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PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE 

O ]E C JRî. 3E 'IT
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste0 din Republica Populară Romînă 
tovarășului Emil Bodnăraș

Cu prilejul împlinirii a 55 ani, pentru îndelungata activitate în miș
carea revoluționară și contribuția adusă în făurirea și dezvoltarea sta
tului democrat-popular.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
decretează:

1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" din Republica 
Populară Romînă tovarășului EMIL BODNARAȘ.

Președintele Prezidiului Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER GHEORGHE STOICA
București, 9 februarie 1959

Discutarea Proiectului Je Statut Astăzi, începe în Capitală

al U.C.F.S. continua în întreaga țară „Cupa 16 Februarie" la volei,
Dezbaterea Proiectului de Statut 

U.C.F.S. trezește un profund interes 
î>n mijlocul maselor largi de sportivi 
din {ara noastră. Veștile pe care le 
primim zilnic la redacție ne infor
mează despre această preocupare in
tensă a asociațiilor și cluburilor spor
tive, care cu maturitate ?i spirit de 
răspundere discută în cadrul ședințe
lor organizate cu acest prilej Proiec
tul de Statut al U.C.F.S.

„Zilele trecute — ne informează co
respondentul ncfsfru regional V. MI- 
HĂILA — la Bacău, antrenorul C. 
Teașcă a prelucrat Proiectul de Sta
tut in ședința colegiului de antrenori, 
iar discuțiile care au urmat au oglin
dit interesul deosebit pentru discuta
rea Proiectului. Ședințe asemănătoare 
au avut loc și la clubul Dinamo-Ba- 
cău la asociațiile sportive Recolta- 
T ov și 21 Decembrie Vaduri din 
ra .-nul Piatra Neamț".

Dintr-un alt cofiț de țară, aflăm o 
veste transmisă de corespondentul 
nostru ALEXANDRU MOMETE. „In 
raionul Cluj, de pildă, ne informează 
în scrisoarea sa, consiliul raional 
U.C.F.S. a luat inițiativa de a trimite 
activiști voluntari pentru a organiza 
în comunele și satele raionului adu
nări generale, în cadrul cărora cele

75 de asociații sportive sătești să dez
bată Proiectul de Statut. Piuă în pre
zent, 54 de asociații sportive sătești 
au dezbătut Proiectul, tnobillizînd un 
mare număr de tineri la discuții".

...O altă scrisoare primită la redac
ție dc pe meleagurile craiovene: co
respondentul nostru ION AVRAM ne 
informează că în toate asociațiile 
sportive din raionul Băitești discuta
rea Proiectului a constituit u,n prilej 
de largă mobilizare a sportivilor pen
tru intensificarea activității lor spor, 
tive. „Astfel — ne scrie coresponden
tul nostru — la S.M.T. Băilești. Pro
iectul de Statut a fost prelucrat de in
ginerul șef al stațiunii, Dumitru Po
pescu, iar stația de radioamplificare 
din localitate l-a difuzat în cîteva rîn- 
duri".

...Sînt numai cfteva spicuiri din 
multele scrisori primite în aceste 
zile la redacție. Și aproape fiecare co
respondență se termină cu rîndurile: 
„Discutarea Proiectului continuă". 
In întreaga țară, în orașe și sate, 
sportivii discută cu însuflețire Proiec
tul de Statut al U.C.F.S., dovedind o 
activă preocupare pentru dezbaterea 
acestui important document al mișcă
rii noastre de cultură fizică și sport.

o interesantă competiție

Cele două reprezentative feroviare de volei din R. Cehoslovacă, înaintea 
primului lor antrenament ejectuat in sala Ciulești

(Foto: I. Mihăică)

internafională
de cele mai bune echipe ale țării (cir 
excepția celor din Cluj). Adică, la 
băieți’: RAPID, DINAMO, CETATEA1 
BUCUR, iar la fete: RAPID, DINA
MO, COMBINATUL POLIGRAFIC!

PROGRAMUL „CUPEI FEBRUA- ' 
RIE“ LA VOLEI

JOI 12 FEBRUARIE |
SALA GIULEȘTI. ora 15: Rapid— > 

C.P C.S (f) '
sala' FLOREASCA, de la ora 18: 

Lokomotiv C.S.R.—Dinamo (f), Loko- ’ 
motiv C.S.R.—Dinamo (m) și Rapid— ' 
Cetatea Bucur (m). '

SIMB.ATA 14 FEBRUARIE
SALA FLORE AS CA, de la ora 15,34): 

Rapid—Dinamo (f), Lokomotiv CSR— 
C-P.C.S. (f), Rapid—Dinamo (m) și ' 
Lokomotiv CSR—Cetatea Bucur (m).
DUMINICA 15 FEBRUARIE i

