 53
3. Din. Tg. M. 22 15 0 7 1548 1287 52
4. P. T. T. 22 14 1 7 1553 1360 51
5. M. I. G. 22 13 0 9 153? 1438 46
6. Din. Oradea 22 11 3 8 1566 1500 47
7. Olimpia M.I.C. -2 U • 11 14*4  44
8. Știința Tim. 22 8 • 14 1165 14*5  3*
9. Știința Cluj 22 7 0 15 1422 1547 36

10. Voința Iași 22 6 0 16 1152 1617 34
11. St. R. Or. Stalin 22 5 0 17 1243 1442 32
12. Constr. Cluj 22 5 0 17 1243 1477 32

FEMININ
1. Constr. Buc. 18 16 1 1 1078 663 51
2. Olimpia M.I.C.

București 18 15 1 2 1091:857 49
3. C.F.R. Buc. 18 14 1 3 1076: 792 47
4. Voința Or. Stalin
5. Aliment. Tg. M.

18 10 1 7 961:359 39
18 9 9 812:870 38

6. I.C.O. ie 8 0 10 938:1064 34
7. Prog. F.B. Buc. 18 5 0 JB 851: 960 28
8. I.T.O. 18 5 0 13 867:10ai 28
9. Șt. I.C.F. Buc. 18 4 0 14 698:943 24

10. Știința Cluj 18 2 0 16 719:1064 22

trebuie să uităm că la Sibiu partici- 
panții vor fi obligați ca timp de 6 
zile să depună eforturi mari, incom
parabile cu cele depuse în competițiile 
de trial. Alături de tehnică și îndemî- 
nare, protagoniștii campionatului tre
buie să posede rezistență în regimul 
de efort specific competiției. O grijă 
deosebită trebuie aeordatâ și pregătirii 
mașinilor.

Campionatul republican de regula
ritate și rezistență va polariza, normal, 
atenția tuturor iubitorilor sportului cu 
motor asupra desfășurării sale cu atît 
mai mult cu cît el prezintă și prilejul 
selecției alergătorilor care ne vor 
reprezenta țara la „Six Days". Dar 
aceasta nu înseamnă că și forurile 
de specialitate trebuie să abandoneze, 
în perioada de pregătire și în timpul 
campionatului, activitatea competițio- 
nală deschisă celorlalți alergători, ne
selecționați în reprezentativele de co
lectiv și club și a începătorilor. Acti
vitatea competițională nu trebuie să 
stagneze. Ea trebuie să angreneze în 
fiecare duminică la startul întrecerilor 
tot mai mulți concurenți. să le ofere 
posibilitatea unei activități continue. Și 
genurile cele mai nimerite (facile ca 
organizare și deosebit de spectacu
loase) sînt concursurile de motocros 
(trial) și dirt-track. Comisiile orășe
nești (atenție București!) și colectivele 
sportive au datoria să asigure acest 
program competițional. Luind exemplul 
colectivului sportiv Metalo-Sport si al 
cluburilor Dinamo și C.C.A.. ele pot 
organiza la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă astfel de concursuri. Aceasta 
pentru că avem datoria ca simultan 
cu creșterea măiestriei sportive a frun
tașilor să urmărim ridicarea tinerelor 
cadre, care să asigure — la aceeași 
valoare sau în evident progres — 
schimbul de mîine.
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)upă o etapă agitată în campionatul categoriei A la fotbal
nfre „șansă

■ I- • ' Hși ghinion
Există oare șansă într-un meci de 
tbal?
Teoretic, firește că nu. In practică 
să, cîte situații n;au fost răsturnate 
: întîmplare? Nu încercăm să facem 

aceste însemnări fugare o discuție 
upra rolului pe care factorul... ,,ha
rd" îl poate avea în determinarea 
știgătorului unei întreceri sportive, 
pdcă nu putem ignora adevărul ele- 

|Mtar, acela că victoria va reveni 
totdeauna echipei mai bine pregă- 
e. Totuși (acest totuși care provoa-' 

nedumeriri ce nu pot fi lămurite) 
i fost desigur și dvs. martori a ne- 
mărate situații, cînd o întîrziere 
fracțiune de secundă, o traiectorie 

sșită cu cîțiva centimetri sau cine 
e ci*  alte așa numite imponderabile 

pecetluit rezultatul în favoarea 
hipei, căreia „calculul hîrtiei" îi 
orda mai puțini sorți de victorie. 
Am făcut această sumară discuție, 
adcă la Ploești toți cei cu care am 
icuțat după meci atribuiau înfrîn- 
ea Petrolului „nemaipomenitului ghi- 

>n“ de care a fost urmărit aceasta 
partida cil Jiul. Este adevărat că 

trolul a avut majoritatea timpului 
țiativa- a presat și a șutat mai

•) Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport.

It la poarta apărată magistral de 
(de-a dreptul uluitor prin 

brr, și plasamentul său inspirat) dar 
cîștigat a cîștigat... Jiul.

Desigiu^ă, dacă am pune la soco- 
ilă g^Ble... gata făcute dar pier- 
țe de ’ploeșteni, aceștia s-ar putea 
ksidera urmăriți de... ghinion. Jiul 
demonstrat însă — în chipul cel 
i eficace — cum trebuie să se 
nporte o echipă în deplasare și a 
kșit ceea ce puțini sperau: să-1 
pască pe lider să capoteze chiar 
terenul său. Și meritul nu-i aparți- 
numai lui Crîsnic, ci calmului do- 

llit- de întreaga echipă care nu s-a 
rdut în perioadele de netă dominare 
leșteană, avînd în rutinații Panait, 
Irea și Gabor elementele care au 
lit să facă față precipitatelor acțiuni 

Petrolului. Liderul — după pâ- 
lea noastră — n-a avut o pregă- 
l morală corespunzătoare impor- 
Iței jocului. Dacă în meciul cu C.G.A. 
Leștenii au avut ambiția să ia pune- 
e pierdute în tur și luptînd în con- 
lință au reușit, în schimb au privit 
LnM^i^iul cu o ușurință care i-a 
piedkS®L-și consolideze — într-un 
Lr.ent favorabil — poziția fruntașă, 
ppul nu este însă pierdut.

S MASSLER

\De duminică încep 
emoțiile... CUPEI!
Duminică, pasionanta întrecere din 
ktmpionat se întrerupe pentru a face 
k celeilalte competiții importante 

fotbalului nostru : Cupa R.P.R. — 
ițind o clipă de emoțiile luptei pen. 
lu clasament, cele 12 echipe din ca- 
pgoria A încep „repriza**  altor e- 
Uoții: acea a cuceririi Cupei. Dumi- 
tcă au loc „16-imile de finală**.  în 
tur ui cărora își vor măsura forțele 

terenuri neutre — în con\pa- 
ra a 13 echipe din categoria B. 6 
in categoria C și una de la regiune, 
rogramul primei etape a fazei fi- 
nle a Cupei nu-i lipsită de atracții. 
teudiati-1 și spuneți și dvs. dacă 
b-i ațșai:
[MEDIAȘ : Tractorul Or. Stalin— 
nd. Sîrmei C. Târzii (arb. L. Bodo Tg. 
iureș); BACAU: C.F.R. Iași—Dinamo 
lîrlad (airb. M. Mar inc iu Ploești); 
[RAIL? : Farul Constanța—Dinamo
lucurești (arb. S. Lupu Focșani); 
| MARE : Stăruința Salonta—C. S. 
Iradea (arb. Al. Ardoș B. Mare): 
luCUREȘTI : Dinamo Obor—Știința 
kîcureșlî (arb. St. Tașula București); 
LRAD : Metalul Reșița»—Știința
timișoara (arb. A. Maier Lugoj); 
lALAȚI : Dlnamo Brăila—Petrolul
Itoești (arb. T. Asztalos București); 
lUGOJ : Minerul Lupeni—U.T.Arad 
|rb. I. Drăghici București); BUCU- 
lEȘTr : Titan București^—Progresul 
lucurești (arb. Fr. Mateescu Bucu- 
Iști); ORADEA : Energia S. Marc— 
litnamo Cluj (arb. Al. Toth Oradea); , 
pCȘANI : Dinamo Bacău—Rapid
lucureștâ (arb. Z. Drăghici Constanta): 
[RATOVA: C.F.R. T. Severin—Jiul
letroșani (arb. St. lonescu I Bucu- 
Iști); SIBIU Cbrvinu'l Hunedoiira- 
■eagni roșu Or. Stalin (arb. P. Ra
fe port Bueurești); CLUJ : Gloria
■strița—Energia) Tg. Mureș (arb. Gh. 
Lngu Cluj); STMF.RJA : U. V. A- 
Id—Progresul Sibiu (arb. I. Dobrin 
istroșanJ): PLOEBTT : Flacăra Mo- 
Int—C.C.A. București (arh. C. Pe- 
leșcu CraSov^).

Dungu — portarul Rapidului — a fost duminică, in meciul cu Dinamo, 
unul din cei mai buni jucători de pe teren. In nenumărate rinduri Dungu 
a intervenit cu multă promptitudine, curaj ș' succes, lămurind numeroase 
situații periculoase, cum se vede in această fotografie. Dungu respinge 
mingea cu pumnul peste Babone (in alb) și Vărzan (aflat in spatele lui 
Babone). (foto I. M1HAICA)

LA TG. MUREȘ

Un ioc foarte corect $i un public obiectiv
Revenind asupra meciului de la Tg. 

Mureș se cuvine ‘ mai întîi ,.să dăm 
Cezarului ce-i al Cezarului" subliniîîid 
de la bun început că toți cei 22 jucă
tori s-au comportat admirabil în ce 
privește sportivitatea. Ținînd seama 
de toarte puținele ciocniri directe în 
lupta pentru balon, aș putea spune că 
jucătorii au fost prea... „politicoși", 
dovedind că nu au înțeles suficient ne
cesitatea practicării unui joc bărbătesc. 
Subliniind buna comportare a gazde
lor, vrem să contribuim la risipirea 
unei false legende privind așa-zisul 
joc tare al localnicilor. De asemenea, 
trebuie să amintim frumoasa compor
tare a celor peste 10.000 spectatori 
care, firește, și-au susținut echipa, dar 
incomparabil mai puțin gălăgios decît 
o fac cunoscutele „galerii" din Ploești 
sau de pe ștadionul Giuîești. Mure
șenii au aplaudat cu căldură excelen
tul arbitraj prestat de S. Segall, bine 
ajiitaif la tușe de I. Moraru și Gh. Io- 
nescu. Frumoasa corn,portare a publi
cului mureșean poate spulbera și cea 
de a doua legendă, aceea privind at
mosfera grea, încordată, în care, chi
purile, s-ar desfășura meciurile pe co- 
Thetul stadion „23 August" de pe ma
lul Mureșului. Atitudinea de dumi
nică a spectatorilor este o mărturie 
puternică a faptului că cele întîmplate 
după meciul cu Petrolul pot fi consi
derate ca o excepție care nit se va 
mai repeta. Nici un adversar al echi
pei locale nu are de ce se teme de 
jocurile de la Tg. Mureș! Ba greșesc: 
se poate teme de coeziunea, de puterea 
de luptă și de 'calitatea jocului 
prestat de „băieții" lui Stroia și Iricze 
11. care vor să dovedească cu tot di
nadinsul că-și merită locul în cate
goria A. Aceasta însă printr-un joc 
corect. Și este foarte posibil să le 
reușească strădaniile depuse, căci e- 
chipa este bună și va fi și mai bună 
Cînd cei doi valoroși titulari (stoperul 
K’agy și centrul atacant Tbrbk) vor re
intra. In jocul de duminică mi s-au 
părut de o clasă superioară celorlalți 
coechipieri doi jucători: Vakarcs 1/ 
și Meszaros II. Primul l-a desființat 
literalmente pe Ciosescu prin plasa, 
ment, detentă și acroșa], iar al doilea 
dovedește un pronunțat simț al porții 
și știe să protejeze minunat balonul. 
Veți recunoaște că acestea sînt cali
tăți de invidiat.

