
Chemarea Consfătuirii de la Constanta — PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VAI

puternic imbold 
de noi succese

pentru obținerea 
în agricultură

LA CONSTANȚA, în orașul de 
reședință al primei regiuni în 
care țărănimea muncitoare a 
pășit în întregime pe drumul lumi

nos al colectivizării, al agriculturii 
socialiste, s-a desfășurat zilele tre
cute consfătuirea pe țară a țăranilor 
și lucrătorilor din sectorul socialist al 
agriculturii. In cadrul acestei consfă
tuiri, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., a 
prezentat o importantă expunere, pri
vind sarcinile actuale ta domeniul a- 
•riculturii. 
îndeplinesc 
Congresul 
privire la 
agriculturii 
agricole, consfătuirea a dezbătut — 
pe baza prețiosului îndrumar pe ca- 
re-1 constituie larga expunere a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
măsurile ce se impun pentru a asi
gura agriculturii noastre noi succese 
pe drumul construirii socialismului.

La tribuna consfătuirii de Ia Cons
tanța a răsunat glasul fruntașilor vie
ții de partid și de stat, al celor ce 
muncesc cu hărnicie pe ogoare pen
tru a da patriei produse agricoie în 
cantitate sporită, al oamenilor de ști
ință, care-și pun priceperea în sluj
ba agriculturii socialiste. Cu multă 
atenție au ascultat participant Ia 
consfătuire cuvîntul tovarășilor 
Gîrceag, președintele GAC H arman, 
regiunea Stalin, Mihai Culuri, ingi
ner la direcția zonală de îmbunătățiri 
junctare din Galați, Constantin San- 
ptl, președintele comitetului executiv 
al sfatului popular al regiunii Plo
ești, Vasile Voichiță, Erou al Muncii 
Socialiste, șef de brigadă la SMT 
Sîm^^lau .Mare, regiunea Timișoara.

Konya, secretar al comitetului 
raio^ff de partid Ciuc etc. Subliniind 
însemnatele realizări obținute în ulti
mii ani în domeniul organizării so
cialiste a agriculturii, consfătuirea a 
arătat că, in momentul de fa’ă. pes
te un milion și jumătate de familii, re
prezentând aproape jumătate din nu
mărul total al familiilor de țărani 
muncitori, au pășit pe calea agricul
turii socialiste. Este un succes deose
bit, însemnind un imbold și pentru 
celelalte familii de țărani* muncitori 
de a le urma exemplul, o dovadă a 
încrederii țărănimii muncitoare în 
partidul clasei muncitoare. îndrumă
torul sigur si încercat spre realizarea 
unui nivel de trai tot mai ridicata! 
oamenilor muncii de la orașe si sate. 

Chemarea consfătuirii de ta Cons
tanta, adresată celor ce muncesc pen
tru prooășîrea agriculturii noastre, 
îndeamnă țărănimea din gospodăriile 
colective și întovărășiri, pe muncitorii 
din gospodăriile agricoie de stat, pe 
ingineri, tehnicieni și oameni de ști-

Analizînd felul în care se 
sarcinile trasate de către 
al 11-lea al partidului cu 
transformarea socialistă a 
și la creșterea producției

Ion

ințâ din agricultură să-și unească 
eforturile pentru a spori producția de 
cereale și, in primul rînd, producția 
de griu și porumb, mijloc sigur de 
dezvoltare a tuturor celorlalte ramuri 
ale agriculturii și de îmbunătățire a 
aprovizionării populației cu produse 
agro-aliinentare. Chemarea consfătu
irii, ca și ------------ '----- « . ■
Gheorghe 1 
pentru toți 
cultură un 
îndeplinirea 
agricole, a i 
tre la înălțimea cerințelor impuse de 
dezvoltarea industriei socialiste și de 
nevoile de consum ale maselor.

însuflețiți de cuvintele Chemării, 
oamenii muncii de la sate se anga
jează să îndeplinească cu cinste mă
rețele sarcini trasate de partid, să 
sporească cantitatea de produse agri
cole, aducîndu-și importanta lor con
tribuție la opera de construire a so
cialismului in patria noastră. Păstrînd 
în inimă cuvintele Chemării care sa
lută recenta hotărire a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., de a înceta unila
teral experiențele cu arme atomice și 
cu hidrogen, oamenii muncii de Fa 
sate stat hotăriți să muncească fără 
preget pentru importanta cauză că
reia își închină toate eforturile.

i expunerea tovarășului 
Gheorghiu-Dej, Înseamnă 
oamenii muncii din agri- 
program de luptă pentru 
sarcinii sporirii producției 

ridicării agriculturii noas-

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romînă

ANUL XIII Nr. 3184 * Joi 10 aprilie 1958 * 4 pagini 25 bani

In mlimpinarea alei de
Pretutindeni, hi întreaga (ară, se 

desfășoară în aceste zile importante 
acțiuni sportive în cinstea zilei de 1 
Mai, <fe la inițiative privind amena
jarea de terenuri sportive și pînă la 
competiții speciale închinate măreței 
sărbători a oamenilor muncii Co

in
sărbători a oamenilor muncii, 
respondenții noștri vă relatează 
acest sens ultimele știri.

NOI BAZE SPORTIVE LA COMA- 
NEȘTI

In cinstea zilei de 1 Mai, colectivul 
sportiv Minerul-Comănești (președinte:

ing. A. Cocuz) a inițiat o frumoasă 
acțiune de construire și reamenajare 
de baze sportive. Astfel, chiar la I 
Mai va fi inaugurată noua arenă de 
popice, cu două piste, iar pînă atunci 
va fi dat în folosință și terenul de 
baschet Acestor inaugurări le vor ur
ma în scurtă vreme și altele. Este 
vorba de inaugurarea terenurilor de 
volei și tenis, care va avea și ea Ioc 
într-un viitor nu prea depărtat Sta
dionului colectivului i se aduc de ase-

Duminica

Al doilea act al disputei C. C. A.-PANELINIOS
in „Cupa Campionilor Europeni" la baschet

FODOR (C.C.Ă.)

• Campioana Greciei sosește 
astăzi ca autobuzul • Panelinios 
întâlnește luni echipa M. I. G.
• Ultimele pregătiri ale bas- 

chetbaliștilor de la C.CJL.

Peste trei zile spectatorii bucureș- 
teni vor vedea „la lucru” echipa cam
pioană de baschet a Greciei careîn- 
tîlnește în meci-retur pe campioana 
țării noastre: GCA.x Amîndouă for
mațiile luptă să se califice în turul 
următor al marii competiții „Cupa 
Campionilor Europeni". Reprezentan
ții noștri au cîștigat cu 63—60 la 
Atena, astfel că pornesc cu un avan
taj de 3 puncte. Aceasta nu trebuie 
însă să-i ducă la o siguranță exce
sivă în privința rezultatului din a 
doua întâlnire. Trei puncte pot fi ex
trem de ușor recuperate și depășite. 
Jocul se anunță și Ia București la fel 
de greu ca și cel susținut în capitala 
Greciei.

Criteriul mondial de scrimă
văzut pe planșele de asalt și de la masa presei

Oaspeții Criteriului mondial de scrimă pentru tineret (ediția a IX-a) 
au plecat. La despărțire încă mai elogiau— primirea, cordialitatea 
cu care au fost înconjurați si organizarea întrecerilor. Nu erau 

ai
** cu care au fost înconjurați și organizarea

simple amabilități. Oaspeții erau con vinși că mecanismul organizatoric 
concursului a funcționat mai bme ca în alte ediții ale Criteriului.

caz, indiferent de inexactitățile 
compunerea seriilor, campioni au

concursului a funcționat mai bme
Vorbeau despre performanța reali

zată cu această ocazie, performanță 
care consta în respectarea programu
lui stabilit inițial, vorbeau despre sala 
Floreasca socotind-o ca ideală pentru 
jțsemenea dispute mondiale, vorbeau 
•— în fine — despre impecabila asigu
rare a bazei materiale, constînd în ca
litatea aparaturii, în ingeniozitatea 
semnalizărilor șt în operativitatea re
parării defecțiunilor inerente. Dar. a- 
propos de operativitate, ziariștii stră
ini, ca și cei roinîni, și conducătorii 
loturilor participante au avut unele 
obiecții în privința difuzării la timp a 
buletinelor cu rezultatele parțiale, 
cat... I

Dacă în observațiile de mai sus 
întâlnit unanimitate, în schimb Ia 
pitolul „întocmirea seriilor” (sarcina 
directoratului internațional) am înre
gistrat păreri diverse. Firește, fiecare 
le-a apreciat în funcție de propriile 
sale interese. Este greu să mulțumești 
deodată pe toată lumea I Totuși, în 
realitate unele scrii — mai ales sfer
turi de finală și semifinale — au fost 
disproporționate ca valoare, favorizînd 
pe unii și defavorizînd pe alții. Prin
tre cei defavorizați ne numărăm și 
oci. mai cu seamă la floretă fete șl 
sabie. (Afirmația socotim că respectă 
toate legile obiectivități! I), In orice

Pă-

am
ca-

în
a- 

juns cei care meritau, iar restul clasa
mentelor au fost influențate — după 
cum vom vedea — de alte cauze.

Ar

Așa cum stă bine oricărui spec
tacol grandios și Ia Criteriu am 
înregistrat „lovituri de teatru”. 
Eliminările surprinzătoare, răsturnă

rile de clasamente intervenite după ul
tima tușe și chiar apariția „meteorică” 
a unor campioni gratificați în prealabil 
cu puține șanse, au fost accidente plă
cute. gustate de marele public, care au 
ridicat valoarea spectacolului, transfor- 
mîndu-l într-o întrecere agitată, pa
sionantă, furtunoasă.