SALA FLOREASCA, de la ora 8 
dim.: C.P.C.S.—Dinamo (f), Lokomo
tiv CSR—Rapid (f), Cetatea Bucur— 
Dinamo (m), Lokomotiv CSR—Ra- 
pid (m), (

CASA SCÎNTEII. Faptul ca întîlnirila

Marele maestru Tigran Petrosian 
este noul campion de șah 

al Uniunii Sovietice
' In marea sală a Teatrului Rusta
veli din Tbilisi a luat sfîrșit cea de a 
26-a ediție a campionatului de șah al 
U.R.S.S. Victoria finală a revenit ma- 
re1"i maestru Tigran Petrosian, care 
l e pentru prima oară campion al 
Uniunii Sovietice. Beneficiind de un 
punct avans Petrosian a jucat la re
miză întîlnirea cu Korcinoi. Șahistul 
din Leningrad n-a forțat poziția, ast
fel că partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate. In aplauzele pu
blicului Petrosian a fost proclamat 
campion al țării. Toate partidele în
cheiate în primele cinci ore de joc au 
luat sfîrșit cu remiză, semn că parti- 
cipanții erau obosiți de încordarea și 
duritatea competiției: Holmov — Tal, 
Spasski — Averbach, Iuhtman

Keres, Taimanov — Lutikov, Furman 
— Gufeld, Gurghenidze — Bronstein, 
Vasiukov — Tal.

★
s-au întrerupt, dar 

mai poate aduce 
clasamentului. Pe 
PETROSIAN 13% 
Tal, Spasski 12‘/2 
Taimanov 12 p. ; 
lip.; 7—8. Ke- 
p.;

' 9'/2 p.;
1 p. :

Două partide 
rezultatul tor nu 
modificări esențiale 
primul loc TfGRAN 
p. urmează : 2—3. 
p.; 4—5 Holmov, 
6. Poltigaevski (1) 
res, Averbach 10*/2 
10 p.; 10. Lutikov 
Bronstein, Gufeld 9 
(1) 8‘/2 p. ; 14. Furman 8 
Gheller (2) 7% p. ; 16-17. 
nidze, Krogius 6’/2 p. ; 18. Vasiukov 
6 p. ; 19. Nikitin (1) 5'/2 P- 1 20. Nej- 
metdiuov (1) 5 p.

Printre competițiile sportive cu ca
racter festiv, care se desfășoară an 
de an în țara noastră, cele închinate 
zilei de 16 Februarie ocupă un loc de 
frunte.

Este în acest val de întrecerei ti
nerești un semn de omagiu și de a- 
dîncă recunoștință a sportivilor noș
tri față de cei care prin lupta și jert
fa lor au scris 
istoria mișcării 
noastră.

Astăzi se va 
portantă dintre 
ganizează în acest an în cinstea 
lei de 16 Februarie. Este vorba 
întrecerea internațională de volei 
tată cu „Cupa 16 Februarie", inițiată 
de

racter internațional prin participarea 
puternicelor reprezentative feroviare 
ale R. Cehoslovace.

In cele două turnee care încep as
tăzi, voleiul nostru va fi reprezentat

se vor disputa nu numai în sala Ciulești
— cum se stabilise inițial — ci și în mult 
mai încăpătoarea sală Floreasca, nu

(Continuare în pag. 3) r

Turul Egiptului
o pagină glorioasă în 
muncitorești din țara

inaugura cea mai 
competițiile ce se

im-
or
zi- 
de 

do-

6. Moiceanu și echipa R. P. R. 
învingători in etapa a VIII-a

9. Korcinoi 
11—12. 

Iuhtman 
p. ; 15. 

Gurghe-

13.

clubul sportiv Rapid.

DOUA TURNEE DEOSEBIT 
DE INTERESANTE

și-a 
unei 
mai

„Cupa 16 Februarie" la volei 
cucerit în ultimii ani reputația 
pasionante confruntări între cele 
bune echipe ale Capitalei. In acest
an, întrecerea a fost promovată pe o 
treaptă superioară, căpătînd un ca-

Romînă 97 h. 52:21; 5. Grecia; 51 
R.A.U.; 7. Irak.

Etapa a IX-a s-a desfășurat pe ruta 
Zakazik — Mehalla Kubra 84 (km)< 
La sprintul final al etapei s-au pre
zentat peste 20 alergători, victoria re- 
venind germanului Reinhardt Pluskat

(Continuare în pag.4)

la

I
£Deseu de N. Claudiu).

...Și acum, missis, 
I* lucru! Dictez „clasa
mentul oficial”.

mondial de 
la Santiago.