Și acum cîteva cuvinte despre com
portarea echipei C. S. Știința. Credem 
că le facem un serviciu ' studenților, 
arătîndu-le deschis, că au jucat slab, 
lipsiți de orice orizont tactic și fără 
vlagă. Apărarea, inclusiv tînărul por
tar Fuchs, și-a făcut în general dato
ria. Dar atacul? Ciosescu a fost cu 
totul inexistent. In fața unui stoper 
cu detentă bună nu poate face oare 
într-adevăr nimic? Cele cinci goluri 
(4 dacă scădem penaltiul) marcate 
în partida cu Dinamo, să se datoreze 
într-adevăr numai șlabiciitoiloț Jițl 

Uțu, Motroc și compania? Răspunsul 
îl va da comportarea viitoare a con
ducătorului atacului timișorean, atac 
care și-a dovedit din nou inconstanța. 
De altfel, socotesc ca o gravă greșeală 
ca toți ceilalți atacanți să-l caute 
numai pe Ciosescu pentru realizare. 
O fi acesta un bun realizator, dar 
atunci cînd era vizibil de la început 
că Vakarcs II îl depășește, atacul tre
buia să se orienteze căutînd alt jucă
tor ca realizator. N-a făcut așa și a 
greșit, rămînînd în van strădaniile lui 
Cădariu și cele 2—3 curse spectacu
loase pe tușe ale lui Girleanu. Trebuie 
să arăt de asemenea că și cei doi 
halfi ni s-au părut mai slabi ca la 
București.

Este timpul cred, ca studenții timi
șoreni să rupă vechea tradiție con
form căreia după un joc bun fac unul 
sau mai multe slabe. Pentru a-și men
ține locul fruntaș pe care-1 ocupă 
acum îu clasament, e nevoie de mai 
multă modestie, orientare tactică și 
mai ales însuflețire. Altfel, gîndurile 
de a urca și mai sus în clasament vor 
fi irealizabile.

ȚICU SIM1ON

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 13 din 30 
martie au fost găsite: 17 variante cu 11 
rezultate; 262 variante cu 10 rezultate. 
Fond aproximativ de premii : 874;000 lei.
• Deși omologarea este încă în curs 

de desfășurare, totuși, ghidîndu-ne după 
rezultatele trierii, putem anunța pa;ti- 
CÎpanțitor o veste din cele mai bune : 
concursul Pronosport nr. 14 din 16 a- 
prilie va beneficia de un fond initial 
de premii de peste 290.000 lei. Dună 
cum vedeți, alături de un program din 
cele mai interesante și un argument... 
pecuniar de natură să mărească și mai 
mult interesul participanților pentru 
concursul din această săptămînă. Și 
acum,- iată cîteva succinte comentarii 
asupra meciurilor pe care le progra
mează :

I. DINAMO BACAU— RAPID BUCU
REȘTI (Cupa R.P.R.). Meciul se va dis
puta la Focșani (unde în cadrul cat. B 
dinamoviștii au terminat la egalitațe cu 
Unirea din localitate). Feroviarii bueureș- 
teni, continuatori ai unei celebre tra
diții în cupă, au desigur prima șansă. 
Deci : 2.

II. LOCOMOTIVA CONSTANTA—DI
NAMO BUCUREȘTI (Cupa R.P.R.). Cu o 
înaintare lipsită de eficacitate, dinamo- 
viștii au de susținut la Brăila un greu a- 
șalt din partea liderului seriei a Il-a a 
cat. B. Totuși, prima șansă le apar
ține.

III. CORVINUL HUNEDOARA—ST. 
ROȘU OR. STALIN (Cupa R.P.R.). Cor- 
vinul se numără printre cele mai bune 
formații din cat. secundă Steagul roșu 
nu a mai arătat în retur valoarea din 
toamnă, fant care ne face să ,,împ-ărțim“ 
șansele : ,.r*  și „2“ (Meciul se va dis
pută la Sibiu).

IV. ENERGIA IJEȘITA—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (Cupa R.P.R.). Reșitenii sînt 
departe de forma care le-a permis să 
cîștige trofeul în 1954. Ca atare vom 
avea... curajul cFe a-i indica pe studenți 
„soliști4*.  (Meciul se va disputa la Arad).

V. C.F.R. IAȘI—DINAMO BIRLAD 
(Cupa R.P.R.). Fără a se comporta ex
cepțional în campionatul cat. secunde, 
dinamoviștii alcătuiesc totuși o forma-

NUMAI AZI pînă la ora 24 vă mal puteți depune în Capitală buletinele pentru concursul nr. 11 PRONO 
EXPRES.

5 puncte între prima și a nona clasată! 
...și întrecerea pentru litiu și... contra locului îl 

reîncepe cu și mai mare iniensilaie
Multe socoteli au încurcat rezulta

tele de duminică din categoria A la 
fotbal! Și nu ne referim atît la „pro- 
nosportiști" pentru care dacă „1“ la 
Tg. Mureș era probabil, în schimb „2“ 
fa Ploești părea aproape imposibil, 
cît la situația din clasament în care 
s-au produs regrupări importante și 
cu perspective pasionante pentru vii
toarea desfășurare a campionatului, 
ajungindu-se în situația ca între prima 
și a noua clasată să existe o diferență 
doar de 5 puncte! Ceea ce înseamnă 
un handicap care oricînd poate fi re
montat, cu atît mai mult de echipele 
aflate în urmărirea liderului de care 
le desparte un număr si mai mic de 
puncte.

Și sînt mulți urmăritorii ploeșteni- 
lor: la un punct Jiul, la două puncte 
Știința și Dinamo Cluj, Ia 3 puncte 
C.C.A., care a reintrat în pluton (du
pă ce la un moment dat pierduse 
contactul) grație victoriei de duminică 
și „jocului rezultatelor" (s-ar părea 
că echipele au jucat duminică pentru 
C.C.A....). In asemenea condițiuni este 
lesne de înțeles de ce lupta pentru 
titlu abia începe sau reîncepe cu și 
mai mare intensitate, cum obișnuim 
să spunem în astfel de situații. Și 
pentru a vă face o imagine de ceea 
ce promite campionatul în viitoarele 
trei etape, iată cu cine au de jucat 
cele cinci echipe la 13, 20 aprilie si 
la 4 mai:

PETROLLL cu: Steagul roșu (a- 
casă). Dinamo București și UTA (am
bele în deplasare)

JIUL cu: UTA (acasă). Steagul 
roșu (deplasare), C. S. Tg. Mureș 
(acasă)

ȘTIINȚA cu: CCA (acasă). UTA 
(acasă) și Dinamo Cluj (deplasare)

DINAMO CLUJ cu: Dinamo Bucu
rești (acasă), CCA (deplasare). Ști
ința (acasă)

Actualități
Spectatorii prezenți sîmbătă în tri

bunele piscinei Floreasca au fost mar
torii unui fapt nemaiîntî'lnit în con; 
cursurile noastre de natație: nu mai 
puțin de 6 înotători au reușit să par
curgă distanța de 400 m. liber fntr-un 
timp sub limita celor cinci minute, 
învingătorul probei a fost dinamo- 
vistul Rujinski, cu timpul de 4:48,3 
(la o singură zecime de secundă de 
cea mai bună performanță rorriînească 
în bazin mic: C. Meder — 4:48.2) 
Pe locul următor a sosit Voicu cu 
4:54,3 (nou record de sală juniori 
cat. I). Iată și pe ceilalți patru îno
tători cronometrați în mai puțin de 
cinci minute: Kroner și Blajek 4:57,8, 
Zahan (în altă serie) 4:58,0, Cociuban 
4.58,2. ★

începînd d^astă-seară și pînă sîm
bătă inclusiv, bazinul Floreasca găz
duiește meciurile de polo pe apă din 
cadrul „Cupei Dinamo". Este un pri
lej fericit pentru cele patru echipe

indicate pronosticuri? Credem că 
,,2“.

ono sport
ție superioară ca tehnică și rutină ce
lei ieșene. In concluzie, și la Bacău, a- 
vem șanse de ~ vedea apărînd un „2“.

VI. AMEFA ARAD—PROGRESUL SJ- 
BIU (Cupa R.P.R.). Ambele formații au 
debutat în retur vicțprioase (AMEFA : 
1-0 cu C.F.R. Tim. — in deplasare —. iar 
Progresul: 3-2 cu Tractorul — pe teren 
propriu —). Din nou deci un meci des
chis (se dispută la Deva).

VII. LAZIO—JUVENTUS (Camp, ita
lian). Va reuși oare liderul să' înfrîngă 
renumele formației gazdă. încă neîn
vinsă pe teren propriu? Prin prisma re- 
zulțatelor obținute în ultimele etape, 
noi indicăm ..X“ și „2“

VIII. PADOVA—MILAN (Camp, ita
lian). Infrîntă pentru prima oară dumi
nică pe teren propriu, Padova nu va 
„admite**  desigur repetarea insuccesului 
deși pentru a fi obiectivi trebuie să re
cunoaștem că Milan e în formă,

IX. GENOA—LANEROSI (Camp. Ita
lian). Genoa face sforțări disperate pen
tru a evita retrogradarea. Lanerosi se 
comportă slab în deplasare. Prin prisma 
celor de mai sus acordăm gazdelor pri
ma șansă.

X. TORINO—FIORENTINA (Camp. ita
lian). In ultima etapă Torino a înre
gistrat un eșec la scor — ce-i drept în 
deplasare: 0-4 cu Milan. Fiorentina a 
învins acasă pe Lazio cu 2-0. După cît 
se pare deci meciul va fi foarte dispu
tat. Acordăm totuși mai multe șanse 
gazdelor. Fiorentina nefiînd o echipă de 
deplasare.

XI. UDINESE-ROMA (Camp. Ita
lian). Gazdele nu sînt încă scăpate de 
pericolul retrogradării, ca atare trebuie 
să „tmeargă” la victorie ceea oe dorește 
desigur șl Roma pentru a putea ocupa 
un lo-c mai bun în clasament. Cele mai

C.C.A. cu: Știința (deplasare), Di
namo Cluj (acasă), Rapid.

Ca program, trebuie să fiți de 
acord că Jiul, Știința, Dinamo și 
CCA sînt avantajate, spre deosebire 
de Petrolul care are două jocuri grele 
în deplasare. Ceea ce anunță o bă
tălie palpitantă pentru titlu.

Nu mai puțin pasionantă este acum 
și frămîntarea din jurul locului 11, 
in raza căruia se găsesc nu mai puțin 
de 6 echipe. Ce perspective au ele? 
In bună măsură arată programul vii
toarelor trei etape:

PROGRESUL cu C.S. Tg. Mureș 
(acasă). C.S.O. (deplasare), Dinam» 
București

ST. ROȘU cu: Petrolul (deplasare). 
Jiul (acasă), CSO (deplasare)

RAPID cu: CSO (acasă), C.S. Tg. 
Mureș (deplasare), CCA ,

UTA cu: Jiul și Știința (deplasare). 
Petrolul (acasă)

DINAMO BUCUREȘTI cu: Dinamo 
Cluj (deplasare). Petrolul (acasă). 
Progresul

C S. TG. MUREȘ cu: Progresul 
(deplasare). Rapid (acasă). Jiul (de
plasare).

Dintre ele. Rapid și Dinamo Bucu
rești au un program avantajos, ju- 
cînd două meciuri din trei acasă.

In concluzie, o etapă care a re
deschis lupta pentru clasament și a 
făcut la fel de importante jocurile 
directe ca și cele indirecte, ca să 
spunem așo. Contează foarte mult 
partidele dintre echipele care țintesc 
fie titlul, fie evitarea retrogradării, 
dar tot atît de mult contează și me
ciurile dintre fruntași și codași.