Dacă despre campion! am discutat 
în cronicile anterioare, urmează acum 
să poposim în tabăra celor ce au su
ferit, constatîndu-le durerile și, mai 
ales, diagnosticul lor.

petiției? De aici și șanseîe care li s-au 
acordat Dar la București au Tost ca 
și inexistenți Nu au figurat declt cu 
un reprezentant într-o finală și aces
ta, prim mare favorit, Jerzy Wo/cie- 
kowski, se află postat pînă Ia urmă In 
a doua parte a clasamentului final. Au 
prezentat oare polonezii un lot de în
cepători? Prezența lui ITojciekoreski 
campion ta 1957, a lui VFojda, finalist 
anul trecut, a lui Gonsior și a altora, 
dau un răspuns negativ acestei tn-

...Veștile ce ne-au parvenit de la 
Atena ne arată că baschetbaliste 
greci — care nu se așteptau de ioc 
să piardă pe teren propria — au 
făcut pregătiri intense în zilele care 
au trecut de la prima întîlnire cu 
CCA. Ei au susținut și cîte 2—3 me
ciuri amicale pe săptărrană spre a-și 
verifica formația. Campioana Greciei 
a părăsit Atena marți dimineața cu 
autobuzul. Ea a sosit ieri la Sofia 
și va fi astă-seară în Capitală. Fac 
deplasarea 12 jucători, un antrenor 
precum și membri din conducerea clu
bului. Mîine, vineri, oaspeții vor face 
un antrenament în sala Floreasca pe 
care îl vor repeta Sîmbătă, fn ajunul 
meciului.
• Jucătorii de la CCA și-au reluat

— după reîntoarcerea de la Atena — 
antrenamentele. Jucătorii accidentați
— Pușcașii și I. Dinescu — s-au re
făcut astfel că vor fi utilizabili du
minică. Lotul complet se prezintă ast
fel : Folbert, Fodor, Nedef, Em. Ni- 
culescu, Nedelea, Eordogh, Pușcașu, 
I. Dinescu, M. Răducanu, Pruncu, 
Testiban. Astă-seară baschetbaliștii 
militari susțin ultimul joc de verifi
care în compania MIG-ului. Partida 
are loc în sala Floreasca începînd de 
la ora 20.

• Arbitrii meciului — UTJUG 
(Turcia) -și BELOȘEVICI (Iugosla
via) urmează să sosească în Capitală 
sîmbătă.

• Panelinios va susține al doilea 
meci în țara noastră kini seara, la 
ora 19,30 în sala Floreasca. Baschet
baliștii greci vor întâlni echipa de ca
tegoria A. M1G.
• Menționăm că în cazul cînd echi

pa Panelinio» ar învinge la București 
tot la o diferență de trei puncte (ca 
și CCA la Atena) va avea loc un al 
treilea joc tot la București la ma
ximum 48 de ore de la disputarea în- 
tîlnirii-retur: deci cel mai târziu pînă 
marți

• Programul complet de duminica 
din sala Floreasca este următorul: 
ORA 18: București—Cluj (juniori); 
ORA 19,30: CCA — PANELINIOS

,Zile grele" pentru trăgătorii 
polonezi

Cine nu cunoaște vatoarea scri
mei poloneze? Cine nu știe că 
tn precedentele ediții ale Crite
riului și, în special, tn ediția anterioară 

găzduită de Varșovia, tinerii din Po
lonia figurau pe primul plan al corn-.

Clne nu cunoaște vaf 
mei poloneze? Cine 
tr» nrcoo/loniola ari Ni

(Continuare in pag. 4)

RENATO ILIESCU

Atacurile tn fleȘă, cum este cel pornit din dreapta, au abundat 
î* întrecerea de sabie.

menea îmbunătățiri; pista de atletism- 
a primit un strat de zgură roșie, sei 
repară acoperișul tribunei. Cu spriji-> 
nul unui alt colectiv sportiv localnici 
— „Lumina”, al termocentralei Goi 
mănești — se vor amenaja aci insta
lațiile necesare disputării 
tn nocturnă.

Al. Andriei,
NUMEROASE COMPETIȚII 

LA CLUJ
Sportivii clujeni își vor aduce con-: 

faibuția ia acțiunile sportive organe 
zate în cinstea zilei de 1 Mai prin 
participarea la marea competiție care 
va chema la întrecere sportivi din 11' 
ramuri de sport și va fi dotată ca 
cupa „/ Mai". Astfel, va avea loc o 
cursă ciclistă de semi-fond, o între
cere de haltere la care participă spor
tivi din Orașul Stalin, Reșița, Cluj și 
Deva, un concurs de tir prin cores-: 
pondență, precum și concursuri de na- 
tație, fotbal, handbal, oină, popice,- 
șah. tenis de masă, volei. Colectivul 
spcctiv „Rapid” va organiza de ase- 
menea tin concurs de lupte. In pădu
rea Hoia se vor organiza gale de box, 
precum și * * . _ . .
nasticS

meciurilor;

coresp.
SPORTIVE

întreceri de scrimă și ginw

E. Bocoș, 
-Șl TG. MUREȘ 
Mureș, colectivul 
organiza întreceri

coresp.

La Tg.
Voința va ___ __
de masă, șah, tir și popice, 
menea, aci vor porni foarte curînd 
lucrările pentru rearnenajarea bazei 
nautice

sportiv 
de tenis 
De ase-

/. Păuș, coresp.

FOTBA L
r - -- ' —

REPREZENTATIVA DE JUNIORI A 
R- P. ROMINE S-A CALIFICAT 
IN SEMIFINALELE TURNEULUI 

U.E.F.A.
Citiți amănunte in pag. 4. !

• Optimile Cupel R.P.R. la 
fotbal

federația a fixat meciurile din optie 
rrule Cupei R.P.R. care vor avea Iod, 
la 20 aprilie. Iată-le:

Dinamo Cluj — Progresul Sibiu i 
C.C.A. — Tractorul Or. Stalin; Pro
gresul F.B. Buc. — Farul Constanța r 
Rapid București — Dinamo Obor J 
C.S. Oradea — Gloria Bistrița; Pe
trolul Ploești cu învingătoarea dintre, 
C.F.R. lași și Dinamo Blrlad, Știința 
Timișoara cu învingătoarea dintre Mi
nerul Lupeni și U.T.A. ; Steagul Roșa 
Or. Stalin cu învingătoarea dintre. 
C.F.R. T. Severin și Jiul Petroșani.

Totodată au fost fixate dateie res* 
tanțelor și rejucă'iior din cadrul șai- 
sprezecimilor: 15 aprilie la Petroșani « 
Minerul Lnpeni — U.T.A.; 16 aprilie 
la Bacău : C.F.R. lași — Dinamo Bir* 
Iad; 16 aprilie la Craiova: C.F.R* 
T. Severin — Jiul Petroșani.

POPICE
• Turneul campioanei lugosla* 

viei tn tara noastră.
i 

sosi tn Capt- 
Kranf, cam- 
va intreprin-

Peste o săptămlnă va 
tată echipa Triglav din 
pioana Iugoslaviei, care 
de un turneu in țara noastră. Popicarii 
iugoslavi vor evolua după următorul 
program . 19—20 aprilie la Sibtui 
22—23 aprilie ta Ptoești; 25—26 apriț 
lie la București.



Probleme ale reorganizării

Comitetele U. C. F. S. orășenești voluntare
O acțiune mai puțin cunoscută, dar 

de mare însemnătate în cadrul mun
cii generale de organizare a mișcă
rii de cultură fizică și sport este a- 
ceea privind constituirea comitetelor 
UCFS orășenești voluntare. Aflată 
acum în plină desfășurare, această 
inițiativă răspunde cu adevărat unor 
cerințe mai vechi ale sportului din. 
tr-o serie de orașe — pînă nu de 
mult lipsite de posibilitatea unei a- 
tente îndrumări. Trebuie să amintim 

« faptul că astfel de comitete voluntare 
sînt constituite numai în orașele de 
subordonare raională (și numai în 
acele localități unde există cel puțin 
trei colective sportive) pentru a crea 
activiștilor din comitetele raionale 
posibilitatea cuprinderii muncii din 

toate satele și comunele din raza res
pectivă. Motivînd că „trebuie să șe 

•ocupe cineva și de activitatea colecti
velor din oraș’“„., unii activiști ai co
mitetelor raionale neglijau permanent 
munca de teren și lăsau să treacă 
săptămîni de-a rîndul pînă ce se ho
tărau să se deplaseze într-o comună. 

"Iată, pe scurt, rolul actualelor comitete 
•orășenești voluntare care — cu excepția 
umor probleme financiare — au ace
leași îndatoriri și drepturi ca toate 

•celelalte organe UCFS (probleme pri
vind munca organizatorică, de pro. 

fpagandă, instruire etc.). Bineînțe
les, comitetele voluntare slnt direct 

subordonate comitetelor UCFS raio
nale.

Concursuri cicliste 
pe circuit în Capitală
După o pauză (nedorită și, bineîn

țeles, dăunătoare) de cîțiva ani, 
spectaculoasele întreceri pe circuit vor 
fi reluate duminică 13 aprilie. Iniția- 

•flr» aparține federației de ciclism 
și ea vine să umple un serios gol 
resimțit ta ultima vreme în activitatea 
«ici istă.

Și, într-adevăr, concursurile de acest 
gen ajută efectiv la dezvoltarea re
zistenței ta regim de viteză, servesc 
la îmbunătățirea sprintului și, mai 
ales, contribuie ta mod eficace la 
progresul cicliștilor în ceea ce pri
vește 
plină 
litâți 
ne-au 
tabil)

In multe regiuni au fost de-acum 
constituite comitete voluntare care au 
și început să-și desfășoare activita. 
tea. Astfel, la Oltenița, în unele lo
calități din regiunile Pitești, Cluj, 
Constanța și Ploești funcționează a- 
cum comitete orășenești voluntare 
care au început să rezolve în bune 
condițiuni problemele privind îndru
marea colectivelor sportive. Cu o gri. 
jă deosebită — și cu rezultate bune 
tare s-au înregistrat chiar din pri
mele zile — a fost constituit comi
tetul orășenesc voluntar din Gherla. 
Principiul recrutării membrilor a fost 
cel care stă Ia baza unei bune acti
vități sportive: selecționarea celor
mai inimoși iubitori ai sportului, oa. 
meni cunoscuți, cinstiți și pricepuți 
ta munca sportivă. Comitetul orășe
nesc voluntar din Gherla și-a întoc
mit obiectivele de dezvoltare a acti
vității sportive pe anul în curs și în. 
drumă zilnic munca celor șapte co
lective sportive din oraș. Comitetul 
voluntar și-a propus printre altele, 
creșterea numărului de membri în 
UCFS de la 1200 la 2000, organiza
rea campionatelor orășenești, intro
ducerea gimnasticii în producție și a 
unor sporturi mai puțin dezvoltate: 
gimnastică, ciclism, patinaj, hochei, 
organizarea ..Spartachiadei fetelor“. 
etc.