Cum a alcătuit biroul 
F.I.B.A. clasamentul cam
pionatului 
baschet de

A Vl-a ediție a competiției cicliste 
internaționale de lung kilometraj „Tu
rul Egiptului" se apropie de sfîrșit. 
Pînă acum s-au desfășurat 9 etape, 
însumînd peste 1.300 km. Ultimele 
trei etape se vor desfășura joi, vi
neri și duminică. Competiția se în
cheie cu etapa Alexandria—Cairo.

Cea de a VIII-a etapă, desfășurată 
pe ruta Port Said—Zakazik (160 km.),
ne-a adps și satisfacții și deziluzii. 7 
Gabriel Moiceanu — învingător în e- 
tapa a IV-a — a cucerit primul loc 
și în această etapă ; echipa R.P. Ro
mîne, grație comportării bune a a- 
lergătorilor G. Moiceanu, L. Zanoni 
și Gh. Șerban—Rădulescu, a ocupat 
primul loc în clasamentul etapei a 
VIII-a. Acestea sînt satisfacțiile. Dar 
tot etapa a VIII-a ne-a dezamăgit în 
ceea ce privește comportarea ciclistu
lui nostru Ion Vasile: pierzînd cinci 
minute față de primul pluton, el a 
coborît de la locul 6 la locul 8. Eta
pele viitoare vor aduce poate o re
venire a alergătorului 
fruntea clasamentului.

FOTBAL
nostru spre 

Să sperăm I
Clasamentele etapei a VIII-a. In

dividual : 1. G. Moiceanu 3 h. 50:55 
(timp cu bonificație 3 h. 49:55); 2. 
Alexandrov (R.P.B.) 3 h. 50:55 (timp 
cu bonificație 3 h. 50:25); 3. L. Za
noni; 4. Etcenko (U.R.S.S.); 5. Gh. 
Șerban—Rădulescu — toți în același 
timp cu G. Moiceanu. Ion Vasile și 
Aurel Șelaru au sosit împreună cu a- 
lergătorii din R.D. Germană la o di

• Turneu „în 4" la 1 martie Tt» 
București

ferență de 5 min. fată de plutonul 
fruntaș. Echipe: 1. R.P. Romînă 11 
h. 32:45 ; 2. U.R.S.S. 11 h. 32:58 ; 3. 
R.P. Bulgaria 11 h. 37:40.

Clasamente generale. Individual: 
1. Alexei Petrov (U.R.S.S.) 32 Ii.
21:19; 2. Loefler (R.D.G.) 32 h. 21:54; 
3. Bobekov (R.P.B.) 32 h. 26:57 ; 4. 
Alexandrov (R.P.B.) 32 h. 31:14; ...8. , 
Ion Vasile 32 h. 34:53; ...12. Gh. Șer- ' 
ban — Rădulescu 32 h. 42:24; ...14. ' 

Zanoni 32 h. 43:54; 15. A. Șelaru , 
32 h. 51:46; ...20. G. Moiceanu 33

58:31. Echipe: 1. R.D. Germană ' 
h. 07:13; 2. U.R.S.S. 97 h. 09:37; ; 

3. R.P, Bulgaria 97. h. 44:20; 4. R.P.

La 1 martie, deci cu o săptămînă 
înainte de deschiderea sezonului oficial 
de primăvară, va avea loc la Bucu
rești un interesant turneu, dotat cu nu- 
meroase premii de I.S. Loto-Prono- 
sport. Programul acestui turneu, care, 

i se va desfășura pe stadionul Dinamo^ 
este următorul: Progresul — Petrolul', 

\Ploești (ora 14) și Dinamo — Rapid 
(ora 16).

PATINAJ
• Finalele campionatului 
publican de patinaj viteză

re*

din 
ale

L.

h.
97

Azi încep pe patinoarul 
Miercurea Ciuc întrecerile 
campionatului republican 
viteză pentru juniori și seniori. Ală
turi de patinatorii care au participai 
la recentul concurs internațional de 
la Altna Aia, vor evolua la Miercurea. 
Ciuc și o serie de tinere elemente care, 
s-au remarcat cu prilejul finalei earn- 
pionatului republican din l$j58^

Recolta 
finale 
de patinaf



Spartachiada pionierilor 
și școlarilor

11—12 ani), Alexandrina Cojo- 
clasa Vil-a H (categ. 13—14 
Viorel Stoica, clasa Vll-a H 

11—12 ani), Constantin Popoiu, 
Vll-a K (categ. 13—14 ani), 
fete și tot atîția băieți îrnpăr-

'Am plecat spre marele complex șco
lar din Bîrlad cu un scop precis: să 
asist la faza pe grupe .de clase la pro
bele de șah și gimnastică din ca
drul Spartachiadei pionierilor și șco
larilor. Știam că la faza preliminară 
— pe clase — au participat peste 900 
pionieri și școlari și eram convins că 
și de data ’aceasta’ participarea va fi 
numeroasă.