Șî la această spectaculoasă desfă
șurare a bătăliei din clasament pentru 
clasament, un spectator asistă impa
sibil: C.S. Oradea... (p. g.)

din natație
de categorie republicană Dinamo. 
C.C.A., Știința și Start Buc. (ultima 
proaspăt promovată în cat. A.), de 
a-și verifica, din vreme, primele „gar
nituri". După cum se știe, campiona
tul cat. A de polo pe apă își va 
începe anul acesta desfășurarea ceva 
mai devreme ca de obicei, prima eta
pă fiind programată pentru data de 
1! mai. Iată programul jocurilor de 
astăzi și mîine. Astăzi (de la ora 
19): Start Buc. — Știința Buc., Di
namo II — Dinamo Buc., C.C-.A. — 
Progresul Buc. Mîine, tot de la ora 
19: Start Buc. — Dinamo II, Știiința 
Buc. — C.C.A., Dinamo Buc. — 
Progresui Buc.

★
Direcția de Educație Fizică din 

Alin. Invățămîntului și Culturii orga
nizează sîmbătă și duminică la bazi
nul Floreasca întîlnirea dintre îno
tătorii (categ. copii) orașelor București 
Și Cluj.

„1“ și

XII ATALANTA—VERONA (Camp, ita
lian). Verona nu a obținut pînă acum 
nici o victorie în deplasare. Atalonta 
e amenințată de retrogradare. Conclu
zia: „1“^ dar șl „X“ gazdele fiind spe
cialiste în acest domeniu.

In încheiere vă' reamintim că la me
ciurile de cupă îh caz că după 90 de 
minute de joc scorul este egal, meciul 
se prelungește cu două1 reprize a cîte 
15 minute. In această situație pentru 
concursul Pronosport contează rezulta
tul după 120 minute de joc. (Deci aten
ție la eventualele „X“-uri care aduc 
întotdeauna premii de valoare!).
• PRONOEXPRES
Concursul Pronoexpres nr. 11 — care 

se închide în Capitală ASTAZI 1® ora 
24 — este primul concurs la care se 
extrage din urnă cel de al șaptelea 
sport de rezervă. După cum se știe, în 
cazul că nu se găsesc variante eu 6 
rezultate exacte (din primele 6 extrage 
din urnă) toate variantele cu 5. 4 
și 3 rezultate care au însemnat sportul 
de rezervă primesc cîte un punct în 
plus. După cum vedeți un avantaj... 
substanțial pentru toți participanții. Nu 
trebuie să uităm în același timp nici 
faptul că în acest concurs își fac debu
tul buletinele indigoate care pot fi com
pletate o singură dată cu creion chimic 
Concv.rsul Pronoexpres nr. 11 începe cu 
un fond inițial de premii de 50.124 lei. 
Așa că acest concurs are asigurate toate 
'•cr.ditiile pentru a înregistra un număr 
record de participant*  și totodată și 
premii de valoare. Nu mai ezitați deci 
și depuneți și dumneavoastră cît mai 
multe variante pentru concursul Prono
expres nr. 11 care se închide î" Capi
tală astăzi la ora 24.
• M'îine după amiază' începînd de la 

ora 18 va avea Jioc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea Gin 
urnă a sporturilor cîștigătoare la con
cursul Pronoexpres nr. 11.



Ion Birsan (Dinamo) acîjti$at prima ediții a 'Cupei Paring
Săptămîua aceasta, iRitnsăuctivitcUe în Bucegi: Cupa Primăverii și CupaF.R.S.B.

Pentru locuitorii orașelor de . șes 
Iarna a trecut, iar veștile pe care le 
citesc ta presă despre actuala activi
tate a schiorilor noștri par... origi
nale. De fapt, insă, sfîrșitul lunii mar
tie a însemnat pentru schiori o perî- 
badă destul de încărcată, cum va fi 
"de altfel și întreaga lună ■ aprilie, 
ținui din- evenimentele importante 
Șentru schiul din țara noastră a fost 
interesantul concurs desfășurat sîm- 
bătă și duminică la Parîng, unde s-a 
făcut inaugurarea oficială a pîrtiei de 
Slalom și coborîre și a schi-liftului.
j ION BIRSAN...

i_este primul câștigător înscris în

Record de participant 
la primele corse 
cicliste pe șosea

' Sezonul curselor de fond s-a deschis 
jBuminică în Capitală sub bune auspi
cii: peste 120 de concurenți și 7 con
cursuri organizate ta excelente condi- 
Jiuni de către comitetul U.CF.S. a! 
faionului N. Bălcescu. întrecerile au 
fost dotate cu „Cupa Primăverii”, care 
a revenit formației C.C.A., urmată de 
Șc de Tineret și Progresul.

De notat numărul mare de concu- 
fenți la categoriile juniori, semicurse, 
elevi și biciclete de oraș (ultima ca
tegorie foarte slab populată pînă a- 
tum). Aci este și meritul mobilizării 
Serioase făcute de organizatori

REZULTATE: CATEG. I și II; 1. 
Șt. Poreceanu 2. I. Ioniță 3. Gr. Ni- 
fcolae (toii de la C.CA.); CATEG. III 
61 NECALIFICAȚI: L P. Paraschiv 
!(C.C.A.) 2. EL Cucii (Șc. Tin.); 
FETE: L Maria Bisak (C.P.B.) 2. 
Ștefania Neagu (Progr.); JUNIORI: 
[1. E. Bărbulescu (Sc. Tin.), 2. T. Oha- 
nesian (C.C.A.): SEMICURSE: 1. T. 
Mladin (Constr.) 2. 1. Pencif (Con
sta): BICICLETE DE ORAȘ: 1. V. 
iVoIosin (P.T.T.) 2. Gh. Mitu (I. Ran- 
gheț): SEMICURSE ELEVI: 1. C. A- 
postolescu 2. T. Albulescu (de la I. 
Rangheț).

Criteriul Mondial al Tineretului
(L rin are din pag. 1 , 

timp biletele)- întrecerile de scrimă 
,vor putea ii urmărite numai din tri. 
bunele superioare. In schimb, organi
zatorii oferă spectatorilor, o altă sur
priză, credem din cele mai plăcute : 
posibilitatea urmăririi, pe baza unui 
jsîstem de panouri electrice, a 
tuturor rezultatelor din semifinale 
Șî finale. Unei întrebări care ne-a fost 
adresată ca multă insistență în ulti
mele zile (<cum va putea ii cuprinsă 
sumedenia de asalturi?), îi putem da 
astăzi un răspuns sigur și credem, 
mulțumitor. Se va trage pe nouă plan
șe (cinci instalate în sala nr. 1 și 
patru în sala nr. 2). In sala nr. 1 
este pregătit un podium care va găz
dui ta principal finalele, dar de pe 
toate planșeta întrecerile vor putea fi 
Vizionate în aceleași condiții optime. 
Iubitorii scrimei nu vor trebui să.și
facă probleme din alegerea sălilor de
bit diminețile cînd întrecerile din se. 
rii vor avea loc pe toate cele nouă 
planșe, pontau că în după-amiezî'e de 
concurs, acestea vor fi -grupate în sa-i 
ta mare.

Nu putem încheia capitolul ..pre
zentării" sălii Floreasca, fără a ne 
exprima satisfacția în legătură eu o 
Surpriză foarte plăcută pe care orga
nizatorii au rezervat.o ziariștilor spor
tivi. Desigur, ați ghicit: e vorba de un 
birou de presă, o masă a presei, un 
birou foto șî amenajarea unei centrale 
telefonice ut— miniatură.

♦
Aproape în mod obișnuit sportivii 

țării gazde sînt „.vitregiți" ta preaj
ma unor evenimente sportive de ase
menea amploare. Fiecare ziarist spor
tiv se simte... obligat să prezinte ci
titorilor — pentru a dovedi impor
tanța și valoarea competiției — „ste
lele" din alte lari. Să încercăm să 
facem o excepție și să spunem cîteva 
cuvinte despre tinerii noștri reprezen
tanți.

Mai întîi. componența: Olga Orban, 
Maria Lti'zta Valeria Luttman (flo
retă fete) Tanaee Mureșanu, Sorin 
Poenaru, AWța Csipler (floretă bă
ieți) N. GW1 -zrn. L. Rohonv, I. Szan- 
to, E. Ar-s (sabie), A. Gttrafh, 11, 
Gh. Landed St. Toth. Florin Gheor
ghiu (spadă).. (Loturile de sahie și 
spadă cuorind și cîte o rezervă). 
Remarcăm cstfel pe valoroasa noa
stră florefistă Otaa Orhan, ne rtlti- ' 
nații Mnreșamt Csintar și GWlezan j 
pentru <*--  r'Oprh’' va fi — spe. I
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palmaresul Cupei Parîng, competiție 
care sperăm că va deveni tradițională. 
Corespondentul nostru Florin. Lupei 
ne-a transmis că proba de slalom 
uriaș, disputată sîmbătă pe un traseu 
de 2.000 m. lungime, cu 400 m. dife
rență de nivel și 49 de porți a fost 
foarte interesantă și a prilejuit cate
gorica victorie a dinampvistului Ion 
Birsan, campion republican la aceeași 
probă. El a înregistrat 1:40.5, între- 
cînd cu o secundă și patru zecimi pe 
colegul său de club Gh. Cristoloveanu 
(1:41.9). Pe locurile următoare s-au 
clasat Val. Ionescu (Știinta București) 
1:42.2; C. Birsan (Voința) 1:43.3: 
Radu Scimeci (CCA) 1:44.5; P. Clinei 
(CCA) 1:46.6. Duminică s-a desfă
șurat proba de slalom special care a 
fost cîștigată tot de Ion Birsan tu 
1:59.4 (1:16.0+43.4), urmat de Mir
cea Enache (CCA) cu 2:00.0 (1:16.9+- 
43.1), Gh. Cristoloveanu 2:02.2; Val. 
Ionescu 2:04.4; C. Birsan 2:09.5; A- 
drian Bătușaru (Voința) 2:11.5. Manșa 
I a avut 70 de porți (lungime 600 
m., diferență de nivel 250 m.), iar a 
doua 47 porți (450 m. lungime și 200 
m. diferență de nivel).

Cupa Parîng, oferită fruntașului la 
combinata de două probe a fost cîș
tigată de Ion Birsan (Dinamo) cu 0 
pt., urmat în clasament de Ch. Cris
toloveanu (Dinamo) 2.55 pt. Val, Io
ne jcu (Știința) 3,90 pt, AL Enache 
(CCA) 5,41 pt., C. Birsan (Voința) 
7,36 pt. Adrian Băiusaru (Voința) 
14,69 pt

In general, concursul organizat de 
UCFS Hunedoara a fost reușit și a 
însemnat un foarte nimerit prilej de 
popularizare a schiului în rtadurile 
oamenilor ni,uncii, elevilor și studen
ților din Petrosant

COPIII...
...nu sînt mici ei neglijați. La Buș

teni colectivul sportiv Caraiman a 
organizat un frumos concurs în jurul 
Căminului Alpin, la care au partici
pat 56 de capii din cadrul centrului 
de antrenament din Bușteni. Trebuie 
să remarcăm inițiativa comitetului de 
întreprindere al Fabricii de îHîrlie „1 
Septembrie" de a oferi primilor cla
sați drept premii, materiale sportive și 
rechizite școlare. Iată cîștigătorii pro- 

râm — un nou prilej de afirmare, și 
așteptăm cu nerăbdare evoluția debu- 
tanților: Luttman și Toth.

Optimismul — caracteristic tinere
ții — stăpînește întregul nostru lot. 
Conștient: de importanta sarcină pe 
care o au, aceea de a apăra culorile 
țării și prestigiul cîștigat de învățăto
rii lor, seniorii, juniorii noștri s-au 
pregătit cu o extraordinară rîvnă. 
I-atn urmărit acum cîteva zile la un 
antrenament-concurs, foarte origi. 
nai. Floretistele și Iloretiștii au tras 
împreună, iar victoriile nu au fost 
totdeauna de partea băieților...