Rolul comitetelor voluntare 'este 
deosebit de important în îndeplinirea 
numeroaselor sarcini ce revin astăzi 
colectivelor sportive pe linia întăririi 
sportului de masă. Desfășurarea pe 
mai departe a acestei acțiuni tre
buie să constituie un obiectiv prin
cipal pentru toate organele UCFS re
gionale și raionale care au datoria 
să acorde toată atenția constituirii 
Comitetelor orășenești UCFS volun
tare. .

campionatului individual de box
federației romîne de box, 
componență :

In urma tragerii la sorți, efectuată la sediul 
zonele campionatului republican au următoarea

Stoian Mihai, Ion Aitenei, St. Itoafă, 
V. Dumitru, N. Negrea. Mijlocie 
mică: D. Rizea, D. Negrea, I. Vasi
lov, Gh. Deak. Mijlocie: P. Popescu, 
T. Stuparu, St. Rusu. Semigrea: Gh.

ZONA PLOEȘTI

Muscă : Torna Ilie, Vasile Vintilă, 
D. Răceanu, Mircea Mihai, St. Du- 
mitrache. Cocoș: Ctin. Terna, Ctin. 
Calencitic, Dinu Eugen, Iulian Mihai, 
A. Olteana. Pană: St. Văcarii, P. 
Barbu, 1. Boceanu, C. Popoacă, Ctin. 
Văduva. Semiușoară: St. Bogdan, 
Albu Mircea, M. Vișoiu, M. Ungurea
nu, A. Gheorghiu, I. Frunză, N. Sto
ian. Ușoară: I. Demeter, A. Pupșa, 
Pavel Enache, Gh. Tomescu, 1. Ro- 
dicenco, Dănilă Enuț. Semimjlocie:

Velicu, N. Bătrînu, M. Peiti. Grea:
St Marcoviceanu, St. Comănescu.

ZONA CLUJ

Muscă: Nicolae Puiu, A. Săraru,
Ion Avram, M. Marinescu, I. Goi.
Cocoș: V. Șchiopu. A. Morărus. C.

Unul din cele mai atractive meciuri ale galei de marți: O. Silberman-Stroe 
Trifan. Eschivînd la timp directa de dreapta a lui Trifan, fostul campion 
de juniori Oscar Siiberman va puncta în „plin“, cucerind o mult aplaudată 
victorie la puncte.

buna orientare în pluton, în 
agitație, pe străzile orașelor; ca- 
care — după cum se știe — 
lipsit în mod evident (și regre
ta cursele internaționale.

Ultima probă de verificare de la 
Gluj (pe circuit) cu cicliștii germani 
(la 30 martie) a fost pe deplin grăi 
toare ta acest sens.

Astfel fiind, primele curse pe cir 
cuit se vor alerga duminică, cu înce
pere de la ora 10, pe traseul dintre 
Statuia Aviatorilor și Bordei, iar ur
mătoarele alergări se vor desfășura 
la 27 aprilie, pe același traseu, în 
organizarea colectivului Progresul.

Nu s-ar putea spune că în ultimii cîțiva ani, în Orașul Stalin atletis
mul a înregistrat progrese. Din con tră ! Volumul activității a scăzut, ca 
rezultat al dezinteresului pe care_ unele colective sportive — *' J:" 
cate majoritatea — îl manifestă față de această importantă 
sportivă.
Dar iată 

hîrtie, sînt 
goria I: I. 
mer, patru 
Coman, V. 
Pop, iar ia categoria stagiar : 
Gyorg, E. Pinke, A. Bako, W. Schu- 
lery și L. Taus.

Ca secții, putem vorbi despre cea 
de ia Dinamo și intr-o măsură des
pre cele ‘ ‘ — - - —
roșu și 
sportivă

Dintre 
gur este salariat 
pentru a antrena o secție de atle
tism : Emil Pandrea la colectivul 
sportiv Tractorul. In rest, prin obli
gațiuni profesionale Victor Pop an
trenează atleții de la Dinamo, La-

cum stau lucrurile. Pe 
doi antrenori de cate- 
Cristoriain și A. Kum- 

de categoria a Il-a : A. 
Pitiș, E. Pandrea și V.

G.

de la Tractorul, Steagul 
Voința, exceptînd școala 

de tinerel.
antrenori, doar unul sin- 

în mod special

primul cU sportiv din regiunea Suceava!
La Rădăuți a luat recent ființă 

primul dub qportiv din oraș și din 
regiunea Su-ceava. Festivitatea de 
constituire a duhului sportiv s-a ți- 
:nut ta prezența a numeroși iubitori 

ri ai mișcării sportive din 
din raion și din regiune.

Despre necesitatea înființării clubu
lui sportiv a vorbit cdor prezenți 
tov, M. Ungureanu, președintele 
U.CJ7.S. a raiondui Rădăuți. Subli-

Primele jocuri de tenis 
din concursul de primăvară...

Cu tot timpul nefavorabil, ieri du- 
■pă-amiază au început pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2 pri
mele meciuri din cadrul concursului 
de tenis dotat cu „Cupa Primăverii". 
6-au înregistrat următoarele rezulta
te: SIMPLU BARBAȚI: Gh. Viziru— 
O. Viziru 6—^ 6—3; Rakosi—T. Bă- 
din 2—6, 6—4, 6—4; Cobzuc—Sopa 
6—2. 6—0; Bosch—Juhasz 6—3, 6—3; 
’Țiriac—Georgescu 6—0, 6—3; Cris- 
tea—Năstase 7—9, 6—2, 6—3; SIM
PLU FEMEI: Hermina Brenner—E- 
lena Stan 6—3, 6—0; Ecaterina Ro
și anu—Mina Ilina 7—5, 6—0; Eleono
ra Roșianu—Livia Avram 6—1, 6—4.

Concursul continuă astăzi și mîine 
.«limineață de la ora 9 și după-amia
ză de la ora 15,30 pe aceleași te
renuri

niind interesul pe care îl acorda 
mișcării sportive tineretul din loca
litate, vorbitorul a arătat că pe ca
lea ridicării calitative a activității 
pe acest tărîm, existența clubului 
sportiv va constitui un mare imbold.

Tov. Ion Plosceac, președintele 
Sfatului popular raional, a remarcat 
faptul că denumirea clubului — 
„Sportul Muncitoresc” — este a- 
ceeași cu a clubului care a ființat 
cu 30 de ani in urmă, club creat de 
către comuniști și, de fapt, unicul 
loc unde muncitorii rădăuțeni pu
teau face sport și unde se puteau 
cunoaște mai bine. „Numai că între 
condițiile mizere în care se practica 
sportul pe vremea aceea — a pre
cizat tov. Plosceac — și eele exce
lente create astăzi de regimul nos
tru democrat-popular este o dife
rență considerabilă.

A urmat apoi alegerea consiliului 
de conducere al clubului, format 
din : Vasile Ntoa, președinte de o- 
noare; loan Nasadiuc, președinte; I. 
Leibovici, N. Sturz», I. Bunescu, I. 
Iancu, E. Cirstiuc, A. Erlich, Z. Hriș
că, R. Plingau, I. Odoviciuc, I. Fei- 
ger, I. Sturm, T. Percec și O. Weieh.

Printre obiectivele clubului spor
tiv pe anul in cuns figurează întă
rirea secțiilor pe ramură de sport 
existente, dezvoltarea unor discipli
ne sportive oa luptele, tenisul de 
oimp și halterele, amenajarea de noi 
baze sportive, ș. ș.

și din pă- 
disciplinâ

la T. D. .disiau Deak juniorii de
Dealt, de fapt, nici nu este clasifi
cat ca și Liviu Mereuță de altfel. A- 
cesta din urmă se ocupă de un grup 
de săritoare în înălțime. In afară de 
A. Kummer, profesor la catedra de 
atletism la școala medie nr. 7 și 
de A. Coman care antrenează în 
mod voluntar pe atletele Ana Co
man și Erica Scherer, cind timpul 
îi permite, Gydrg Geza se ocupă de 
atleți! de la Voința, în rest insă 
nici unul din antrenori nu se ocupă 
de cineva.

I. Cristorian este asistent pentru 
atletism la Institutul Politehnic, to
tuși el se ocupă prea puțin de sec
ția respectivă, de atragerea elemen
telor talentate in practicarea aces
tui sport deși din institut nu lip
sesc asemenea elemente.

Dat fiind faptul că în majoritatea 
lor, colectivele sportive au pus atle
tismul pe un plan secundar, lucru 
ilustrat și de numărul extrem de 
mic de secții active în Orașul Stalin 
(tn total patru!?) s-a ajuns la si
tuația de a avea, pînă în prezent, 
doar 17 (!!!) atleți legitimați cu viza 
pe 1958. Nu sînt oare aceste câteva 
date destul de convingătoare că în 
Orașul Stalin activitatea atletică este 
departe de a fi satisfăcătoare? Să 
fie oare posibil ca în Orașul Stalin 
să activeze doar 17 atleți? Dintre 
aceștia 16 sînt de la Dinamo și... 
unul de la Tractorul !!!

Chiar dacă ni se pare prea amară 
pilula realității, este bine să recu
noaștem adevărul, să nu cocoloșim 
lipsurile de teama criticii sau de 
faptul că ne-ar putea știrbi din per
sonalitate. Trebuie să spunem lu-

crurilor pe nume și să luăm măsuri 
imediate pentru îndreptarea tuturor 
deficiențelor. In acest scop rolul de 
frunte îl au comitetul de organizare 
al U.C.F.S. Orașul Stalin și colecti
vele sportive. Aceasta cu atit mai 
mult, cu dt comisia regională de a- 
tletism vrea să muncească și este 
dornică să facă o serioasă cotitură 
tn activitatea de viitor.