Asociația sportivă „Unirea" a pre
gătit minuțios aceste concursuri. Nu 
mai puțin de 6 profesori de educație 
fizică îndrumau pe concurcnți sau 
arbitrau întrecerile. Sălile de concurs, 
frumos amenajate și pavoazate săr
bătorește, te îmbiau parcă și mai mult 
să participi la întreceii.

45 fete și 98 băieți au luat parte 
la concursul de șah care a desem
nat campioni ai complexului pe: 
Veronica Popescu, clasa Vil-a J (ca
teg.
caru, 
ani), 
(cat. 
clasa

88
țiți în 22 grupe au participat la în
trecerile de gimnastică, care au cu
prins 3 probe: sol, săritura peste ca
pră și ștafetă. Cele mai bune rezul
tate la sol și săritură peste capră 
le-au obținut Se vast ița Croitoru, Fana 
Dumitriu, Valentina. Berescu, Sanda 
Onu, Marioara Carusi, Valeriu Po- 
novici, Constantin Postolochi, Victor 
I Irsu, Florian Stăncescu. lulitis Cul
beci.

Deosebit de interesant a fost și 
concursul de ștafete.

Urmărind întrecerile, nu se putea 
-să nu iei parte la entuziasmul ce 
cuprinsese pe micii sportivi și pe pro
fesorii lor.

ELIADE SOLOMON

/ăpada care ă căzut din abundență 
a creat posibilitatea deschiderii a nu- 
i roase centre de pregătire la schi. 
Asemenea ^centre funcționează în aces

te zile și în Valea Jiului, unul dintre 
ele avînd sediul la Lupeni.

...Antrenamentele începuseră de mult. 
'Nu departe de clădirea unde cei peste 
HO de tineri și tinere s-au îmbrăcat 
in echipamentul de schi, am întîlnit 
două „ateliere" de lucru. La unul dintre 
ele, antrenorul Costică' Vuia nu mai 
prididea dind sfaturi celor mai mici 
schiori. Să tot fi fost vreo 50 de copii 
între 8—10 ani, care ascultau cu luare 
aminte îndrumările antrenorului. Apoi 
se străduiau să execute cit mai bine 
mișcările învățate, dornici parcă să-i 
ajungă pe colegii lor mai avansați 
cure se pregăteau puțin mai departe 
sub supravegherea instructorului Si- 
mion Cioflică.

Se extinde gimnastica 
de producție

La filatura Lupeni...

Ziua șahistului

Filatura Eupenî este prima între
prindere din regiunea Hunedoara care 
a introdus gimnastica de producție. 
Zilnic, muncitoarele execută exercițiile 
de gimnastică sub conducerea profe
sorului de educație fizică Ion Ciofîcă. 
Din rînduil celor mai tinere muncitoa
re, profesorul Ciofîcă a alcătuit ol 
echipă de gimnastică pe care a pre-
zentat-o în întrecerile Spartachiadei [ In °.r?Șul Călărași a lost organizată o

I :„rnx ^competiție de șah, la care au partici-
ue iarna. / jucători de la toate asociți'le spor-

C. ȘTEFANESCU . I tive din localitate. In cadrul acestui con- 
S curs și-au disputat întîietatea 62 de con

es la » L curenți. dintre care 12 jucătoare. Intre-...Și la o fabrică din Tecuci > ctrea a fost cîștigată la femei de șa- 
âr hista Ecaterina Gerghie (Unirea II), iar 

Cu cîteva zile în urmă, la fabrica l la bărbați de Mihai Țuțuianu (Știința), 
de conserve din Tecuci s-a introdus/0 mențiune merita asociația rportivă ce conserve am lectici s-a iniroausi Unlrea care a asiglirat condițiunl buna 
gimnastica de producție. Pentru ince-% pentru desfășurarea concursului, 
put ea a fost introdusă în două dintre r 
cete ma,î mari secții, undg lucrează* dan panait
multe tinere. Dar. alături de Aneta 
Cranca sau Lucreția Atanoliu, sporti
ve, fruntașe în producție, muncitoare 
mai vrrstni-ce ca Maria Florea, Elena 
Raicti și altele execută cu multă plă
cere programul de gimnastică.