Mai stat două zile pînă cînd ar
bitrii vor chema pe planșe concurenții. 
Două zile de emoții pentru partici
pant de așteptare pentru spectatori 
și de... alergătură — plăcută —; pen
tru ziariști și oficiali care îi vor țn- 
tîmpina pe participanta la Criteriu.

CENTRELE DE COPII LA HOCHEI 
PE GHEATA Șl PATINAJ PRIMESC 

NOI ÎNSCRIERI
Veetea că La patinoarul artificial din 

ipareul „23 August* ‘ s-au deschis două 
centre de instruire a copiilor, unul pen
tru patinaj artistic și altul pentru ho
chei pe gheață, a produs un mare inte
res în rîndurile tinerilor amatori să prac
tice aceste sporturi.

In fața acestei situații Federația de 
hochei șî patinaj a hotârit să' mărească 
numărul de participant! la fiecare din 
•cele două centre. Pentru aceasta în 
fiecare luni, tniercurt și vineri, între o- 
rele 17-21 la patinoarul artificial se va 
face selecționarea celor mai buni dintre 
copiii care se vor prezenta. Cei ce do
resc să participe la aceste două centre 
se pot prezenta în zilele și la orele anun
țate mai sus la patinoarul artificial 
din parcul „23 August’*.

ULTIMUL CONCURS DE VERIFI
CARE A CICLIȘTILOR DIN R.D.G. 

Șf R.P.R.
CLUJ (prin telefon). — Duminică 30 

martie s-a desfășurat în localitate ulti
mul concurs (al 4-lea) ctin programul de 
pregătire în comun a cicliștilor dim 
R. D. Germană și Romînia în vederea 
„Cursei Păcii”. întrecerea s-a desfășu
rat pe șoseaua Ctuj—Oradea, pe o dis
tanță de 1GD km, și a fost câștigată de 
Topfer (R.ET.G.j, urmat de Hagen CR.D.G.), 
A. ȘELARU, Grunwald (R. D. G.) 
Și GH. ȘERRAN

Emil -Bocoș și Iancu Tiberiu 
corespondenți

actualități din tir
Duminică s-a desfășurat pe poligo

nul Dinamo un concurs de tir .rezer
vat juniorilor si dotat cu „Cupa Di- 
nrmo“ Tată rezultatele tehnice •

Arană liberă caliibtru redus 3x20 —
echipe : 1. Dinamo 2644 p., 2. C.S.U.

Ion Bogdan (Voința) clștigăiorul 
probei de 10 km. din cadrul campio
natului republican de junior , are pri
lejul să se afirme alături de senior, 
in Cupa F.R.S.B.

(foto D STANCULESCU) 
belor: 1.500 m. (7—10 ani) Dan Cris- 
tea, 3:000 m. (.11—12 ani) Ion Fu- 
nieru, 4.000 m. (13—14 ani) Traian 
Opreanu. 5.000 m. (15—18 ani) Eu
gen Szabados ^Corespondentul nostru 
Victor Zbarcea ne-a anunțat că ast
fel de concursuri vor mai fi organi
zate pînă va dispare și... ultimul petec 
de zăpadă.

SAPTÂMINA ACEASTA...
..pîrtîile din Bucegi vor găzdui o 

serie de importante întreceri, dintre 
care subliniem în primul rînd Cupa
E.R.S.B.  Acest concurs cuprinde probe 
de slalom, special, coborîre și fond 5 
km. (fete) și 15 km (băieți). Cupa 
FRSB va fi decernată cîștigătorilor 
probei de coborîre și fond, la băieți 
șî fete. >Cu acest prilej este reluată 
tradiționala coborîre pe Valea lui Carp, 
dirt Furnica pînă la Cota 1.400.

Cupa FRSB (5 și 6 aprilie) este 
precedată de Cupa Primăverii (3 și 
4 aprilie) organizată de FRSB ta co
laborare cu Ministerul Invățămîntului 
șî Culturii Cupa Primăverii consti
tuie o -primă acțiune de atragere și 
stimulare a elevilor. La acest concurs 
au fost invitați 75 de elevi din Vatra 
Dornei, Baia ’ Mare, Sinaia, Orașul 
Stalin, Bușteni, Predeal, Sibiu, Petro
șani, 'Reșița, Cluj, R. Vîlcea și Iași. 
Cupa Primăverii va fi acordată selec
ționatei de oraș (alcătuită din cinci 
schiori) care va acumula cel mai 
bun punctaj. Precizăm că din cei 75 
de participanți va fi reținut un lot de 
20 de elevi și eleve care se vor pre
găti timp de 10 zile sub îndrumarea 
a doi dintre antrenorii noștri fruntași.

In luna aprilie activitatea schiorilor 
va continua prin concursurile organi
zate săptămmal de Dinam® Orașul 
Stalin (Gupa Bucegilor—12—13 apri
lie), UCFS Sinaia (Cupa Orașul Si
naia — 19—20) și C.C.A. (Cupa Vic
toriei 26—27). Toate întrecerile vor 
avea loc ta Bucegi.

2540 p., 3. U.CJ'.S 2377 p., 4. Voința 
2l2Qp., S. S.P.C. 2139 p„; individual — 
băieți: 1. I. Aron (Voința) 556 p., 2. 
M. Străoanu (C.S.U.) 553 p., 3. I. Giu- 
glan (Dinamo) 552 p.; fete: 1. M.
Miiler (Spartac) 531 p., 2. D. Condrea 
ȚDinamo) 512 p., 3. E. Donciu
(IPROMET) 505 p.

Armă sport 3x10 — echipe : 1. Dina
mo 1245 p., 2. Palatul Pionierilor 1'130 
p., 3. UXLFjS. 1055 p.; ăndivWual: 1. 
D. Constantin eseu (Dinamo) 267 p., 2. 
Gh. Stoian (Palatul Pionierilor) 256-p.. 
3. M. Lazăr (Dinamo) 248 p.

Turneul de șah 
de la Sinaia

120 partide, dintre care 59 decise 
și 61 remize, iată bilanțul cifric al 
turneului de șah de la Sinaia, care 
a grupat majoritatea elitei șahiste a 
țării noastre, cu excepția în primul 
rînd a campionului republican, maes
trul internațional Dr. O Troianescn, 
și a celui de al doilea clasat ia ul
timul campionat. maestrul A. Guns 
berger.

In tabelul alăturat, cititorii pot 
urmări rezultatele detailate ale între
cerii. Caracteristicele notei de dirze- 
nie în care s-a desfășurat concursul 
cot fi observate și din faptul că pe 
distanța celor 15 runde nici un ju
cător n a terminat neînvins. De no- 
W de asemenea, că însuși u'limul 
clasat. Soos, a reușit să acumuleze 
33 la sută din punctajul posibili

Verificîndu-ee răspunsurile primite la concursul nostru cu premii 
«Știi sport?" (etapa a Il-a), s^a constatai că un număr de 10 concurenți 
au răspuns exact la toate întrebările, acumufind astfel punctajul maxim: 
300.

Cei care au dovedit astfel că într-adevăr... știu sport sînt: Dumitru 
Ghica, Petre Vasilescu, Ana Beak, Doina Bodea. Adriana Mîlitaru, Ghew- 
ghe Ro&etii, Gianina Sala, Mircea Albuț, Vladimir Simiooescu și Alexan- 
dru Mogoș.

Tragerea la sorți a premiilor oferite de ziarul nostru — o excursie ta 
străinătate și 5 aparate de radio — va avea loc miercuri 2 aprilie era 
17, în localul redacției noastae din strada Vasile Conta Nr. 16. etaj ! \ . t>e 
asemenea vor fi acordate 12 mențiuni const!nd in abonamente ’.a ziarul 
nostru.

★
lată acum... cum ar fi trebuit să răspundeți ca să fi putut obține , 

punctajul maxim:
„Sportul popular" Nr. 3.156: 1) Pentatlonul modem cuprinde 5 spar

turi: călărie, scrimă, tir, natație, atletism (cros). 2) Voinescu a mei jucat 
la Dermagant și Metalocbimic. 3) Corner la handbal în 7- cînd mingea 

este atinsă ultima oară de un apărător, afară de perur.
„Sporftil popular" nr. 3.157: 1) Gică Alexandrescu și T. Flondor au 

fost declarați amîndoi campioni. — 2) Maeștri ai sportului la alpinism: 
Aurel Irimia, Emilian Gristea, Alexandru Florictoiu, \ iorica Canarache și 
Victor Măciucă (post mortem). 3) Posturile pe care s-au consacrat: Bir- _ 
ger (fundaș dreapta și stingă), Șepci (portar), Deheleanu (half dreapta). 
Steinbach (half centru), Subășeanu (centru atacant), Cociș (extremă 
stingă), Deșu (inter-dreapta), Taenzer (extremă dreapta), Dobra (half 
centru), Sepi II (centru atacant).

„Sportul popular" Nr. 3.158: 1) Pot avea steag propriu colectivele 
sportive cu mai mult de 100 membri activi în secțiile pe ramură de sport 
— 2) Ultimul adversar în Cupa Davis: Franța. Scor: 2—3. — 3) Se va 
repeta lansarea bilei dacă bila scăpată de ridicătorul de la pista Nr. I lo
vește bila lansată de concurentul de la pista Nr, 2, schimbindu-i direcția. 
Nu se va repeta lansarea dacă bilele nu se ciocnesc.

(Restul răspunsurilor va apare în numărul nostru de joi).

REVANȘA C. DUMITRESCU - C. GNERASIM 
IN FRUNTEA GALEI DE BOX DE ASTĂ-SEArI 
La Oradea, întrecerea decisiva a„calificagfcr"l'

Rr^jătindu-și „toaleta" pentru ma
rile întreceri de scrimă care vo-r în
cepe peste două zile, sala Floreasca 
a transmis sălii Dinamo găzduirea 
galei de box de astă-seară. Așadar, 
obișnuiții spectatori ai reuniunilor pu- 
gilistice se vor întîlnl de astă dată 
în sala din șos. Ștefan cel Mare 
unde, la ora 19, va răsuna primul 
sunet de gong al unei noi și intere
sante gale de box. „Cap de afiș" este 
pasionanta revanșă dintre CONSTAN
TIN DUMITRESCU și CONSTANTIN 
GIIERASLM, cei doi pugiliști care au 
furnizat anul trecut echilibrata finală 
a categoriei ușoare. Dar nici cele
lalte întîlniri nu <sînt mai puțin in
teresante. Iată-le: NICOLAE LINCA— 
STEFAN ITOAFA, GHEȚU VELICU—j 
OCTAVIAN CIOLOCA, CONSTANTIN 
IORDACI1E — 6TEFAN CO JAN, 
AUREL MORĂRUȘ — G. POPA, 
ILIE DRAGNEA — CONSTANTIN 
BILA, ION FERENTZ — MIHA1 
PEIȚI, DUMITRU PRUNOIU — GH. 
JSREMIA, MIRCEA BALAȘ — GEZA 
TOTH, PAUL PIRLEA — D. NICU- 
LESCU.
. 4

Galele de box din datai organizat 
de Federația de specialitate pentru 
înviorarea activității pugiliștilor noș
tri fruntași se apropie de „punctul 
terminus". Următoarea gală va avea 
loc vineri, iar ultima este prevăzută 
marțea viitoare. Există însă în pro
iect o gală și pentru 13 aprilie dar 
părerea noastră este că organizîn- 
du-se și această reuniune s-ar com
promite în mare măsură inițiativa — 
altfel foarte lăudabilă — a Federației. 
Intr-adevăr, supra-solicitarea efortu
rilor unora dintre cei mai buni bo
xeri ai țării, cu numai patru zile 
înaintea „zonelor", ar însemna un 
deserviciu făcut, în primul rînd, im
portantei competiții care bate la ușă.