Mijloace există destule: în primul 
rind trebuie folosit acel mijloc care 
să ducă la participarea selecționatei 
legiunii în campionatul de atletism 
pe echipe și care ar constitui un 
minunat mijloc de stimulare a ele
mentelor tinere în practicarea a- 
cestei importante discipline spor
tive.

AL. DINCĂ

BULETIN METEOROLOGIC 
TURISTIC

Institutul Meteorologic Central ne co
munică:

VIRFUL OMUL. Temperatura maximă 
din ziua de 8 aprilie —1*. Temperatura 
minimă din dimineața zilei de 9 aprilie 
—8*. Stratul de zăpadă 28 cm. Vînt de la 
nord-vest cu 1 m/sec.

BABAU. Temperatura maxiima' —O. 
Temperatura minimă —8*. Stratul de ză. 
padă 53 cm. In momentul observației, 
ceață.

PZRING. Temperatura maximă — 1’. 
Temperatura minimă —7*. Stratul de ză
padă M cm. Vînt din nord-est cu 2 ml 
sec. In momentul observației ninge.

PREDEAL. Temperatura maximă — 2° 
Temperatura minimă — 5». Vînt din nord 
vest cu 2 m/sec. In momentul observației 
ninge.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
șl 13 aprilie pentru regiunea muntoasă: 
Vreme rece cu cer schimbător. Temporar 
ninsoare, mai ales la începtatif și sfi.rși- 
tul perioadei. Vînt potrivit cu intensi-

Stoian, (
V. Stoianovici, Z.
kaș, 1. Rosetti, M. Ghencea. Semi- 
ușoară: M. Trancă,
Bogoi, T. Jiga, C. Preda. D. lamandi, 
M. Miclăuș. Ușoară: C. Gherasim, M. 
lonescu, L Olaru, O. Mârăcineanu. M. 
Godeanu, Semimijlocie: N. Linca. C. 
Stănescu, P. Sighinaș, I. Corfiatis, 
Gh. Nilcă. Mijlocie mică: C. lordache, 
Gh. Buzatu, 1. Pătran. Mijlocie: V. 
Vlădescu, G. Toth. Semigrea: I. Fe- 
renfz, Z. Ciocârlan, A. Cristea. Grea: 
V. Mariuțan, M. Gheorghioni. j

★
Simbătă vom publica componența 

zonelor Oradea și Tg. Mureș.

O. Eremia, G. Popa, Pană: 
Meteo, M. Far-

M. Spătarii, S.

0. Sîiberman și Stroe Trifan
au realizat un apreciat

spectacol pugilistic
„Capetele de afiș“ prezente in pro

gramul reuniunii pugilistice de marți 
seara au atras numeroși spectatcri in 
sala Floreasca. Ei s-au declarat *-să 
numai în parte satisfăcuți de calita
tea meciurilor. La drept vorbind, 
ne-arn fi așteptat la mai mult din 
partea unor boxeri fruntași — cum 
sînt V. Czegeli, St. Văcaru, D Cio- 
botaru sau Emil Cișmaș. Ceea ce rHi 
au realizat aceștia decît ta parte, 
au reușit cu prisosință Oscar Siț- 
berman (antrenor M. Fulea). și Stroe 
Triton. In special elevul nu 
Fulea ne-a servit o frumoa 
monstrație de box care i-a adus a- 
plauze la „scenă deschisă” și o me
ritată victorie la puncte. Un meci de 
mare tensiune au furnizat Șerbii 
Neacșu și V. lamandi, primul obți- 
nînd victoria la puncte. O decizie de 
egalitate a obținut N. Mîndreanu în 
fața lui V. Mahu, deși credem că rezul
tatul de egalitate îl nedreptățește pe 
Mîndreanu. Mai curajos ca de obkti 
V. Mariuțan a terminat la egalitate 
cu D. Ciobotaru. Alte rezultate: D. 
Prunoiu b.p. M. lonescu; M. Spătaru 
b.p. M. Vișoiu; I. Pătran b.p. D. Ne
grea, Nicolae Negrea b.p. Gh. Tomes
cu: V. Czegeli b.p. 
caru meci nul cu 
Boceanu meci nul 
Stoian b.p. Dobre 
tiu meci nul cu Preda Constantin.I

R. CALARAȘAN

I. Oprea; St. Vă- 
V. lonescu; Ion 

cu E. Cișmaș: M. 
Pavel; Petre Vizi-

Ce înseamnă, de fapt, o echipă tînără?
In cronica jocului de campionat 

dintre Olimpia București și Ilefor Tg. 
Mureș, disputat duminică in Capitală, 
am scris — referindu-ne la echipa din 
Tg. Mureș — că „este tinără, dar ex
celent pregătită". Și, atunci cind am 
făcut această apreciere, am greșii. Cu 
atit mai mult cu cit socotind echipa 
din Tg. Mureș drept o echipă tinără 
se pare că am produs oarecare ne
mulțumiri...

Este sau nu format ia Ilefor Tg. Mu
reș o „echipă tînără" ? Să cercetăm. 
Iată lotul folosit la meciul cu... pri
cina (în dreptul fiecărei jucătoare este 
trecută virsta ei. riguros verificată la 
Federația de handbal): Rozâlia Fe- 
rencz (22), Eva Stoica (16), Maria 
Dosztal (23), E. Nagy-Istvan (25), 
Valeria Covrig (17), Roswita Gaber 
(21), Eva Sodymossi-Oro6Z (25), Ma
ria Stef (16), Edita Szasz (15), Ga
briela Bîcu (17), M. Bereczki (19).

Elena Kamenitzky (25), Maria lncze 
(16). Făcind o simplă socoteală pu
tem afla că virsta medie a acestei 
echipe este>de 19 ani și... ceva. Deci, 
ca virsfă medie, formajia mureșeană 
este doar cu „ceva" peste juniorat. Cu 
toate acestea ea activează cu mult 
succes in campionatul categoriei A, 
injruntind echipe puternice. Dovada: 
locul IV in clasament și, bineînțeles 
rezultatul de duminică. Nu este chiar 
așa de ușor să facă meci egal (4—4) 
cu fruntașa clasamentului (Olimpia 
București) și, mai ales, in deplasare...

Ca să încheiem, facem cuvenita rec
tificare. Acolo unde am scris că ecltt-~- 
pa Ilefor Tg. Mureș este „tînără, dar' 
excelent pregătită" trebuie citit corect: 
echipi Ilefor Tg. Mures este FOARTE 
TIN ARA SI EXCELENT PREGĂ
TITĂ.

CALIN ANTONESCU

ficări din sectorul nordic. Temperatura 
mai întii în scădere, apoi staționară. 
Minimile vor ' *coborî pînă la —12“.

AZI, DOUA
IN

MECIURI DE RUGBI 
CATEGORIA B.

două partide restante din prima 
a campionatului categoriei B, de 
vor avea loe astăzi după-amiază

Cele 
etapă 
rugbi 
pe Stadionul Tineretului, după următo
rul program: teren IV, ora 16,30: Știința 
Arhitectura — Gloria, teren. II, ora 16,30: 
știința Agronomie — Dinamo Milițăa.

MECI DE VOLEI IN SALA 
GIULEȘTI

Meciul feminin de volei Progresul Tîr- 
goviște — I.C.F. care trebuia să aibă! 
loc duminică, se va disputa astăzi după- 
amiază în sala Giulești, de la ora l(j,30.

LOCAȚIUNE DE BILETE
• Biletele pentru meciul de fotbal 

Progresul București — C.S. Tg. Mureș 
(duminică pe stadionul Republicii) se 
pun în vînzare începînd de vineri 11 
aprilie a.c. la următoarele agenții de 
bilete Pronosport (cal Victoriei nr. 9). 
chioșcul din str. Ion Vidu, Ddnamo (șo
seaua Ștefan cel Mare), Progresul (Str. 
Dr. Staicovici nr. 42), stadionul Repu
blicii. Bilete cu preț redus pentru stu- 
denți se găsesc Ia stadionul Republicii.

41 Biletele pentru jocul de fotbal Ra
pid — C.S. Oradea (duminică în Giu
lești) se pun în vînzare de vineri la sta
dionul Dinamo și cel din Giulești, la 
chioșcul din str. I. Vidu și la agențiile 
Pronosport din Cal. Victoriei și bd. Di- 
nicu Golescu.



| După o etapă de Cupă | U nouă formulă de disputare a finalelor
DIN NOU IN FEBRA CAMPIONATULUI '«pionatelor de cros ale R.P.B. del. Sihle
• Noi formule de atac la Petrolul ți C.C.A. • Unde duce subestima rea adversarului, chiar în... doză 
mai mică • Metalul Reșița a fost la un pas de egalare • Liniile de 

întîmplă la Dinamo ?

Ecourile etapei de Cupă de duminică mai stăruie, deși au tre
cut cîteva zile, timp suficient pentru ca învingătorii să-și mai po
tolească bucuria calificării iar învinșii din necazul eliminării. Și 
unii și alții au intrat acum în atmosfera... campionatului

ta. A acoperit terenul și a fost bun 
și în acțiunile la poartă. Nu văd de 
ce am schimba duminică formația și 
mai ales atacul".

Și Petrolul a întrebuințat o formulă 
nouă de atac: Bădulescu — Tabar- 
cea — Zaharia — D. Munteanu — G. 
Marin, care a avut un bun conducă
tor în Zaharia revenit pe postul lui 
(dar acesta trebuie să renunțe pe cît 
posibil la jocul individual în situații 
în care nu se recomandă) și a do
vedit multă eficacitate.

Revenirea la formă a acestor două 
echipe va face mai interesant cam
pionatul și, în speciaL lupta pentru 
Drimul loc.

VECHEA POVESTE: 
SUBESTIMAREA...

...a fost prezentă In mică măsură la 
Rapid, Dinamo Cluj și Steagul roșu 
și această subestimare a adversarului

au

ciuda scorului mare, Flacăra 
a constituit un adversar dîrz.

Duminică îi așteaptă pe toți încer
cări la fel de grele și peste rezulta
tele obținute în Cupă se situează con
cluziile rezultate din comportarea e- 
chipelor. Fără să fie atît de furtunoa
să cît ar fi putut să tie (probabil că 
s-a... rezervat pentru etapa de la 27 
aprilie), Cupa a vorbit și despre 
ea dar și despre campionat

REVIRIMENT LA PETROLUL
Șl C.C.A.