Copiii învață baschetul

La Dorohoi s-a înființat un centru fin 
pregătire la baschet pentru copii, con
dus de profesorul de educație fizică 
Ilarion Mandache. Aproape 3S copii, in 
vîrstă de 11-13 ani, vin cu regularitate 
«e trei ori pe săptămînă în sala de

R APOSTOL / gimnastică a școlii m-Mii nr. 2 din lo- 
__ S calitate, unrte primesc noțiunile nece- 

sare practicări) acestui sport.

M. CRIȘAN-
SPORTUL POPULAR

«’ag. 2-a Nr, 3356

Angajamentul tai
Peste 

oțelăria 
binatului 
pitor i

120 de muncitori de Ja 
Siemens Martin a Com- 
metakirgic Reșița — țo- 

și turnători, ingineri și 
tehnicieni' — s-au adunat zilele 
trecute pe platoul cuptoarelor în- 
tr-un miting fulger. Veniseră să arate 
ce vor face ei pentru a da viață an
gajamentului luat în întrecerea cu oțe
larii hunedoreni.

Cel care a deschis seria angaja
mentelor individuale a fost maistrul 
LAZAR BORDUZ, secretarul organiza-

Pe drumul 
belșugului

din
se

In asociația sportivă Recolta 
comuna Gugești, raionul Focșani, 
desfășoară o bogată activitate spor
tivă. In prezent, pe prim plan se află 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, care au întrunit la startul 
concursurilor de șah, trîntă, săniuțe 
și tenis de masă 86 tineri și tinere.

Tn aceste zile, țăranii muncitori din 
comuna Gugești sînt preocupați să în
ființeze o gospodărie agricolă colec
tivă. Printre cei dinții care au făcut 
cerere de înscriere se află comunistul 
Costică Sitaru, președintele asociației 
sportive Recolta. Pilda sa a fost ur
mată de instructorul sportiv N'icolae 
Băluță, de Costică Mihu, membru al 
asociației sportive și alții. La Gugești, 
cu ocazia inaugurării gospodăriei a- 
gricole colective sportivii vor organiza 
o frumoasă manifestație sportivă pe 
care au și început s-o pregătească.

AURELIAN AXENTE

După citeva ore de lecții teoretice 
combinate cu exerciții practice, viitorii 
schiori s-au retras în cabana încălzită 
unde și-vw .aranjat schiurile întro 

cameră special amenajată pentru depo
zitarea materialelor. Cițioa tineri au 
mai întirziat pe afară dar cei doi antre
nori nu i-au lăsat să stea mult pe pîr- 
ție. A doua zi urma o lecție mai grea 
Și schiul se învață în mod metodic / 
STAICU BALOl '

ției de bază P.M.R, de la cuptoare:
— Din cele 30.006 tone oțel pe care 

colectivul nostru s-a angajat să le pro
ducă peste planul anual, numai schim
bul pe care-1 conduc eu se prinde să 
dea 11.000 tone. Oțelarii reșițeni sînt 
hotărîți să-și respecte cuvintul.

Maistrul Lazăr Borduz vorbea cu 
atîta încredere în puterile colectivu
lui său, îneît mi-a' readus în memorie 
o altă scenă asemănătoare: „Plec la 
București să cîștig titlul de campion 
balcanic la box“, mi-a spus el cu ani 
în urmă. Și într-adwăr, cu dîrzenia și 
voința cc-i caracterizează, el a întrecut 
în finală pe rutinatul Nello Barbadoro 
ce apăra culorile Iugoslaviei, boxer 
care a devenit apoi chalangerul lui Mar
cel Cerdan. Numeroaselor victorii pe 
care Lazăr Borduz le-a avut ca spor
tiv de frunte al țării noastre, îi ur
mează azi altele la fel de frumoase 
în lupta pentru o viață mai bună a 
oamenilor muncii, pentru mai mult o- 
țel, pentru construirea socialismului.

De aceea sînt convins, de data a- 
ceasta ca și atunci, la campionatele 
balcanice de la București, că victoria 
va fi de partea lui Lazăr Borduz și a 
oamenior săi.

GHEORGHE DOBRESCU■ 

Trecuseră puține zile
semnalase situația grea 
se afla voleiul brăilean. Analizînd a- 
ceasta problemă, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Brăila a reorganizat comisia 
locală de volei. Primind un prețios 
sprijin în muncă, noua comisie a înce
put să activeze intens. Astăzi în acti
vitatea competițională sînt angrenate 
nu mai puțin de 34 echipe care și-au 
desfășurat prima parte a campiona
tului de. calificare.

La seniori, întrecerea celor 15 e- 
chipe participante (împărțite în două 
serii) a prilejuit dispute interesante, 
evidențiindu-se în special formațiile 
Celuloza. Voința, Unirea T.U.G. 
La senioare a ieșit în evidență 
echipa asociației sportive Unirea 
T.U.G., care s-a arătat cea mai bine 
pregătită.