Deocamdată, notăm cu satisfacție 
„priza" de care se bucură aceste gale. 
La ultima reuniune, sala Floreasca

1 2 5 4 5 6 1 8 9 10 II <2 13 14 15
1 MITITtLU Iz 1/2 % </2 1 7s 1 1 3 1 Vz 1 7z 1 1Q
2 CIDC1LTEA 1/2 % 1 s 1 7z 72
3 GKirESCLI Vi i/2 1/2 1 1 1 1 */2 D 72 TE 9
4 KADOV/Cr ^2 1/2 1/2 • 72 □ 1 1 0 1 72 72 1 1 72 9
5 SZABO 1/2 0 0 / 1 / 0 0 1 1 1 1 9
6 WCHZK 0 / K 0 72 1 1 72 72 72 72 8

I7 PAVLOV 0 0 72 72 72 72 72 V 72 72 1 72
{s STANCPJ % *4 0 0 72 1 1 0 0 1 72 1 7fe

ARIMEK 0 0 0 0 (L 1 72 0 1 % 1 1 1 1
PAKTOS 0 1 0 1 1 0 1 o 0 72 72 72 7

11 NEGREA 1 0 0 0 1 0 72 0 0 1 72 72 72 1 72
12 ALEXAN6KE8CI/ 0 4/z f/2 r2 0 0 0 1 % 1/2 72 1 0 72 1 6%
15 CREEULESCU & 1 72 0 72 72 1 0 1 0 0 0 7z 67z
/4 NA L /C 0 0 0 72 7? 0 0 4/z 7z 1 1 [72 72 6
15 vo/MLEsev 0 0 72 0 7z 0 7?. 0 te 1 72
16 soos 0 Vz {/2 72 0 % 72 0 0 72 72 0 72 727M5 |

a fost arhiplină. Ne întrebăm ce se 
va tatîmpla astă-seară la Dinari». în 
orice caz, .amatorii de box au toate 
motivele să se grăbească să-și procure 
biletele, cunoscută fiind capacitatea 
redusă a acestei săli. Ceea ce a „fă
cut" succesul acestor reuniuni a fost 
în primul rînd spectaculozitatea majo
rității partidelor. Este adevărat că 
au fost și meciuri confuze, fără 
«ont lipsite de contingent ca boxai 
adevărat. Dar — și lucrul acesta este 
deosebit de îmbucurător — am asis
tat la numeroase meciuri de fa.-tară 
tehnică remarcabilă, am admirai for
ma excelentă în care se află fosil 
Alihalic, Mircea Dobrescu, Dumitru 
Ciobotaru, Victor Schiopu, Dumitru 
Prunoiu, Verrțel Stoianovici, ne-am 
bucurat de progresele indiscutabile în
registrate de corpul nostau de arbitri- 
judecători. Am avut chiar satisfacția 
de a vedea un arbitru — în speță. 
Ion Gruia — aplaudat „la scenă des
chisă" pentru oportuna descalificare a Ini 
Buriaș, de a auzi buneaprecieria^itive 
la adresa unor arbitri ca M. flBescS 
(cu excepția pripelii din Co-

jan—Simion), B. Robert. Gh. Daani- 
țrescu, Petre Epureanu și alții Toate 
ifcestea contribuie la crearea unui cli
mat propice desfășurării unor între
ceri pugilistice de calitate. Iar boxul 
nostru are nevoie tocmai de acest re
viriment calitativ; de această orien
tare spre ceea ce este eleganță, fine
țe. agerime ta „sportul cu mănuși". 
Păstrăm convirțrarea că ultimele gala 
din ciclul organizat de federație n« 
vor dezminți bunele aprecieri, care nu 
sînt numai «le noastre, d și ale mi
ilor de spectatori.

♦
Tot astă-seară, la Oradea, se va 

desfășura ultimul act al final-iar 
campionatului de calificare. După cam 
se știe, finaliștii au drept de parti+ 
pare la campionatele naționale i-.dv 
viduale.



„.Cămilele pășesc majestuos. 
aude monoton zgomotul clopoțeilor, se 
clatină ritmic baloturile cu. bagaje. Iar 
de jur împrejur se întin i nisipurile 
fără de sfîrșit ale pustiului Kara-Kum. 
Timpul pare să se fi oprit din mer< 
iar decorul mereu neschimbat îți dă 
o senzație de nemișcare. Dar aceasta

Articol scris ș pe citi 
pentru ,,SPORTUL POPULAR'-

met de oi și berbeci, prin pustiu. Cola
borarea acestor entuziaști a asigurat 
succesul. Au fost găsite mai multe

automobilulLor cutMaestrul emerit al sportului li. 
,Harkov L“.
este doar impresia celui care străbate 
pentru prima dată deșertul. De 
fapt înaintăm, și incă destul de repe
de, iar busola ne ajută să nu ne a- 
Batem nici uit moment de fa traseul 
stabilit cui mii de kilometri în urmă 
intr-un birou elegant al Institutului 
de Geografie din Moscova. Și traseul 
acesta ne poartă prin raioanele unde 
după toate probabilitățile vom găsi 

— „alto ifn" uscate ale unor foste1 lacuri 
^“galine.. Pentru ce trebuie aceste locuri? 

Ce fel de expediție este aceas
ta care în iarna anului 1957 s-a aven- 
tw^tprin marea de nfsip a Klara-Ku-

»Fvă povestim totul pe rînd.
Pină acum aproape toate recordu

rile mondiale de viteză pe automobile 
și inotocicfete erau stabilite pe piste
le de sare din S.U.A., efitere care 
faimoasa „Boneviile Flats" de lîagă 
Stolt Lake Chy este cea mai vestită. 
Lacurile sărate uscate prezintă tere
nuri plate ideale pentru realizarea 
vitezelor fantastice. Sarea oferă un 
coeficient mic de frecare și, de regula, 
■aerate piste soit foarte bine ferite de 
vînt.

lin. Eaoopa nu există tocuri auatoa- 
ge. Specialists sovietici ® presumes 
însă că în Turkmenia, în pustiul 
Kara-Kum pot fi găsite terenuri potri
vite tents firelor <fc record, cu nimic 
iatertoate celor dii» S il.A. Și tn «Cău
tarea acestor piste ideale a pornit 
expediția Clubului Central de Auto- 
Moto din U.R.S.S. alcătuite din maestrul 
emerit al sportului, recordmanul mon
dial Eduard Lorent, arbitrii de caie- 
goci^unională Henrik. Cerkaskoi și 

autorul acestor rin- 
duri. Expediția era însoțită de un to- 
pograf și un radiotelegrafist, care au 
ținut tot timpul legătura cu centrul, 
au făcut studii și fotografii. Expediția 
dispunea de cîteva cămile și un ușor 
automobil universal. Un ajutor de ne
prețuit le-a fost oferii cercetătorilor de 
ghizii turkmeni, locuitori și ciobani de 
prin partea locului care își petrec1 cea 
mai mare parte a anului conducted tur-

locuri potrivite dar în cele din urmă 
expediția s-a fixat asupra unei imense 
piste de sare din apropierea orășelului 
Kutu-Dag.

Există în lume mici localități care 
se bucură de o faimă mondială, cu 
toate că. ele nu dispun nici de mari 
întreprinderi industriale și nici mi
niștrii de externe nu le-au învrednicit 
cu organizarea marilor conferințe. Și

totuși a auzit de Cortina
d’Ampezzo, Falun, Davos, Labti. Cu 
rînd, probabil, în rîndui otășeletor cu 
mare faimă sportivă își va face Toc și 
mica localitate turkir.enă Kum-Dag. t a 
5 km de orășelul petroliștilor hirkme- 
ni se află un teren prezentîrrd condi
ții ideale osnru organizarea curselor 
record de automobilism și' motociclism. 
Pista descoperită acolo, cu o supra
față extrem de dură și de netedă 

măsoară 22 km lungime și 5 km lățime. 
Din Iței părți terenul este înconjurai 
cu munți care îl apără de curenții ds 
aer. Pe traseul ales vor putea fi rea
lizate fără rrict un pericol viteze de 
peste 300 km pe oră. In primăvara 
acestui an, mai precis pe Ta mijlocul lu
nii aprilie sînt programate Ia Kum-Dag 
primele tentative de record.

La întreceri vor lua parte alergă
tori atît de cuncscuti cum sînt auto- 
mobfliștiî Lorent șî Nikitin, motocicliș- 
tii Novikov, Sumilkin și Ambrosenkov. 
Trei din acești cinci au reușit să sta
bilească cîteva recorduri mondiale 
chiar și, în curse organizate pe șosele 
obișnuite. Lorent deține patru recor- 

mondfale. Ambrosenkov și Niki- 
cîte unul. Acum, acești sportivi 
putea să ridice și mai sus plafo- 
performanțelor. să obțină viteze 

și mai amețitoare. Noua pistă deschi
de- perspective nu numai pentru aler
gătorii sovietici, in scurt timp după 
amenajările care se vor face acolo, 
traseele de la Kum-Dag vor putea 

găzdui mari competiții internaționale 
în care își vor măsura forțele cei mai 
buni alergători de pe continent

V. DVORȚOV 
arbitru Ia sporturile cu motor 

Moscova, martie, Î958.

Selecționatele Dinamo U. R. S. S
învingătoare în înfîlnirea de gimnastică

cu Dinamo București
Emilia Liță pe primul loc la individual compus

ieri dimineață am purtat o lungă 
convorbire telefonică cu tov. Sunțoo, 
șeful secției metodică și invățămint din 
asociația Dinamo a ilniunif'So-aieiicc, 
despre irăilnirea ele gbnnasfTcă Dlriamo 
U.R.S.S.—Dinamo București. Am aflat 
astfel rezultatele acestei întreceri prie
tenești și impresiile provocate in capi
tala Uniunii Sovietice de tinerii noștri 
reprezentanți. După cum era de aștep. 
tat, selecționatele Dinamo (U.R.S.S.) 
au obținut victoria atît in meciul'mas 
calin, cii si in cel feminin. Totuși for
mațiile noastre s-au comportai foarte 
birie. încheind disputa la mică dife
rență de puternicii lor adversari Mai 
mult, in întrecerea feminină indivi
duală, gimnasta noastră Emilia Liță a 

j înregistrat o admirabilă și surprinză
toare victorie, ocupînd primul I'jc la 
individual compus. De asemenea, în 
concursul băieților, Ștefan Hărgălas a 
terminat pe locul 111 la individual 
compus în imediata apropiere a doi 
din componența echipei cttrh" orrnc 
mondiale și olimpica, Pbtlnoi și (Talda, 
iar Ludovic Lakatos s-a clasat pe lo
cul V, înregistrind, ca și Hărgălaș, 
un. punctaj superior baremului«, de 
maestru al spartului.

>■

Tntîlhirea gimnaștilor dinamovișfi 
din Vtâuiiea- Sovietică si din București 
s-a desfășurat pe terenurile de tenis 
acoperite din Moscova in [ața unui 
numeros public. După cum n s-a co
municat telefonic, gimnastele noastre 
au impresionat prin. pregătirea. tine
rețea și forța lor de concurs, iar bă
ieții au lăsat in mod. individual o 
bună impresie. Și ca rezultat (deși am 
fost învinși) dar mai ales ca mijloc 
de a ne îmbogăți rutina de concurs, 
întUnirea de la Moscova poate 
siderată ca un veritabil succes, 
țiurie specială pentru maestri 
lui Emi'îa Lițăc Maestrul - 
I rederic Orendi nu și-a putut 
șansele, resimțindu-se încă de pe r.a 
luxației la mină suferită in antrena
ment acum cîteva săpiămir.t.