E drept că aceste două formații
întîlnit adversari fără pretenții la vic
torie: Dinamo Brăila și — respectiv 
— Flacăra Moreni, Nu e însă mai 
puțin adevărat că au și luat meciurile 
în serios, rodîndu-și formațiile pen
tru etapa grea de-campionat de du
minică. Și acest lucru le-a reușit din 
plin.

„In 
Moreni
care n-a slăbit nici o clipă, forțînd 
echipa noastră să se întrebuințeze în 
mod serios — ne spunea unul din an
trenorii C. C. A, ANGELO Nl- 
CULESCU. Acest fapt ne-a dat oca
zia să apreciem mai bine posibilită
țile actuale ale echipei, înaintea difi
cilei fntîlniri cu Știința Timișoara. 
După mine, echipa a corespuns ca o- 
rientare și ca ritm; acesta a fost mai 

^■^nsținut decât pînă acum și la el au 
WBontribuit toți jucătorii. O revelație 

—a fost Constantinescu ca inter dreap-

Scurte știri din fotbal
• Jocul de categorie B de dumi

nică din Capitală, Știința București— 
Știința Iași se dispută pe terenul 
C.A.M. de la ora 10,30.

• Arbitrii jocurilor de duminică 
(cal. A): E. Bucșa-Sibiu, (Rapid — 
C. S. Oradea); D. Schulder-București 
(Știința Timișoara—C.C.A.) Ad. Var- 
ga-Cluj (Progresul București — C.S. 
Tg. Aăureș); M. Cruțescu-București 
(Jiul — U.T. Aradk Gh. Keppich-Ti- 
mișoara 
rești); 
trolul 
Stalin).

• P. 
dru reintră 
București.

• Luni la Craiova: Rovine Grivi- 
— Jiul Petroșani 2—2 (2—1). Joc 
ical. Au marcat: Boboc și Pîrvu-
(R.Gr.), Ciurdărescu și Gabor

această subestimare a adversarului

CONSTANTIN (C.C.A.)
afectat mai mult liniile de atac.

atac

gul 
șoti

din nou deficitare • Ce se

lui Fusulan, Ha-roșu reintrarea 
și Proca).

Subapreciere a 
manifestat Știința 
greșul București 
troșani, dintre < 
s-au calificat în mod penibil, 
iar a treia mai trebuie să joace o data 
cu C.F.R. T. Severin. Subestimarea 
adversarului a atras după sine nesi
guranță și apoi nervozitate. „Echipa 
completă a Științei — ne-a spus an
trenorul federal C. BRAUN — a in
trat pe teren încrezută și a socotit 
că a și terminat meciul cînd a înscris 
golul atît de ușor, dar cu portarul 
reșițanilor pe tușă. In realitate, stu
denții au făcut un joc slab și Me-’ 
talul Reșița ar fi meritat un „nul“.

Progresul manifestă incă forma ne
satisfăcătoare din ultimele etape de 
campionat, la care se adaugă o incon
stanță a înaintașilor. Nu corespund 
Leucă și Mateianu, Dinulescu joacă 
cu intermitență, iar Ozon resimte în
că pauza de 6 etape. Rezolvarea cre
dem că poate fi găsită în menținerea 
unei alcătuiri constante cu jucătorii 
pe posturile lor, deci cu Dinulescu 
mereu inter. Jiul, nesigur și nervos 
în atac, s-a mulțumit cu un meci nul

CE SE INTIMPLA LA DINAMO 
BUCUREȘTI ?
Cupa a semnalat inccn- 
S. Tg. Mureș (la care e 
și autoîncrederea dar și 
a forțelor pentru cim- 

vor reintra duni rtica

adversarului 
Timișoara, 
și Jiul 

care primele 
în mod

două 
penibil.

(Dinamo Cîuj—Dinamo Bucu- 
llie Drăghiei-București (Pe- 
Ploești — Steagul roșu Or.

Moldoveanu, Caricaș și Mîn- 
duminică la Progresul

a
Rapid, de pildă, cu un atac mai in
sistent și mai decis ar fi clștigat la 
un scor mai net. Dlnamo Cluj a aș
teptat o repriză pentru a vedea că și 
o echipă de regiune (Stăruința Satu 
Mare) îi poate încurca socotelile, iar 
cînd a insistat a cîștigat, deși l-a 
pierdut pe Drăgoi, care a fost elimi
nat odată cu Schwab. La toate aceste 
trei echipe se pune, înaintea etapei de 
duminică, problema atacului (la Stea-

In sfîrșit, 
stanță Ia C. 
de presupus 
c menajare 
pîcnat, în care 
toti jucătorii absenți în meciul de cu
pă) și a confirmat că la Dinamo Bu
curești nu e vorba de pregătire, ci 
de moral. Jucătorii deși practică în 
cimp un joc aproape de valoarea lor, 
totuși nu concretizează și de aici 
schimbări dese și... panică. Dum'nică 
atacul a jucat astfel la un moment 
dat: Ene — Nicușor — Călinoiu — V. 
Anghei — Babone... Dar nu-i vorba 
nici de alcătuirea echipei și nici de 
pregătire, ci de lipsă de moral. In a- 

’semenea situații se recomandă calm, 
mult calm și stăpînire de sine. Ju
cătorilor trebuie să li se redea în
crederea în ei și In posibilitățile lor.

P. GAȚU

Finalele campionatului
rejnihlhcan școlar de gimnastică

Calendarul schiorilor
• La sfîrșitul săptămînii, Dinamo 

Orașul Stalin organizează pe Valea 
lui Carp „Cupa Bucegi". Concursul 
programează probe alpine și anume 
cursele de slalom uriaș și coborîre.

• Cupa Aleko, la care participă 
și schiorii romîni Gh. Cristoloveanu, 
N. Pandrea. C. Tăbăraș, M. Bucur, 
Gh. Bălan, își începe desfășurarea 
mîine prin cursa de slalom uriaș. 
Sîmbătă se va desfășura c.oborîrea. 
Iar duminică slalomul special. La a- 
cest concurs, ale cărui probe se dis
pută pe muntele Vitoșa, lîngă Sofia, 
se alcătuiește un clasament indivi
dual pe probe și un clasament pe 
echipe, prin adiționarea punctelor rea
lizate' de primii trei reprezentanți ai 
fiecărei țări. în cele trei curse.

• Intre 10—30 aprilie tinerii fon
diști evidențiați în acest sezon se

vor pregăti la Bîlea Lac, într-o ta
bără de primăvară.
• Tabăra speranțelor la probele 

alpine se va desfășura tot la Bîlea 
Lac. între 2—20 mal.

• Antrenorii de schi vor tine obiș
nuita consfătuire anuală la Bîlea Lac 
între 25—30 aprilie (probele nordice) 
și 2—7 mai (probele alpine).

• Intre 20 aprilie — 10 mai ne 
va vizita țara un grup de 15 schiori 
fondiști de la Dinamo Moscova, care 
vor face un schimb de experiență ctt 
fondiștii romîni, la Bîlea Lac.

Finalele celei de a IX-a ediții a 
campionatelor republicane școlare de 
gimnastică se vor desfășura, începînd 
de mîine, în sala Dinamo din Capi
tală. Cele 17 echipe participante, re- 
piezentînd toate regiunile țării și o- 
rașul București — au tost împărțite în 
trei serii și vor evolua după 
tui program :

VINERI 11 
seria I; ora 
SIMBATA 12 
seila a IH-a; 
do premiere.

Antrenamentele tuturor echipelor au 
loC astăzi după-amiază, în sala Di
namo, între orele 16 șl 20, după care 
va ăvea loc ședința tehnică, cu parti
ciparea reprezentanților de regiuni și 
a arbitrilor.

In seara zilei de 12 aprilie, partici- 
panții la finale vor viziona Ia Teatrul 
Național, sala Comedia, spectacolul 
„Inșir’te mărgărite" de Victor Eftimiu.

APR1L1E, ora
16—1930: seria 
APRILIE, ora 

ora 13 30:

următo-

9—13: 
a Il-a. 
9—13: 

festivitatea

A apărut:
REVISTA DE ȘAH

Nr. 4-1958
cu următorul cuprins:

— Dorința popoarelor trebuie împli
nită!

1. Silberoiam: Pe marginea finalei
campionatului republican.

I. Gudju: Dr. O. Troianescu și-a păs
trat titlul cie campion republican.

Teoria modernă:

M. Rădulescu: Ce jucăm la negru con
tra gambitului damei?

Partide

Campionatul URSS, campionatul RPR. 
turneul de la Beverwiik.

Activitatea șah istă in țară

• Peste 8.560 premii la ultimul con
curs Pronosport! Iată o cifră care vor
bește de la sine, arătînd pe de o parte 
marile șanse de premiere pe care le o- 
feră concursurile de pronosticuri spor
tive, iar pe de altă parte faptul că pre
zența meciurilor autohtone (chiar dacă 
sînt aducătoare de „X”-uri în cupă) dau 
mai mari șanse narticipanților de a-și 
dovedi cunoștințele (și... inspirația). Și 
concursul din această săptămînă este 
alcătuit în întregime din meciuri din 
campionatele de fotbal (A și B.) ale 
R.P.R. deci exclusiv din întîlniri ale 
unor formații bine cunoscute. E normal 
deci să ne așteptăm la o simțitoare 
creștere a numărului de variante depuse 
și totodată a premiilor, cu atît mai mult, 
cu cît în concursul nr. 15 de duminică 
13 aprilie își fac deb'utul și premiile ofe
rite pentru „6” rezultate. După cum 
știți, acestea sînt împărțite în două ca
tegorii: pentru cele mai multe va
riante cu „0” rezultate pe un singur for
mular (în ordine: o motocicletă I.J. de 
350 cmc. -- 16.000 lei—; un ceas Schaff
hausen — 4.045 lei — și un frigider — 
2.540 lei—) și prin tragere din urnă (o 
motocicletă I.J. de 350 cmc. — 16.000 lei—; 
două aragazuri cu 3 ochiuri și butelie — 
a 1.481 Iei fiecare—; două aparate de radio 
,,Opereta” — a 1.350 lei fiecare—; șase 
ceasuri de mină „Pobeda“ — a 972 lei