Dar iată

de cînd se 
în care

cum arată clasamentele:

MASCULIN

1. Celuloza 7 6 1 20: 5 13
2. Voința 7 6 1 20: 5 13
3. C.S.B. 7 5 2 16: 9 12

Excursioniști și schiori
Amatorii de turism din asociația spor- 

tivă „Energia 1 Mai" Bucov din raio
nul Plo-ești au făcut de curînd o ex
cursie la Predeal. După ce au vizitat

minunatele împrejurimi ale acestui oraș, 
cei aproape 40 de muncitori ai fabricii 
de cărămidă din Bucov s-au întrecut 
în cadrul unui concurs de schi orga
nizat de -consiii' 1 asociat ei sportive.

G. ALEXArWRibbCU

Postăvarul, din masivul cu același nume, este una din cabanele frumos 
amenajate, bine gospodărite, la care mergi cu cea mai mare plăcere. Cu
rățenia exemplară, ospitalitatea cabanierului, locul pitoresc în care este 

așezată, te îndeamnă s-o vizitezi cit mai des

echipe de volei
4. Dunărea 7 4 3 12:14 11 2 Voința 3 2 1 7: 4
5. Telefoane 7 4 3 18:10 11 3. Sc. Sanitară 3 12 5: 6
6. Șantierul Chișcani 7 1 6 3:15 7 4. F. C. Brăila 3 0 3 /
7. F. C. Brăila 7 0 7 2:15 5 Disputa celor 15 echipe de j-aioi
8. Știința 7 0 7 0:18 5 dă și ea naștere la partide frumoase

Seria a II -a evidențiindu-se echipele școlilor profe
1. Unirea T.U.G. 6 6 0 18: 3 12 sionaie U.M. Progresul, Construcții ș
2. U.M. Progresul 6 4 2 14: 7 10 a Școlii Medii Nr. 2. In prezent, echi
3. C.S.M. Gr. 6 4 2 14: 9 10 pele fruntașe nu-și neglijează pregă
4. Marina G 3 3 13: 9 9 tirea. Ele își continuă atît antrena
5. I.M.D. 6 2 4 6:12 8 mentele cît și jocurile în sala asocia
6. Industria Sîrmii 6 2 4 7:15 8 ției sportive Voința, pregătindu-se ct
7. l.C.B. 6 0 6 1:18 6 multă atenție.

FEMININ
1. Unirea T.U.G. 3 3 0 9: 2 6 N1COLAE COSTIN

Scrisoare unor fotbaliști
de la uzinele sodice Ocna Mureșului

Rîndurile de față vi le adresăm vouă, 
-fotbaliștilor de la uzina noastră. Sîntem 
alături dc voi și în muncă și pe te
renurile de sport. Trăim alături frea
mătul de pe stadioane, participăm cu 
tot sufletul la întrecerea voastră pe 
terenul de sport și ni se umple inimile 
de bucurie cînd prin luptă dreaptă și 
cinstită obțineți victorii. Aici, în oră
șelul de pe Mureș, deși nu este a- 
nimația din marile orașe ale țării, 
există totuși mult interes pentru sport. 
Ne place îndeosebi fotbalul. Ani de 
zile am nutrit speranța că datorită 
strădaniilor voastre vom avea și noi 
o echipă într-o categorie superioară. 
Am așteptat să vedem la voi hotărî- 
re, voință și mai cu seamă dragoste 
față de asociația sportivă unde acti
vați.Am așteptat și mai așteptăm încă 
să vă sudați, să vă îmbunătățiți pre
gătirea tehnică pentru a ridica echipa 
pe o treaptă superioară. Aveți condi
ții bune de muncă și de viață create 
de regimul de democrație populară. Pe 

noi, muncitorii uzinei, care vă iubim și vă 
stimăm, ne doare însă faptul că nu vă 
simțiți legați de asociația sportivă și 
pare-se nici de uzina noastră. Oricine 
a venit la Ocna Mureșului s-a îndră
gostit de uzină sau de mină și n-a

O asociație sportivă fruntașă
Consiliul asociației sportive Avintul 

C oștești din rahoitul Horezu a obținut 
însemnate succes». Peste 400 de tineri, 
dintre care 70 fete, activează în secțiile 
de volei, popice, tir, fotbal și atletism. 
Actualmente ei sînt agrenați în di
verse competiții de casă. Pentru roci 
nica muncă depusă, consiliul acestei 
asociații a primit steagul de asociație 
fruntașă pe raion.