Rezultate tehnice: MASCULIN: Di
namo LI.R.S.S.—Dinamo București 
667,85 p: —658,15 p.ț individual: 1. 
Portnoi 112,05 p, 2. Gaida 111,60 p„ 
3. Ștefan Hărgălas 110,85 p., 5. Lu
dovic. Lakatos 109,60 p.t FEMININ: 
Dinamo U.R.S.S.—Dinamo București 
447,2-—437,45 p:: mdividuatr 1. Emilia 
Liță 752 p., 2- E. Gut (U.ELS.S.) 75 
Pe, 3. Lisa Ațirc^ova țl'.R.S^.) 7^p.

fi con-
O men- 
srr.rti-

apăra

Tradiționala intilnire fotbalistică a juniorilor

TURNEUL FNTERNAȚICvîAL U. E. F. A.
1Ș1 ÎNCEPE MIME a Xl a EDIȚIE

~— Reprezentativa noastră susține primul meci in compania 
tinerilor fotbaliști greci —

Mii ne începe a Xl-a ediție a Turn.uiuj Internațional de Juniori 
,a Tradiționala competiție a tinerilor fotLali^ti se

e-> p p. Germană și Luxemburg pină
U.E.F.A. 1
va desfășura in Belgra, Franța, 
la 13 .............. - - -

Anal 
insă Ia 
Ultima 
de .Nord. Cele 13 reprezentative au 
fost împărțite în patru grupe (două 
de cite 5 echipe și două de cîte 4). 
Sistemul de disputare se cunoaște: în 
prima fază, aceea pe grupe, fiecare 
echipă va susține un singur meci cu 
celelalte din grupa respectivă; echi
pele învingătoare de grupe se vor ca
lifica pentru faza următoare, care cu
prinde semifinalele (programate Ia 
11 aprilie) și finalele (la 12 aprilie 
pentru locul 3, la 13 aprilie pentru 
locul 1). Prima fază se va desfășura 
în orașe din Belgia, Franța, R. F. G. 
și Luxemburg, a doua — finală — 
în orașe din Luxemburg, țara orga
nizatoare, a cârpi federație sărbătorește 
anul acesta 50 de ani de existență. Ite 
amintun componența aefcr patru gsu. 
»: ;.iu’w»Armii

Grupa A: Iugoslavia, Franța, Poîo-« 
nfa, Bufgarrâ

Grupa B: Austria, R. F. Germană, 
Cehoslovacia, Belgia, Italia

Grupa C: Romînia, Grecia, Unga
ria, Olanda, Turcia

Grupa D: Luxemburg. R. 
mană, Spania, Anglia.

Grupele se prezintă destul 
librate; nu s-ar putea spune 
este mai slabă ca celelalte. Totuși, 
ni se pare că primele trei grupe vor 
ocaziona întreceri mai pasionante dat 
iiind numărul mai mare 
renți la primul Ioc.

Juniorii noștri vor avea 
destui de dificilă datorită 
majoritatea sînt mai tineri (ÎS—17 
ani) decît cei din echipele precedente 
(F7—18 anf la datele acelea), nu au 
încă suficientă experiență, iar ca va

se situează sub , 
a juniorilor din 
trecuți. Toate a- 
duc la concluzii

aprilie, data fitralef.
acesta s_au înscris 20 de țâri, 
intrecere participă numai 18. 

care s-a retras este Irlanda

D. Ger

de echi- 
că una

de. concu-

o misiune 
faptului câ

Ioane 
aceea 
anii 
cestea . .
că anul acesta echipa 
noastră va avea’ o sar- •MAMUR
cină mai giea ia cele, 
patru partide care — 
după cum comunică e 
recentă telegramă a fe
derației
— sînt astfel 
te :

2 aprilie: cu
Ia Luxemburg

4 aprilie: eu 
la Dudelange

5’ aprilie: eu 
Ia Dilferdange
9 aprilie: cu Turcia la 
Rodange (toate orașe 
din Luxemburg).

Sperăm totuși fntr o 
comportare demnă pentru 
că acești juniori au ea 
Litâți fizice și morale eu 
care să suplinească une
le Tipstir de natură teh
nică și, într-o măsură, 
tactică Speram nui alga Teatrul de

că această participare le va fi de 
mare folos viitoarei lor dezvoltări.

CELE 10 EDIȚII
In încheiere, iată istoricul Turneus 

Lui Internațional de Juniori:
1948, în Anglia: 1. Anglia; 2. O 

landa; 3- Belgia.
Finala: Anglia—Olanda 3—2.
1949, în Olanda: 1. Franța; 2. O- 

landa; 3; Belgia.
Finala: Franța—Olanda 4—1.
1950, în Austria: 1. Austria; 2. Fran. 

ța; 3. Olanda.
Finala: Austria—Franța 3—2.
1951t în Franța: l. Iugoslavia; 2, 

Austria; 3. Irlanda de Nord.
Finala: Iugoslavia—Austria 3.—2.
1952, în Spania: 1. Spania (la gol-' 

averaj>; 2. Belgia; 3. Austria
Finala: Spania—Belgia 0—0.
J9»k io Belgia: 1. Ungaria; 2. Tu- 

goslavia; 31 Spania
Finala: Ungaria—Iugoslavia 2—0.
M&4. î*  1. F. 6.: 1. Spania (la 

golaveraj}; 2. It. F. G.; 3. Argen
tina.

FTnata: Spania—R. F. G. 2—2.
1955, în TtalTa — Seria I: 1. RUM 

MINIA; seria Li: l. Italia; seria 111: I. 
Bulgaria; seria LV: 1. Ungaria; .seria 
V: I. Cehoslovacia. S-a disputat fără 
turneu

1956, 
garia; 
HI: L 
cia. S-a disputat fără turneu final.

1957, în Spania: L Austria; 2. Spa
nia: 3—4. Franța și Italia.

Finala: Austria—Spania 3—2.
Echipa noastră a jucat in. seria a 

IV-a, ai cărei clasament a fost: 
Franța; 2. Cehoslovacia; 
(Ia egalitate de puncte 
dcwă, dar ca golaveraj 
4. Belgia.

final.
în Ungaria — Seria I: 1. Un. 

seria II: 1. ROMIN1A; seria 
Italia; seria IV: 1. Cehoslova-

. • \ 
LIE6E • X

KRSSERS*-,

3. ROM1N1A 
eu primele 

mai slab) :■

luxemburgheze 
prqgrama-

Grecia

Olanda

Ungaria
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desfășurare al Turneului

Cum se vor face calificările 
în sferturi‘e de finală ate campio- 

nafatai mondial
După cum se știe, p-timele două echioe 

din cele patru grupe ale campionatului 
mondial vor juca în sferturile de 
finală ale competiției. Criteriul de cali
ficare al acestor echipe a fost discutat 
recent (din nou) la Stockholm de că
tre comitetul de organizare a campiona
tului. Cu acest prilef <-a stab fit ca în 
cazul cî-rad primele două formații’ se află 
la egalitate de puncte, acestea să Joace 
un nou meci, pentru desemnarea lo
cului I și ir în grupă. D~că trei re
prezentative se vor afla La egalitate- 
de puncte atunci primele două se vor 
califica fn baza golaverajului (pentru 
desemnarea- locului I și II acestea vor 
juca o partidă). In cazul cînd toate 
cele patru echipe s-înt la egalitate, în 
baza tragerii Ia sorți se vor programa 
două meciuri, iar învingătoarele se vor 
îa-lifica în turul următor. Firește, siste
mul este defectuos, pentru că în acest 
fiel este posibil ca numeroase echipe 
să joace partide suplimentare,, fiind, 
rupuse astfel la un efort prea mare.

O afacere bună...
Comitetul de organizare a campionatu

lui mondial a adresat FIFA o cerere 
2U privire la încasările pe care Ie fac 
schip-ele finaliste în meciurile intema- 
.ionale dinaintea. turneului final, al 
campionatului mondial. Potrivit cererii, 
ichipa participantă în turneul final tre
ime să garanteze că va preda comite- 
uTui efe organizare q sumă de 50 la 
ută din totalul încasărilor rezultate 
Sân meciul respectiv.
Firește, afacerea nu e gvînd în

'edere ca îrr pertoadâ ^nrirte-i cam- 
•îcnatului vor avea loc nenumărate- me*-  
îuri internaționale: Ungă ria-Iugosla via,

EEZFOTIBAE peste hotare^
Tugoslavia-Angiia. U.R.S.S.-.-VngJa. etc. 
După’ cum se vede, nu e deloc rău să fii 
gazdă a unui campir>nat mondial1 de 
fotbal

Miine la Praga t 
Cehoslovacia — R. F. Germană

Miercuri, stadionul Strachov din Pra- 
ga găzduiește primul meci internațional 
al anului al echipei reprezentative a 
Cehoslovaciei, care va întîlni pe cam
pioana lumii, reprezentativa R.F. Ger 
mane. Sâmbătă, selecționata Cehoslova
ciei a susținut ultimul joc de verificare 
în compania formației Dukla Pardubice 
de care a dispus cu scorul de 3-2. In 
acest meci a fost folosita următoarea 
formație: Ftacho-Hertl, Cadek. Novak- 
Pluskal, Masopust-Dvorak, Hovorka, 
Molnar, Zikan, Kraus.

Lotul german cuprinde următorii jucă
tori: Sawitzki și Țilkowski (portari); 
Stlolltenwerk, Iuskowiak, Spăth, Erhardt 
(fundași); Eckel. Szymoniak. Sturm 
mijlmcași); Klocft, Schmidt, Fritz Wal
ter, Kelbassa, Schafer, Seya, Cieslărczykr 
(înaintași).

@ Anul acesta va avea loc la Praga 
un meci internațional de fotbal între 
reprezentativele Cehoslovaciei șl Uniu
nii Sovietice. Intîănirea se va disputa la 
30 august
• Cu prilejul conferinței care a avut 

loc la Sofia, reprezentanții federațiilor 
din Iugoslavia și Bulgaria au căzut de 
acord ca la data de 11 mal să aibă loc 
meciul internațional dintre reprezentati
vele-. secunde ale Iugoslaviei, și Bulga
riei.

Vasas are de trecut un examen 
dWicH

Mîlne scară se dispută la Madrid pri
mul meci din cadrul semifinalelor ..Cu
pei campionilor europeni’*;  Echipa ma
ghiară Vasas este suppsă unui examen 
deosebit de dificil, avînd de suportat 
asaltul lui -Real, de două ori câștigă
toare a competiției în care figurează 
internaționalii Di Stefano, Gento. Su
arez ~etc. De sîmbătă budapestanii se 
află1 în capitala Spaniei. In aceeași zi 
ei au asistat la un joc de- campionat 
(disputat în nocturnă) între- IȚeal și Va- 
Ilidod'. Real (care conduce acum eu 4 
puncte în clasament) a? câștigat după un 
joc excelent cu 5-3,

Dinama Moscova învinsă de 
Sahtîor!

Etapa a Il-a a campionatului U.R.S.S. 
s-a disputat sub semnul, surprizelor. 
Cea mat consistentă o constituie' fără 
îndoială înfrîngerea campionilor țării, 
Dinamo Moscova de către echipa mi
nerilor din Donbas, Sahtior Stalino. 
Această partldâ disputată la Tbilisi s-a 
soldat cu scorul de 1-0 în favoarea 
lui Sahtior. Iubitorii de fotbaT din ca
pitala. Gruziei, care urmăriseră sîm- 
bătă pe Dinamo Moscova, au a\*ut  
prilejul să asiste a doua zi la evolu
ția unei, alte echipe fruntașe a fot
balului sovietic, T.S.K.M.O. care în- 
tîinea pe Dinamo din localitate. După 
severa înfrîngere .suferită cu o dumi
nică în urmă, dinamoviștîi din Tbilisi 
șî-au reorganizați, complet jocul .și . în- 
tărindu-și, în special, compartimentul

apărării au reușit să întreacă cu 2-1 
fattnosul eolectiv moscovit. Alte re
zultate r Torpedo—Moldova 3-1, Dina
mo Kiev—Spartak Moscova 1-1, Ari
pile S-ovietelon—Lokomativ O-Qu

Campionatul englez sub semnul 
luptei pentru promovare

Cum Wolverhampton Wanderers nu 
mai poate, în mod. practic,, pierde pri
mul loc în clasament (sîmbătă „lupii” 
au întrecut în deplasare cu 3-0 pe 
West Bromwich Albion), atenția iubi
torilor de fotbal din Anglia se în
dreaptă acum eătre alte aspecte le
gate de activitatea fotbalistică.