*) Material redactat de I.S. Loto Pro
nosport.

ono sport *
fiecare — și patru biciclete bărbătești — 
a &60 lei fiecare—). După cum vedeți pre
mii numeroase și de valoare. Este de re
marcat faptul că orice participant poate 
obține mai multe din aceste premii la 
același concurs. Pentru aceasta este su
ficient ca să aibă fie mal multe formu
lare cu cele mai multe variante cu „0” 
rezultate (pe fiecare în parte bineînțeles), 
fte — dacă este vorba de premiile acor
date prin tragere din urnă — de mai 
multe variante cu ,,0" rezultate, urna 
„hctărînd” în acest caz cîte premii va 
obține. In caz de egalitate între mai 
mulți participanți pentru premiile acor
date celor mal multe variante cu „0” 
rezultate pe un singur formular, are 
prioritate concurentul care a depus o 
taxă de participare mai mare pe formu
larul respectiv. Dacă șl în acest caz ega
litatea se menține, premiul se va atri
bui prin tragere la sorți. După aceste 
criterii se vor distribui în ordine toate 
cele trei obiecte acordate participanților 
cu cele mai multe variante cu ,,0” re
zultate pe un singur formular. Partici- 
panții cărora. în urma apllcăiii acestor 
criterii, nu le revine nici unul dintre

Aspect de la ediția 1957 a campio natelor naționale de cros, desfășu
rată tot la Sibiu. "" --------
Sibiul este pe cale să-și ciștige re

putația de gazdă tradițională a între
cerilor celor mai buni crosiști din ța
ra noastră. Așa s-ar părea, judecind 
după faptul că pentru a doua oară 
consecutiv a fost desemnat ca loc de 
desfășurare al finalelor campionatului 
național de cros, individual și pe e- 
chine. Aceasta înseamnă că .exame
nul" de anul trecut a fost promovat 
cu succes și sperăm că Sibiul nu va 
dezamăgi la această nouă alegere.

Față de anul trecut, doar locul de 
disputare a rămas același, deoarece 
ediția 1958 se desfășoară in condiții 
'.a totul deosebite. Înainte de toate, 
modificări ale regulamentului. Prin 
iidroducerea unor probe convenabile 
și semi-fondiștilor, numărul întreceri
lor care vor proclama campionii de 
cros ai țării a crescut la 6, și anume: 
SENIORI 10J000 m. si 4.000 m. SE
NIOARE 2-500 m. și 1.000 m. JU
NIORI 3.000 m. și JUNIOARE 1M0 
m. La fiecare probă se va inlocmi atît

(Foto GH. EPURAN)
un clasament individual, cit și unul pe 
echipe. Echipele vor fi formate din 5 
atleți (din care contează in clasament 
primii 4) și din 4 atlete (din care 
contează primele trei). Participarea 
va fi mai bogată ca în 1957. Dacă a- 
tunci numărul total al concurenților 
a fost de 201, in acest an el va trece 
de 300.

Cum înscrierile se închid abia mîine 
seară, este greu să prezentăm acum 
numele celor mai îndreptățiți să as
pire la titluri. Unele echipe, mai gri
julii, au depus totuși la Federație tn- 
scrierea. Printre acestea, Dinamo Bucu
rești, care la 10.000 m. va 
pe: C. Grecescu, V. Weiss, 
dău, 1. Bădici, H. Răcescu și 
ga. iar la 4.069 m., printre 
Z olt an Vamoș, Ștefan Mihaly și lu- 
liu Karandi. Chiar fără a cunoaște 
loturile celorlalte echipe, trebuie să 
recunoaștem că Dinamo București este 
marea favorită a întrecerilor mascu
line pe echipe,

prezenta 
D. Bir-

M. Nea- 
alții, pe

Duminică, premieră 
la tenis de masă 

Începe campionatul pe echipe
Abia au trecut cîteva zile de la 

finalele campionatului individual al 
R.P.R. și activitatea competițională a 
tenisului nostru de masă este în pra
gul unui nou eveniment important: 
se dă startul în campionatul catego
riei A.

Duminica aceasta este programată 
prima etapă atît la echipe bărbați cît 
și la echipe femei. La lupta pentru 
desemnarea echipelor campioane aln 
țării pe anul 1958 vor lua parte 10 
formații masculine: Constructorul
Progresul, Spartac, C.S.U., Voința 
L.M. (toate din București), Progresul 
Cluj, Progresul Satu Mare, Tehnome- 
tal Timișoara, C.F.R. Roșiori de Vede. 
Voința Arad și 8 echipe feminine: 
Progresul, Constructorul, C.S. 11, Vo
ința, Petrolul Chimie (toate 
rești). Progresul 
Ferotex Oradea.

Față de anul 
unele schimbări 
regulamentul de 
pionatului. " 
numai tur, 
două echipe nu se vor mai disputa 
toate partidele (9 la băieți și 5 Ia 
fete) indiferent de evoluția scorului, 
ci ea va lua sfîrșit cînd o echipă 
va totaliza mai întîi 5 puncte (mas 
culin) și 3 puncte (feminin). O altă

Cluj. C.S.
din Bucu-
Oradea și

intervenittrecut au
în ceea ce privește 
desfășurare al cam- 

Competiția va avea Ioc 
iar într-o întîlnire între

cele trei premii acordate celor mai mul
te variante cu ,,0” rezultate, vor parti
cipa la premiile acordate prin tragere 
din urnă.
• In urma omologării concursului 

Pronosport nr. 14 din 6 aprilie au fost 
stabilite următoarele premii;

Premiul I: 20 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cîte 11.681 lei;

Premiul II: 689,5 variante cu 11 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cîte 406 
lei;

Premiul III: 7949,61 variante cu 10 re
zultate exacte revenind........................ .
52 lei.

Fond de premii: 934.542
• Plata premiilor de la 

nesporț nr. 14 din 6 aprilie se va face 
în Capitală vineri și sîmbătă după-amia- 
ză, începînd de la ora 17 la agențiile 
speciale desemnate în acest scop din ra
ioanele în care și-au depus premiații bu
letinele.
• PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 12 au fost extrase urmă
toarele sporturi:

49 — volei; 31 — pescuit; 19 — hand
bal; 7 — box; 20 — hochei pe iarbă; 39 — 
suliță.

Sport de rezervă: 22 — lupte.
Fond de premii: 410.081 lei.
Fondul de premii al categoriei I-a este 

mărit cu 44.939 lei. reportați de la con
cursul anterior.

fiecăreia cîte

lei. 
concursul Pro-

NU UITA! DIN NOU PREMII PENTRU „O" REZULTATE LA CONCURSUL PRONOSPORT!

prevedere regulamentară: colectivele 
participante la campionatul republi
can pe echipe sînt obligate să ia 
parte la toate cele patru concursuri 
deschise ale Cupei R.P.R. (Oradea, 
lași, Tg. Mureș și București) cu un 
efectiv de minimum 3 jucători și 2 
Jucătoare din lotul participanților in 
campionatul categoriei A. Nerespeo 
tarea acestei clauze, atrage îa pri
ma abatere o penalizare de 2 punct» 
în clasamentul general al campiona
tului iar Ia a doua abatere elimina
rea din campionat

Sperăm că în vederea disputării în 
cele mai bune condițiuni a acestei 
importante competiții, colectivele a« 
luat din vreme măsurile necesare or
ganizatorice pe baza indicațiilor pri
mite din partea comisiei de compe
tiții și clasificări a F.R.T.M. iar co
misiile regionale și comitetele U.C.F.S. 
respective vor acorda atenția cuve
nită desfășurării întrecerilor. Fără în
doială că și colegiul central de ar
bitri are obligativitatea delegării ce
lor mai competenți și obiectivi ar
bitri care să conducă meciurile iar 
F.R.T.M. să asigure printr-o mun
că susținută și continuă de îndru
mare și control buna desfășurare a 
campionatului.

In prima etapă se vor juca urmă
toarele meciuri: Echipe BARBAȚÎ: 
Satu Mare: Progresul—Voința Arad, 
Timișoara : Tehnometal — Progresul 
București, București: Constructorul— 
Spartac București, Roșiorii de Vede: 
C.F.R.—C.S.U. București, Cluj: Pro
gresul—Voința L.M. București. ECHI
PE FEMEI : Oradea: C.S. Oradea— 
Ferotex Oradea, București: Construc
torul—Petrol Chimie București, Cluj: 
Progresul—Voința București.

*
in sala de sport din str. Mendclejew 

dm Capitală, era ieri dimineață multă 
forfotă. Nici nu e de mirare dacă ți
nem seamă că aicî se disputau între
cerile școlărești de tenis de masă ale 
„Cupei Primăverii".

Intr-adevăr, concursul a reunit uri 
număr însemnat de participant, apro
ximativ 200 elevi și eleve, care au fost 
împărțiți în trei categorii: simpla 
băieți de la 9 la 14 ani șl Intre 15 și 
17 ani, și simplu fete.

Primele Jocuri au scos In evidentă 
o serie de elemente talentate. Intru de 
care de sigur vă veți convinge ți dum- 
neavoastră, cei care sperăm ca 
veți urmări întîlnirile finale de astăzi 
dună-amiază si care încep la ora 
16,30.



Anglia si nu Turneul Internațional de Juniori la fotbal din Luxemburg

REP^ZENTATIVĂTrOMINIEI
încetînd experiențele nucleare S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE

CAIRO, 9 (Agerpres). —
Ziarele din Cairo continuă să publice articole în care 

salută acțiunile pașnice ale guvernului sovietic îndrep
tate spre încetarea generală a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen. Exprimi nd năzuința spre pace 
a celor mai largi pături ale poporului arab, presa egip
teană cerg ca Statele Unite și Anglia să urmeze exem
plul Uniunii Sovietice și să înceteze experiențele nu
cleare.

Popoarele din întreaga lume, scrie ziarul „Aș-Șaab“, 
trebuie să facă un front unit în sprijinul eforturilor 
Uniunii Sovietice îndreptate spre eliberarea omenirii de 
pericolul pe care îl prezintă continuarea experiențelor 
nucleare.