DECEBAL STOICAN

Primii purtători ai insignei de cam
pion al asociației

Cei peste 10C0 de membri ai asocia
ției sportive ,,Frații Buzești" din Cra
iova, participă ou însuflețire la con
cursurile dotate cu insigna „Campion 
al asociației" și ,.Cel mai bun din 10". 
Astfel, la întrecerile de tenis de masă, 
primul loc în class men t-uil individual 
a fost ocupat dp elevul Cătălin Cojo
carul și de echipa clasei a Xl-a C, for
mat ă din T. lonescu, I. Mihai și G. Ma- 
teescu. Toți au primit insignele de 
campioni ai asociației sportive. întrece
rile continua ia celelalte .-.porturi.

ROMI CA S CHULTZ

(ST. DUMITRU)

mai părăsit aceste locuri. Voi însă 
procedați contrariu. Mereu sînteți ne
mulțumiți, mereu pretențioși și mof
turoși. Sînteți înfumurați și' nediscipli
nați, lipsiți de la antrenamente ' din 
producție, petreeîndu-vă timpul ,ă- 
rind. Ce ai de spus tu, Kraus,-care 
deții recordul lipsurilor de la serviciu? 
Nu te gîndești că noi nu sîntem de 
acord cu aceste abateri ale tale ? Me
reu fugi de muncă,, mereu cauți un 
alt loc mai „călduț". Ar trebui să ro
șești la gîndtil că nici la Hunedoara, 
nici la Aiud și nici la Cîmpia Turzi'. 
unde ai vrut să pleci, nu.te-au primit 
să joci. Și doar nu ești un fotbalist 
rău. Ei nu au nevoie însă de „păsări 
călătoare". Apucă-te de muncă serios, 
aici, între noi și noi te vom ajuta 1 
Și tu, Tamaș. Cu tot sprijinul acor
dat, șirul abaterilor, și lipsurilor tale 
în producție și pe terenul de sport au 
luat proporții. Din această cauză or
ganizația noastră U.T.AL te-a exclus 
— pe bună dreptate — pînă la urmii 
din rîndurile ei. Și despre tine, Nagy, 
s-ar putea spune multe lucruri neplă
cute. Ești îngîmfat și îți subapreciezi 
colegii, lipsești de la antrenamente și, 
ceea ce este mai grav, tragi chiulul in 
producție. Noi considerăm că e timpul 
să vă treziți la realitate. Priviți la co
legii voștri din echipă, Burian, Ștan- 
cu, Afureșan, Păștina, Popuță, Mareș 
și alții, care sînt exemple de discipli
nă în muncă și pe terenul de sport. 
De o lună de zile ați început antrena
mentele și se observă lipsuri serioase 
în pregătirea voastră. De altfel, ați' și 
lipsit de la unele antrenamente. Cu 
ce speranțe să așteptăm returul ? Cu 
ce răsplătiți încrederea și cinstea a- 
cordată de muncitorii uzinei ? Schim- 
bați-vă atitudinea și fiți demni de 
titlul de sportiv, fiți harnici și disci
plinați, așa cum sînt muncitorii care 
vă înconjoară. Puneți dragoste și su
flet în întrecerea sportivă și nu uitați 
că de aici, din acest orășel dc pe Mu
reș, s-au ridicat fotbaliști de valoare 
ca Marian, Lcngheriu, Bîscă ș.a.

ION ILEA
lăcătuș

ȘTEFAN POPA
electrician

N. R. Dacă și în alte echipe se 
petrec fapte ascinănăto.a-e, scrisoarea 
de față să le fie și lor (te învățătură. 
Este cu atît mai bine venită.



Asittl pugilistic 1958

Combativitatea — caracteristica principală 
a boxerilor noștri — a scăzut (II)

Vești despre pregătirile 
echipelor de fotbal din categoria B și C

'Așa cum am arătat și în primul 
articol retrospectiv cu privire la anul 
pugilistic 1958, sportul nostru cu mă
nuși trebuie să facă un mare pas 
înainte pe plan tehnic. Anul care a 
trecut a scos însă în evidență și o 
altă carență a boxului și anume scă
derea vizibilă a combativității pugi- 
liștilor noștri, domeniu în care, de 
fapt, noi aveam pînă acum un as
cendent față de boxerii din multe 
țări. Ca o' urmare firească a acestei 
scăderi, nici comportările și nici re
zultatele pugiliștilor romîni în în- 
iîlnirile internaționale n-au fost la 
înălțimea celor din anii trecuți. Este 
cunoscut faptul că din 8 întîlniri in
ternaționale susținute în anul 1958, 
numai două s-au terminat cu victoria 
sportivilor romîni. Explicația acestui 
bilanț nesatisfăcător se găsește și în 
faptul că puterea de luptă a boxeri
lor noștri, combativitatea lor a scă
zut în mod surprinzător. Acest lucru 
s-a observat mai cu seamă în întîl
niri le internaționale pe care le-am 
susținut cu reprezentativele R.P.F 
Iugoslavia, Franței, R.D. Germane și 
Italiei, echipe care au pus accentul 
în egală măsură pe combativitate și 
pregătire tehnică superioară.