In primul rînd este așteptat cu In
teres apropiatul debut al naționalei 
engleze care la 19 aprilie întîlnește 
Scoția la Hampden Park. După cum 
se știe, o avanpremieră a întîinirii a 
avut loc miercurea trecută, cînd sub 
denumirea, de selecționate de ligi cele 
două naționale s-au înfruntat într-un 
meci care a dat cîștig de cauză engle 
zilor la un scor categoric : 4-1. Echipa 
lui Winterbottom a mers bine, deși 
lipseau ambii jucători care candidea
ză la postul de inter stînga — Haynes 
(FulTram)’ si Charlton (M.U.) — anga
jați în rejucarea semifinalei din cupă. 
In centrul liniei de atac engleze tî- 
nărul Derek Kevan a justificat în
crederea care i șe acordă mareînd. 3 
goluri. Fără a se apropia de valoarea 
regretatului Tommy Taylor, el pre
zintă calități de forță și viteză care 
îl reecmandă. din plin. Și totuși, ulti
ma etapă de ligă poate influența pă

rerile Tui Winterbottom. Intr-adevlr. a- 
tenția ziariștilor a fost atrasă de un 
alt tînăr centru înaintaș, Bobby Smith 
de Ia Tottenham, care a marcat 5 
«aluri în poarta Iul Aston Villa (scor 
general r 6-2). o formă constantă pre
zintă și Jim Murray (Wolverh) Gare și 
sîmbătă a marcat 2 goluri. In schimb, 
veteranul Torn Flnney, alt candidat 
La postul de centru în națională, 
a înregistra o scădere oe formă. ^îm
băta el a ratat pentru Preston două 
lovituri de perraTtî- !*...  Finney va fi 
folosit probabil în vechiul său post 
de extrem stânga.

Pentru spectatorii jocurilor de ligă, 
mai interesantă decît lupta din frunr- 
tea clasamentului este cei din cPadă, 
unde nu mai puțin de 7 echipe luptă 
să scape de retrogradare : 16. P?rts-
moutiT 2$ ja 17. Leeds 28 p. rs—21. 
Newcastle, Leicester, Aston Villa, Sun
derland 27 p. 22. Sheffield Wednesday 
26 p. De notat că ultima a. jucat în 
precedentele sezoane de 3 ori în ligă 
I și de alte 3 ori în a Il-a. Pentru 
promovare luptă în liga secundă ur
mătoarele cluburi : 1. West Ham 49 p. 
2—3. Charlton Aibletie, Liverpool 46 p. 
4—5. Fulham, Blackburn 43. Fulham 
are o bună poziție strategică avînd 3 
jocuri mai puțin decît liderul. (TRD. V.)

© La 30 martie s-a desfășurat întn- 
nirea de fotbal dintre selecționata ora
șului Valencia și echipa bulgară ȚDNA 
Sofia. Fotbaliștii bulgari au repurtat o 
victorie categorică cu 5:— 1.
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Delegafia guvernamentală a R.P. Romîne 
a sosit în R. P. Chineză

Zabelina — Re ft o — Orban; 
Wo jciechoivski —Saccaro—Gonsior;

Osipoo — K amuți — Rumin...
KUNMIN 31. — De la trimisul spe

cial Agerpres.
in ziua de 31 martie, la amiază, a 

sosit la Kttnmin delegația guverna
mentală a Republicii Populare Romîne, 
condusă de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, tovarășul Chivu Stoica, care la 
invitația guvernului Republicii Popu
lare Chineze face o vizită în marea 
țară prietenă.

Din delegație fac parte tovarășii E- 
iriil Bodnăraș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe. Din de
legație face — de asemenea — parte 
Th. Rudenco, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Chineză.

Primul oraș chinez în care a sosit 
delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, capitala provinciei 
Yunan, i-a primit pe oaspeții romîni 
într-un cadru sărbătoresc și într-o at
mosferă de entuziasm și dragoste fră
țească. Aeroportul orașului era împo
dobit cu drapelele de stat ale Republicii

Populare Romîne și Republicii Populare 
Chineze. Pe fațada clădirii centrale a 
aeroportului o uriașă pancardă pe 
care erau înscrise cuvintele „Bun 
venit delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Romîne în frunte 
cu tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri".

In momentul cînd avionul aducînd 
pe înalții oaspeți romîni a aterizat 
pe aeroportul din Kunmin, din sute 
de piepturi au izbucnit puternice ova
ții și urale, zeci de stegulețe, năframe 
și buchete de flori au fluturat în aer. 
Coborînd din avion, tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș și Avram Buna
ciu au fost salutați cu căldură de pre
ședintele Comitetului Popular al pro
vinciei Yunan, Yu I-tsuan, vicepre
ședintele Comitetului Popular al pro
vinciei Yunan, Sin Min-hui, adjunctul 
ministrului de Externe al Republicii 
Populare Chineze, Cin lun-cen, de am
basadorul Republicii Populare Chineze 
în Republica Populară Romînă, 1<£ 
Bo-nian și de ambasadorul Republicii

Populare Romîne în Republica Popu
lară Chineză, Th. Rudenco, împreună 
cu membrii ambasadei sosiți la Kun- 
min pentru a-i întîmpina pe înalții 
oaspeți din patrie.

Fanfara aflată pe aeroport a into
nat imnurile de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii Popu
lare Chineze. După ce a primit salu
tul comandantului companiei de onoa
re aliniate pe aeroport, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne a trecut în revistă 
compania de onoare. Membrilor dele
gației guvernamentale romîne le-au 
fost apoi prezentate persoanele ofi
ciale aflate pe aeroport.

Președintele Comitetului Popular al 
provinciei Yunan, Yu I-tsuan, a rostit 
o cuvîntare de bun venit în cinstea 
delegației guvernamentale a Republi
cii Populare Romîne.

A răspuns președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, tovarășul Chivu Stoica.

...trei din disputele „cap de afiș66 
ale Criteriului mondial de scrimă

C.C.A. considerată una dintre favoritele „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" la baschet

■O Părerile a doi reputați antrenori străini exprimate arbitrilor noștri Hoția și Szalteleki care au condus 
partide din Cupa Campionilor. • Programul viitor al echipei CCA în Cupă

Victoria obținută duminică de 
țioasă pentru că reprezentanții noștri 
seWt de dificil de învins pe teren 
pa noastă campioană a trebuit' să 
bișnuite pentru ea.

In orice caz debutul este promițător 
și să sperăm că el va fi urmat de 
alte noi performanțe de care echipa 
C.C.A. și baschetul nostru masculin 
în general sînt capabile. Ieri seară, 
baschetbaliștii romîni au susținut un 
nou meci în capitala Greciei în com
pania unei selecționate a orașului.

Programul viitor îrt „Cupa Cam
pionilor Europeni" al echipei C.C.A. 
este următorul: 13 aprilie la Bucu
rești cu Panelinios (meci revanșă). 
In situația că îi va învinge la Bucu
rești pe baschetbaliștii greci sau va 
pierde la 1—2 puncte, C.C.A. va 
juca la 20 aprilie la București cu 
Mambi Tel Aviv (campioana Israe
lului) și la 4 mai la Tel Aviv (par-

C.C.A. la Atena este deosebit de pre- 
au întilnit un adversar valoros, deo- 

propriu și — în plus — fiindcă echi- 
îacă față unor condiții de joc neo-

tida retur). Dacă trec și de acest 
adversar, militarii vor întîlni în 
finala grupei pe Akademik Sofia, 
campioana Bulgariei. Urmează semi
finalele (între cîștigătoarele grupelor) 
și finala. Echipa noastră este consi
derată de specialiști ca una dintre 
favoritele Cupei. Iată declarațiile a 
doi dintre arbitrii noștri care au con
dus partide peste hotare și au discu
tat cu antrenori reputați despre ma
rea competiție.

• Zilele trecute s-au întors de peste 
hotare doi arbitri romîni care au con
dus partide din „Cupa Campionilor 
Europeni" la baschet: Mihai Szaltele
ki — care a arbitrat la Riga întîl- 
nirea dintre campioana U.R.S.S., Casa

Cursa Păcii „V arșovia—Berlin—Praga

Participă și o echipă canadiană
Zilele trecute a 

avut loc la Varșo
via ședința comite
tului’ de organizare 
a celei de a Xl-a 
ediții a Cursei Pă
cii. După analizarea 
lucrărilor pregăti
toare, s-a hotărît

ca să mai aibă loc o ultimă ședință 
ia data de 27 aprilie la Varșovia.

• Cu prilejul aceleiași ședințe s a 
luat în discuție cererea de înscriere

pentru cicliștii țărilor participante au 
fost stabilite după cum urmează : An
glia 1—6, Austria 7—12, Belgia 13—18, 
Bulgaria 19—24, Canada 25—30, Ceho
slovacia 31—36, Danemarca 37—42,Fin
landa 43—48, Franța 49—54, Olanda 
55—60, Iugoslavia 61—66, Luxemburg 
67—72, R. D. Germană 73—78, R. F. 
Germană 79—84, Polonia 85—90, Romî- 
nia 91—96, Elveția 97—102, Suedia 
103—108, Ungaria 109—114, Italia 
115—120, Uniunea Sovietică 121—126.

Ofițerilor, și campioana R.D. Germane, 
U niversitatea Humboldt — și Eu
gen Hoția care a condus la Sofia 
meciul Akademik-Jeunesse Alep (Re
publica Arabă Unită). Despre marea 
competiție a cluburilor .europene am 
vorbit doar în fugă (amîndoi arbitrii 
erau grăbiți; trenul spre casele lor, 
spre Oradea, pornea peste un siert de 
oră).

„Am fost primit minunat ații la 
Moscova — unde am poposit o zi— cît 
și la Riga, ne-a spus arbitrul Szalte- 
leki. Jocul dintre campioanele Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane, cîștigat 
detașat de gazde, a fost urmărit de 
peste 3000 de spectatori prezenți în 
sala Dinamo și afară de... alți 5000 
cu ajutorul unor uriașe ecrane 
de televiziune. Antrenorul campioa
nei Uniunii Sovietice, Alexandru 
Gouelskis, mi-a declarat că el 
consideră ca cele mai tari formații 
ale Cupei Campionilor pe reprezentan
tele Cehoslovaciei (n. r. Slovan Orbis), 
Romîniei (n. r. C.C.A.) și Bulgariei 
(n. r. Akademik). La care eu adaug 
excelenta echipă din Riga".

Arbitru! Hoția ne-a declarat: Aka
demik Sofia a obținut o victo
rie destul de categorică, dar tinerii 
jucători sirieni au o tehnică remarca
bilă. Antrenorul lor Elie Daoule, au
zind. că sînt romln a ținut să-mi 
spună că apreciază in mod deosebit 
baschetul nostru. El a văzut echipa 
Romîniei in urmă cu doi ani la Marele 
Premiu al Eliberării disputat la Ca
iro (n.r. cîștigat de reprezentanții 
noștri). Ii consideră pe jucătorii ro- 
mini printre cei mai buni din Euro
pa și crede că C.C.A. va face o figură 
remarcabilă in „Cupa Campionilor Eu
ropeni".

Ef. I.

Despre trăgătorii 
din Ungaria, R.F. 
Germană și Fran
ța, participnnți în 
apropiatul Criteriu 
mondial de scrimă, 
am vorbit în mate
rialele precedente, 
subliniindu-le for
ța, pregătirile și 
șansele. Despre 
„ai noștri" aflată 
material ce apare

tot în acest număr al ziarului nos
tru. Așa că a rămas să mai pre
zentăm scrimerii din Italia, Polonia 
și Uniunea Sovietică pentru a încheia 
comentariile despre favoriții noștri și, 
mai ales, ai „calculului hîrtiei".