BRUXELLES, 9 (Agerpres). — 
Cercurile largi ale opiniei 

rîe de ziare din Belgia cer 
Statele Unite ale Americii și 
piui Uniunii Sovietice și să 
periențele nucleare.

Ziarul „La Wallonie" care 
primă satisfacția în legătură

publice belgiene și o se- 
cercurilor guvernante din 
Anglia 
înceteze

să 
la

urmeze exem- 
rindul lor ex-

apare la Liege, tși ex-
__ _____ . = ca această hotărîre paș

nică a Uniunii Sovietice și critică cu vehemență cercu
rile reacționare din Statele Unite ale Americii și Ma
rea Britanie, care „în loc să aprobe și să urmeze ini
țiativa sovietică, se străduiesc s-o prezinte doar ca un 
„șiretlic" și o „manevră propagandistică".w.

Criteriul mondial de scrima
{Urmare din pag. 1)

trebări. Atunci? Nici pregătirea scri- 
meri or polonezi nu a lăsat de dorit, 
după cum am constatat în decursul 
disputelor Mai mult decît atît, toți a- 
ceșii tineri au reușit în ultimul an un 
pro res calitativ, dar — și aici găsim 
explicația — ritmul lor de creștere 
s-a dovedit scăzut față de explozia ca
litativă realizată în foarte multe alte 
țări. începînd cu Uniunea Sovietică, 
trecînd la Franța și Italia și încheind 
cu Republica Arabă Unită, Luxemburg, 
Olanda, R.F. Germană și Romînfa (din 
criterii de amabilitate ne-am instalat 
Ia sfîrșrtul acestei enumerării). Zilele 

sporti- 
tinerli 
de a- 
neplă- 
cît de

le amintească. Poate așa vor învăța 
mai repede ce au de făcut 1

,,Chirurgie" în arbitraj, 
galerie greșit înțeleasă I

„grele" (în sensul rezultatelor 
ve) petrecute la București de 
scrimeri polonezi sînt semnal 
larmă pentru toți. Prin această 
cută întîmrdare am constatat 
rapid se progresează și, de aceea, se 
impun măsuri urgente. Atenție deci 
la tinerii noștri I

Dei mari favoriți, 
aceeași

aceeași greșeală, 
suferință

Numele Olgăi Orban și al 
Gianluigi Saccaro 
dinpn yilpî în

lui
IW Gianluigi Saccaro au fost la or- 
■" dinea zilei în acest Criteriu Și 

înainte șj după înfrîngerec lor. Ambii 
au pornit cu șanse pentru primul loc. 
le-au pierdut pe drum, iar în final, 
pentru o tușă au fost văduviți și de 
locul II care li se cuvenea. Și unul și 
celălalt sînt principalii vinovați ai a- 
cestei supărătoare întîmplări, și pen
tru unul și pentru celălalt se impune 
același diagnostic; scrima nu se re
zumă ia calități naturale. la tehnică, 
la inteligență, ia rezistență fizică, ci 
implică ..suflet" (folosind expresia 
multiplului fost campion mondial E- 
doardo Mangiarotti), implică dorință 
oe victorie, curaj, încredere în pro
priile posibilități, tupeu în ultimă in
stanță. Planșa de scrimă nu a lansat 
niciodată campioni fricoși, nu a per
mis victoria acelora care se lasă „spe- 
riăti" «.-ni „moleșiți" de răspunderea 
sarcinilor lor. lean Link nu s-a lăsat 
influențat de înfrîngerca suferită din 
partea lui Jeno Kamuti și, după cinci 
minute. în care a gîndit și a ascultat 
sfaturile antrenorului francez Cottard, 
a -intrat în baraj și și-a „spulberat" 
fostul învingător. Tot așa a procedat 
și Tănase Mureșanu învins cu 5—0 de 
'Achkar și, după aceea în finală, în
vingător tot cu 5—0 asupra acestui 
periculos adversar. Nici Valentin Cer- 
nikov nu s-a speriat de renumele Iui 
Saccaro, înregistrînd asupra acestui . 
așa-zis invincibil o victorie categorică 
cu 5—0, singura și cea mai rapidă 
vie*orie din finala de spadă 1 Mai sînt 
exemple, dar mai bine să Ie lăoătn 
eetor ce-mi suferit posibilitatea să și

Arnitrajul electric esie o fericire, 
chiar dacă cei cîțiva arbitri cu 
licență internațională care ne-au 
vizitat la Criteriu (Tourneau, Thail- 

land. r, Tosti) au răsturnat unele re
zultate, folosind semnalizarea apara
tului drept paravan pentru deciziile lor 
eronate. Necesitatea arbitrajului elec
tric s-a vădit la sabie în care, pînă la 
finală șt pe alocuri chiar în finală, am 
asistat la veritabile intervenții chirur
gicale. Președinți de juriu cu faimă 
(dar și cu subiectivitate omenească) 
au preferat oprirea cînd era bun ata
cul, au dat avantaj atacului cînd opri
rea era efectuată în timp 
determiinînd eliminarea lui 
hii Melnikov, poate chiar a lui Ghile- 
zan. Iar Rohonu și alții au avut mult 
de suferit de pe urma acestui 
trai... internațional.

Vorbind despre 
traj, ținem 
primăm 
față de absența preșe
dinților de juriu romîni 
la conducerea semifina
lelor și finalelor. Mai 
cu seamă cînd știm că 
am fost gazde care meri
tam atîta considerație, 
cînd știm că am avut doi 
membri din cinci în di
rectoratul tehnic, care pro
grama arbitrii, cînd știm 
că avem în general arbi
tri buni și apreciați, cînd 
știm de exemplu că Ion 
Istraie și desigur 
au fost socotiți de 
printre 
ședinți de juriu din Cri
teriu. °~~ 
pierdut 
pentru 
lor noștri și socotim că 
gentilețea membrilor noș
tri din 
avea

p

arbi- 
să ne ex- 

surprinderea

cei mai buni

alții, 
toți 
pre-

amSocotim că 
un prețios prilej 
afirmarea arbitri-

directorat nu-și 
rostul.
ublicul a răspuns 
ca număr la a- 
ceastă importantă 

acțiune sportivă pe care 
am găzduit-o. Sala pli
nă Ia toate finalele de
monstrează că scrima de 
calitate place, atrage,

Botvînik-Smîslov 9-5
A1OSCOV A (Agerpres). — Cea de 

ă XIV-a partidă a meciului de șah 
dintre Botvinik și Smislov desfășura
tă sub semnul crizei de timp pentru 
ambii iurători a avut multe momente 
interesante. Botvinik. cu albele, a 
jucat din nou deschiderea eng'eză, 
dar Smislov i-a opus un plan foarte 
ingenios st după schimbul damelor a 
obținut avantaj pozițional. In final. 
Botvinik a reușit să pătrundă cu tur
nul in lagărul advers și partida s-a 
întrerupt intr-o poziție cu material e. 
gal, dar favorabilă lui. Boivinik.

★
Z.a reluare, Smislov. a cedat la mu

tarea 68. Astfel, scorul meciului a 
devenit 9—5.

sttpra-bun, 
David, a

este un spectacol. Dar „galeria" 
provoeată de cîțiva din cei mulți 
din tribune și amplificată de cei care 
s-au lăsat duși de val, a dăunat va
lorii tehnice a întrecerilor, a oprit 
(datorită ovațiilor nejtistificate) elanul 
celor porniți spre victorie, a deranjat 
concentrarea concttrenților șt a ener 
vat pe arbitri. Un exemplu: „galeria" 
a pierdut asaltul (Jtgăi Urban cu 
Flesch. întrucît arbitrul francez Tour
neau enervat de dezaprobarea mani
festată de public față de decizia sa 
la scorul de 3—2 în favoarea lui Flesch 
(decizie care într-adevăr era eronată) 
a plătit o poliță care nu l-a cinstit 
(dovadă că nu a mai fost programat), 
înversînd în favoarea lui Flesch o 
nouă acțiune care aparținea reprezen
tantei noastre. Ca să nu mai vorbim 
de alte ieșiri nesportive pornite de la 
cîțiva spectatori, obișnuiți refractari la 
liniștea de care au nevoie concursurile 
sportive, care au creat o atmosferă 
improprie marilor întreceri, care nu 
au răsplătit pe campioni așa cum se 
ctwenea.

și va întîlni miine selecționata 
Angliei

— ieri: Romînia — Turcia 0—0 și Olanda — Grecia 0—0. 
semifinală se întîlnesc Franța și Italia—

MONDORF 9 (Prin telefon). — 
întâlnirea cu Turcia a dat multe 
emoții echipei noastre reprezentative. 
In primul rind pentru că această 
partidă se disputa la ora 16 (ora 
Luxemburg) la Rodange, iar Olanda 
juca împotriva Greciei la ora 17.30 
la Trier. Prin telefon însă, olandezii 
au aflat chiar la începerea partidei 
lor rezultatul meciului juniori lor ro
mîni. In al doilea rind, echipa Ro- 
mîniei a avui de înfruntat un adver
sar foarte dîrz, mai ales în apărare, 
care — în ciuda faptului că a avut 
mai puțin timp de odihnă decît noi, 
totuși a luptat cu o vigoare excep
țională. Datorită acestui fapt, deși 
practică un fotbal dezordonat, a reușit 
nu numai să echilibreze jocul și să 
ne pună chiar la încercare apărarea 
noastră, în care Petca a jucat foarte 
slab. Juniorii romîni au trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate (0—0) deși partida a scos 
clar în evidență diferența de valoare 
dintre echipe. Selecționata noastră a 
practicat un fotbal clar, mai tehnic, 
omogen, cu multe faze de poartă, 
terminate cu șuturi puternice. Dar 
apărarea turcă a luptat eroic și în 
ultimă instanță — în frunte cu por
tarul — a izbutit să evite patru go
luri. (Varga, Matei, din nou Varga 
și Mihăescu au șutat tare și plasat, 
dar portarul a salvat ca prin mi
nune). Postul de radio Luxemburg, 
în comentariul său de azi, a lăudat 
echipa noastră, spunînd că a meritat 
să cîștige grupa pentru că a fo6t 
cea mai bună, cea mai constantă și 
cea mai tehnică, cu fotbalul cel mai 
bun. întreaga echipă, cu excepția lui 
Petca, a jucat și luptat foarte bine. 
O mențiune specială însă, se cuvine 
lui Matei — cel mai bun —, Opan- 
schi, Niculescu, Neacșu și Mihăescu. 
Nedelcu, deși accidentat se comportă 
admirabil. De altfel, jucătorii noștri 
au cucerit simpatia publicului ori unde 
au jucat. Formația de azi: Qpanschi — 
Codreanu, Petca, Nedelcu — Petru 
Etnii, Neacșu — Ivansuc, Varga. Ma
tei, Niculescu, Mihăescu.