Contrar federației franceze care și-a 
stabilit Iotul pentru București în func
ție de un singur concurs (Criteriul 
național al trăgătorilor sub 21 ani — 
desfășurat recent la Paris), federația 
italiană și-a selecționat cei 12 con- 
curenți (plus 3—4 rezerve) în urma 
a nu mai puțin de trei competiții: 
campionatele provinciale studențești, 
concursurile triunghiulare dotate cu 
diferite trofee și „Marele premiu al 
tinerilor". Din comentariile presei ita
liene rezultă că scrimerii peninsulari 
speră să realizeze cel puțin o perfor
mantă asemănătcare cu cea de a- 
nul trecut, cînd sabrerul Chicca a 
cucerit titlul de campion. Cum Chic
ca nu mai participă, speranțele Ita
liei sînt puse in valorosul Gianluigi 
Saccaro care a ajuns în echipa olim
pică de spadă și care, de altfel, ne-a 
impresionat și pe noi la internaționa
lele din 1956 de fa București prin 
stil și vitalitate. Saccaro va încerca 
să se revanșeze asupra polonezului 
Jerzy Wojciechowski care anul trecut 
i-a suflat titlul printr-o victorie ob
ținută la limită. Wojciechowski ne 
pare însă greu de întrecut, mai cu

seamă în această ediție cind este ta- 
lonat de colegul său Bohdan Gonsior 
care se prezintă intr-o formă exce
lentă fiind recent semifioalist ol 
„Trofeului Spreafico", concurs desfă
șurat în Italia prin eliminare directă 
în formula „cine obține primul !• 
tușe". Trofeul Spreafico a fost cucerit 
de campionul mondial Giorgio Aug- 
lesio care l-a întrecut in primul tur 
pe Wojciechowski cu 10—I.

Deși scrimerii sovietici au realizat 
la Leipzig o senzaționnlă victorie la" 
spadă, totuși „calculul hîrtiei" îi im
pune mai ales în probele de floretă. 
La băieți, duetul Osipov—Rumin. care 
anul trecut a fost depășit de duetul 
maghiar Fiillop-Kamuti (ultimii da- 
sîndu-se pe locurile i-ll, iac Osipov 
pe III și Rumin pe IV), va încerca 
să profite de absența campionului 
mondial Fiillop, revanșindu-se asupra 
lui Kamuti. La fete, campioana mon
dială de senioare Alexandra Zabelina 
este hotărîtă să nu permită tinerelor 
din generația ei să-i știrbească pres
tigiul de cea mai bună trăgătoare a 
lumii și, totodată, urmărește să se 
„răzbune" pe eliminarea timpurie su
ferită în ediția trecută a Criteriului 
în urma unui baraj prin care s-au 
calificat Predaroli și Else Otnmer- 
born, ultima prezentă și anul acesta 
în lotul vestgerman. Interesant că 
în seria din care a fost eliminată Za-, 
belina a ieșit din concurs și primul 
pala noastră reprezentantă Olga Or
ban, în schimb s-a calificat fără emo
ții Waltraut Peck (Austria ).|^fc-ar 
putea ca la București, Peck Wr ne 
mai repete „figura" de la Varșovia, 
permițînd aciuatei campioane mon
diale să-și dispute intiietatea în finală 
cu dubla campioană de tineret, Rejto 
și cu principala noastră favorită, Olga 
Orban

RENATO ILIESCU

In aprilie și ceva mai tîrziu...
— Intîloiri internaționale ale sportivilor romîoi —

la competiție a cicliștilor canadieni. 
Comitetul de organizare a hotărît să 
admită și echipa canadiană în compe
tiție.

• Incepind de la 7 aprilie cicliștii 
iugoslavi vor începe pregătirile în ve 
derea competiției. Din lotul alergăto
rilor iugoslavi fac parte cicliștii: Pe
trov ici, Le variei, Voleici, Baric, Milen- 
kovici. Zidan, Kreber etc.
• Anul acesta numerele de ordine

Ieri la Atena

Echipa de baschet a C.C.A. 
a realizat o nouă victorie

ATENA 31, (prin telefon). — Echi
pa de baschet a C.C.A. a susținut azi 
(n.r. ieri) un joc amical în compania 
unei puternice selecționate a capitalei 
elene. După un meci dinamic și pal
pitant, care a entuziasmat pe cei 2.000 
de spectatori, baschetbaliștii bucu- 
reșteni au cîștigat cu scorul de 53—41 
(26—24).

Mîine (n.r. azi) echipa C.C.A. pă
răsește Atena pe calea aerului, în- 
dreptîndu-se spre țară

Duminica sportivă in R. D. Germană
Întîlniri internaționale la tenis, șan, baschet, judo și schi

BERLIN (prin telefon de la cores
pondentul nostru GERHARD LERCH). 
Sîmbătă și duminică au avut loc în 
R. D. Germană numeroase întîlniri 
internaționale. Sportivii germani au 
obținut cu acest prilej cîteva frumoase 
succese. Astfel, la tenis, echipa Ein- 
heit Berlin a întrecut formația polo
neză Leggia Varșovia cu 4—2 (de re 
marcat că în echipa poloneză se aflau 
cunoscuții jucători Radzio și Piontek).

La Dresda s-a desfășurat un meci 
; de șah între selecționata orașului și 

echipa maghiară Meteor din Budapesta. 
Victoria a revenit șahiștilor germani 
cu 1!—9. (In formația maghiară a 
jucaț marele maestru Laszlo Szabo).

Intîlnirea de judo dintre reprezen
tativele R.D.G. și Poloniei a revenit 
primei cu 12—0.

In cadrul „Cupei Campionilor Eu
ropeni" ia baschet, formația Universi
tății Humbold Berlin a fost întrecută 
de campioana U.R.S.S., Casa Ofițeri
lor din Riga, cu 31—26.

In sfîrșit. sezonul săritorilor pe schiu
ri este încă în plină desfășurare. La 
Oberwiesenthal și Kl’ngenthal au 
avut foc mari competiții internaționale.

In ambele întreceri pe primele locuri 
s-au clasat săritorii germani: Harry 
Glas și Helmuth Recknagel care au 
întrecut săritori renumiți ca norvegia
nul Ygeset, finlandezul Kerkonen etc.

începe o lună nouă din acest an 
care se anunță bogat în întîlniri spor
tive-indigene și internaționale. Și în 
acest aprilie pe care-1 dorim mai... 
primăvăratec, sportivii romîni vor fi 
chemați să reprezinte sportul nostru 
în multe confruntări internaționale, în 
afara celor anunțate: Criteriul Mon
dial al Tineretului la scrimă (4—7 
aprilie), Turneul Internațional de Ju
niori U.E.F.A. la fotbal (2—13 apri
lie) și Cupa Campionilor Europeni la 
baschet (C.C.A. — Panelinios Grecia 
la 13 aprilie, urmat de un joc amical 
între Panelinios și o altă echipă ro- 
mînească încă nedesemnată). Pe 
scurt, iată celelalte întîlniri interna
ționale (sa nu faceți nici o legătură 
între ele și data de astăzi, 1 aprilie...):

• LUPTE. — O întîlnire Sofia — 
București la lupte clasice la 20’ apri
lie la Sofia, urmată de una între Di. 
mitrovgrad și București la 22 aprilie 
la Dimitrovgrad. înainte cu o săptă- 
tnînă, mai precis la 12 și 13 aprilie, 
luptătorii romîni vor participa la pa
tru categorii de lupte libere la un 
concurs la Sofia și în același timp, la 
Sinaia ,vor evolua la alte patru ca
tegorii luptătorii bulgari.

• GIMNASTICA. — Iu afara între
cerii (masculine și feminină) dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și R.P.F. 
Iugoslavia (la 19 și 20 aprilie Ia 
București), la 26 și 27 aprilie, tot la 
București, se va desfășura un concurs 
(masculin și feminin) cu partic'parea 
gimnaștiloi din R. P. Bulgaria^ g. P. 
Polonă, R. P. Ungară. R. Cel 
și Italia.

• SCHI. — 
vor lua parte la 
nai „Aleco" (în 
aprilie.

Cinci schiori romîni
concursul internațio-

Bulgaria) între 11-1

• ȘAH. — O echipă din Ploeșl 
(Proiect IPS) va evolua în R. P. F 
Iugoslavia la 14 aprilie.
• TENIS. — Turneul tnternaționa 

triunghiular la București, între 30 a 
prilie și 8 mai. cu participarea repre 
zentalivelor de tineret ale R. P. Ro 
mîne, R. P. Polone și R. P. Ungare.

• TENIS DE MASA. — Do! spor 
tivi romîni vor participa la concursă 
rile internaționale individuale pe can 
asociația Spartak Moscova le va or 
ganiza între 3 și 11 mai, la Moscov 
și Kaunas.

J. O. 19M

ATLETISM
• Atletul sovietic 

Igor Ter Ovaneslan, în 
vîrstă de 19 ani, a rea
lizat la săritura în

La sediul comitetului de organizare 
a celei de a 17-a ediții a Jocurilor Olim
pice de la Roma, președintele Comitetu
lui olimpic italian. Onești, a vorbit des 
pre semnificația flăcării olimpice. El a 
arătat că ștafeta care va aduce flacăra 
pe stadionul din Roma va trece din ve 
chea Olimpie la Siracuza, în insula Na
xos și va urma un traseu istoric pe pă- 
mîntul italian pînă la Roma. (Agerpres)

ție — cît și în orașele Brno, Ostrava, 
Bratislava, Olomouc.
• In campionatul unional de hochei pe 

gheață' echipa Aripile Sovietelor este 
noul lider, TSK MO fiind învinsă cu 
6—4 de Dinamo Moscova. Aripile Sovie
telor au cîștigat tot cu 6—4 meciul cu 
Lokomotiv, totalizînd 41 de puncte față 
de 40 cîte a«e TSK MO.

lungime performanța de 7,55 m. într-un 
concurs desfășurat pe teren acoperit 
Ter Ovanesian este și recordman unio
nal la această probă cu rezultatul de 
7,77 m.

HOCHEI
Viitoarea ediție a cam

pionatelor mondiale de 
hochei pe gheață va 
avea loc în Cehoslova*-

A CINCEA REMIZA IN MECIUL 
SMISLOV-BOTVINIK

cia Campionatul va începe la 5 martie 
1959, iar meciurile se vor desfășura atît
pe gheața noului stadion din capitala 
Cehoslovaciei — în curs de construc

ȘAH
• Botvinik a jucat din 

nou deschiderea engleză 
în cea de-a 10-a par 
tidă a meciului cu

Smîslov dar, după schimbul nebunilor 
de pe negru, campionul lumii a obținut

un joc mai bun și inițiativa. In cont 
nuare Botvinik a echilibrat situația i 
partida s-a întrerupt la mutarea 40-a. I 
reluare s-au mai făcut numai patru mi 
țări, arbitrii consemnînd a 5-a remiză 
acestui meci.

După’ 10 partide, scorul este de 57r 
31/., în favoarea lui Botvinik. (Agerprea

• In primul tur d
TVNK minatoriu (zona orler1 EilIlO tală) al competiției 1

temațtonale de ten 
„Cupa Davis”, Japonia a învins Tailan< 
cu 5—0 și s-a calificat pentru faza urm 
toare.

• Finalele campx» 
T-î. Ha mad telor internaționale < îeHis ae masa tenis de masâ ale A

gliei desfășurate sir 
bătă seara la Londra au fost domina 
de jucătorii maghiari. Titlul de câmpie 
în proba de simplu masculin a reven 
fostului campion mondial Ferenc Sic 
care J-a învins cu 3—1 pe iugoslsvuJ V 
grinc. Acesta din urmă s-a calificat : 
finală, eliminîndu-1 pe campionul ei 
ropean Berczik cu 3—2. Un frumos suce 
a repurtat Sido și în proba de dub 
mixt unde jucînd alături de Eva Ko 
zian a învins cu 3-2 perechea Hrbud (I’ 
goslavia). Haydon (Anglia)
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