Qștigînd grupa, echipa Romîniei 
s-a calificat pentru semifinale în 
care va întîlni Anglia, învingătoarea 
grupei D. A doua semifinală, este 
Franța — Italia. Orașele în care vor 
avea loc aceste semifinale sînt Lu
xemburg (în nocturnă la ora 19) și

In cealWU

In ședința 
se va sta-

Esch (ziua la ora 15,30). 
tehnică de joi dimineață 
bili care meci va avea loc la Luxem
burg și care la Esch. Finala pentru 
locurile 3—4 se va disputa sîmbătâ 
la Rodange, iar finala pentru locu
rile 1—2 duminică în nocturnă ia 
Luxemburg.

Și acum, iată rezultatele ultimelor 
jocuri din grupe:

Grupa A: Bulgaria — Iugoslavia 
2-1. Clasamentul: 1. Franța 5 puncte; 
2. Bulgaria 4 puncte; 3. Iugoslavia 
3 puncte; 4. Polonia 0 puncte.

Grupa B: Italia — R. F. Germană 
1-1 și Austria — Belgia 2-1. Clasa
mentul: 1. Italia 7 puncte; 2. R.F.G. 
6 puncte; 3. Cehoslovacia 4 puncte; 
4. Austria 2 puncte; 5. Belgia 1 
punct.

Grupa C: Romînia — Turcia 0-0 
și Olanda — Grecia 0-0. Clasamen
tul: 1. Romînia 5 puncte (golaveraj 
5:3); 2. Olanda 5 puncte (golaveraj 
6:6); 3. Ungaria 4 puncte; 4. Grecia
3 puncte (golaveraj 3:4); " “
3 puncte (golaveraj 2:3).

Grupa D: Anglia — Luxemburg
5-0 și Spania — R.D. Germană 2-1. 
Clasamentul: 1. Anglia 5 puncte (gol
averaj 8:2); 2. Spania 5 puncte (gol
averaj 7:4); 3. R. D. Germană 3 
puncte; 4. Luxemburg 0 puncte.

4. Grecia
5. Turcia

Rezultatele galei de box
aseara

desfășurată aseară 
s-au înregistrat ur-

de
In reuniunea

în sala Giulești _
mătoarele rezultate mai interesante: 
G. Popa (D.) b.p. I.Stoica (Spartac)| 
A. Morăruș (Gr. R.) b.p. St Dumi- 
trache (Spar tac). N. Minoreann 
(C.C.A.) b.p. M. Mihai (Spartac); 
V. Vintilă (C.S.M.) b.p. Gh. Vereț 
(Gr. R.); E. Cișmaș (CCA) și D. 
Fieraru (Spartac) meci nul; St. Vă- 
caru (C.S.A. Cța.) b.p. M. Ghencea 
(Marina Cța.); M. Ti.nică (D) b.p, 
Ene Nicolae (Spartac); I. Manea 
(IPROF1L) și D. lamandi (Spartac) 
meci nul; V. Szekely (C.C.A.) b. ab. II 
M. Muscurel (Spartac); N. Linca 
(D) b.p. N. Niță (Spartac); Gh. Ros
ier (Gosp.) b.p. T. Bătrinu (Spar
tac).

In timpul festivității de închidere: pe podium, 
Zoltan Horvath, campionul de sabie {dreapta), 

la stingă cuArtbo, clasat pe locul II; in față, Ale
xandra Zabeirna care poartă Cupa C.OJf. confe
rită reprezen aiivei U.R.S.S. pentru cea mai bună 
comportare pe patru probe.

NEW YORK 9 (Agerpres).
La 8 aprilie a avut loc la New 

York ședința jubiliară a clubului a- 
tletic al orașului.

La ședință au participat aproape 
200 de antrenori, conducători ai clu
bului, sportivi cunoscuți, ziariști.

La invitația conducerii clubului a 
luat parte și Mihail Pesliak. vice pre-

U.E.F.A. a aprobat crearea 
„Cupei Dunării’’ la fotbal

Manchester United — Milan 
la 1 și 21 mai

LUXEMBURG (Agerpres). — Comitetul 
executiv al Uniunii Europene de Fotbal 
(U.E.F.A.) s-a întrunit Ja Luxemburg 
pentru a examina și rezolva o serie de 
probleme de actualitate în fotbalul con
tinental.

S-a aprobat crearea „Cupei Dunării’’ 
cu condiția ca datele de desfășurare sa 
nu se suprapună cu cele din „Cupa cam
pionilor europeni”. In ce privește „Cupa 
Europei a Națiunilor” nu s-a putut lua 
o hotărîre definitivă deoarece pînă la 
data de 15 februarie numai 15 țări își 
dăduseră avizul favorabil. Această -pro
blemă va rămîne pe ordinea de zi a vî- 
torului congres, lâ fel ca și proiectul 
de organizare a unei competiții pentru 
amatori.

Comitetul a făcut cîteva modificări în 
regulamentul turneului international de 
juniori, una din acestea privind acorda
rea dreptului de a fixa locul întîlnirilor 
Comitetului U.E.F.A. iar nu federației 
internaționale. Comisia „Cupei Campio
nilor europeni” a fixat pentru 1 și 21 
mai disputarea celor două întîlniri din
tre Manchester United și F. C. Milan 
cpntînd nentru semifinalele competiției. 
Finala, după cum se știe, se va disputa 
la Bruxelles Ia 28 mai.

Pe pistele
ATIFTKM tism <*‘n Statele Unit»AlLEillom j-au realizat In luna

martie cîteva rezultate 
interesante. Astfel în proba de aruncarea 
greutății, cea mai buna performanță a 
reuișit-o Bill Nleder (17,75 m). Dar se cu
vine a fi subliniată și comportarea tî- 
rărului Long (sub 18 ani) 17,05 m ! Alte 
performanțe: suliță: Held 74,75 m., înăl
țime: Dumas 2,063 m. (la 2,16 m. Dumas 
a ratat de puțin), 22» y.: Levenson (Cana
da) 28,1; — - - ----------- - “
sec: 880 y 
120 y g.: Mc Kee 14,1, 
14,3, cooley 14,3 (toți 
Brewer (S.U.A.) 4.39, 
7,44 m.

DINAMO KIEV
IN CAMPIONATUL U.R.S.S.

MO y.t Spence (Jamaica) 48 
.: Don Bowden (S.U.A.) 1:51,8; 

Lawson 14,1, Ellis 
S.U-A.); prăjină: 
lungime: Wiley

CONDUCE

Echipa lugoslovă O- 
RASCRFT Umpia a susținut laDAdUHLI Istanbul două meciuri

în compania valoroa
selor formații locale Galata Saray și 
Fenerbahce. In ambele intîlnlri victo
ria a fost de partea oaspeților, care au 
cîțtigat cu scorul de 76—58 Si. res
pectiv. 81—73. (Telegramă de la cores
pondentul nostru S. Beyoglu).

• Formația „1 August- (R.P. Chineză) 
care întreprinde un turneu în Republica 
Arabă Unită, a Jucat la Damasc cu o se
lecționată a orașului. Baschetbalistit 
chinezi au cîștigat cu 56—54 după ce la 
pauză fuseseră conduși cu 29—23.

ședințe al Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport al U.R.S.S., condu
cător al delegației de luptători so
vietici care se află în vizită în S.U.A.

In cuvîntarea ținută Mihail Pesliak 
a spus că opinia publică sovietică 
așteaptă cu un mare interes evoluția 
în U.R.S.S. * baschetbaliștilor și atle- 
ților americani.

In aplauzele asistenței un veteran 
al sportului american, D. T. Magone, 
a cerut să se transmită sportivilor 
sovietici că americanii sînt satisfă
cut! de faptul că au început să sa 
dezvolte legăturile între sportivii ce
lor două țări.

Secretarul chtbuJui, Dan Ferria a 
subliniat de asemenea importanța 
schimburilor de delegații sportiva 
între U.R.S.S. și S.U.A.

MIG
„Cupa Federației 

de

a cîștigat
- - - •>»

baschet
sala Floreasca s-ariAseară în 

disputat ultimele meciuri din cadrul 
„Cupei Federației". In finală M1G 
a întrecut pe Dinamo la capătul unui 
meci de mare spectaculozitate cu 
66—65 ( 31—27) printr-un coș mar^ 
cat de Wilvert în ultima zecime de 
secundă. S-au evidențiat : Naov. No>. 
vacek, Ortinschi, Popovici, Wilvert 
Pentru locurile 3—4 P.T.T. a învins 
Olimpia M.I.C. cu 95—79 (51—41).

Stan Tudor 
corespondent 7

s-aSaptămîna trecută 
desfășurat o nouă etapă 
in campionatul de fot
bal al U.R.S.S. Meciu

rile Lokomotiv-Zenit și Aripile Soviete- 
lor-Dinamo Moscova s-au încheiat cu 
scor alb. Sshîior, după victoria obținută 
la Dinamo Moscova a pierdut cu 2—1 
la T.S.K.M.O. La egalitate s-a terminat 
Dinamo Kiev-Torpedo (î-3). iar Spartak 
Moscova a învins, cu 4—1 pe Admiraleeț.

FOTBAL HALTERE

1NCA CN RECORD MONDIAL PENTRU 
SPORTIVII R.P. CHINEZE

Cu prilejul campiona
telor de haltere ale R.P. 
Chineze ce se desfăsoa- 
rS în orașul Ciun l-in,

studentul Iluan Clan-hvi a doborît recor
dul mondial la categoria ușoară „stilul 
aruncat”, realiztnd performanta de 155 
kg. Recordul anterior deținut de haltero
filul sovietic Saksonov era de 164 kg.
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