Vom analiza mai jos cauzele care 
au dus la această situație.
COMODITATE IN ANTRENAMENTE

Se știe că unul din principiile pre
gătirii sportive este efortul maxim în 
antrenament. Sportivul nu poate da 
un randament maxim într-o competi
ție dacă la antrenamente nu acordă 
o atenție deosebită în primul rînd 
pregătirii fizice. Același lucru se în- 
tîmplă și cu boxerii. Puțini dintre an
trenorii noștri de box acordă atenția 
cuvenită acestei esențiale condiții în 
pregătirea pugiliștilor. Excepție fac. 
într-o măsură,doar antrenorii Lucian 
Popescu, Constantin Cionoiu, Mie’u 
Doculescu, Marin Alexandrescu (Cra
iova), Șt. lordache (Constanța) și 
Victor Alexandru (Sibiu) care acordă 
pregătirii fizice un loc important în 
planul lecțiilor de antrenament. Și a- 
cest lucru s-a reflectat în comporta
rea boxerilor respectivi. Cu prilejul 
unor dispute susținute de unii dintre, 
„elevii" acestor antrenori s-a putut 
observa că boxerii respectivi și-au 
dozat mai bine eforturile, finalul me
ciurilor găsindu-i adesea tot atît de 
„proaspeți" ca și la început.

Nu peste tot se dă însă atenție la 
antrenamente acestui capitol impor
tant, deși se știe că unui boxer com
bativ și rezistent îi va fi mai ușor 
să asimileze cunoștințele tehnice. 
Lipsa de preocupare a multor antre
nori de a imprima elevilor lor un stil 
de luptă combativ, automulțumirea de 
pe urma unor succese trecute, au 
creat în sînul multor secții de box 
t;n cadrul asociațiilor noastre spor- 
ve un climat neprielnic, de comodi

tate și superficialitate în antrena
mente. Practic, în multe secții de box. 
ora de antrenament se desfășoară 
după același „calapod": se sare coar
da, se bate puțin la sacul cu nisip,, 
puțin box cu umbra și la mănuși și,

99Cupa 16 Februarie" Ia oalei
(Urmare din pag. 1) 

poate decît să-i bucure pe iubitorii de 
volei din Capitală.

OASPEȚII AU SOSIT MARȚI 
IN CAPITALĂ

Jucătorii și jucătoarele selecționa
telor feroviare cehoslovace (pe care 
le vom numi: Lokomotiv C.S.R.) au 
sosit în Capitală marți după amiază. 
Selecționata masculină este alcătuită 
din jucători dc la echipele Lokomotiv 
din Ceske Budejovice, Liberec și Ko- 
lin, iar cea feminină din jucătoare dc 
la Lokomotiv Decin și Liberec. Din 
loturile care au făcut deplasarea fac 
parte internaționalii Fejfar și Toman, 
la băieți, și Vlasta Karasova și Vilma 
Lutterova, la fete. Fiind vorba dc se
lecționate care nu iau parte ca atare în 
campionatul țării, e greu de precizat 
ce loc ocupă cele două echipe în ierar
hia voleiului cehoslovac. Totuși, să 
nu uităm clasa ridicată pe care 
a atins-o acest sport în țara prktcnă 
și să ne amintim totodată că echipa 
masculină a Rapidului, într-o depla
sare făcută în Cehoslovacia în august 
1957, a fost învinsă de Lokomotiv 
Ceske Budejovice cu 3-1 (cinci dintre 
adversarii de atunci ai jucătorilor 
noștri se află acum la București).

La puțin timp după sosire, aflînd 
că la Sala Giulcșfi se antrenează e 
chipele Rapidului, oaspeții și-au ex

în final, 2—3 ture prin sala de an
trenament. Atît 1 Deunăzi, antrenorii 
Ion Popa și Lucian Popescu ne spu
neau că, chiar boxerii chemați în lo
tul republican înaintea unei întîlniri 
internaționale execută cu greutate 
programul de pregătire fizică, crosu
rile, ca și exercițiile de gimnastică, 
considerînd acestea o adevărată... cor
voadă. Aceasta arată în mod clar că 
chiar în secțiile de box în care acti
vează pugiliști fruntași, se acordă prea 
puțină atenție acestui capitol din pre
gătirea lor.

O altă cauză a slabei combativi
tăți a unora dintre boxerii noștri este 
lipsa încrederii în forțele proprii. Așa 
se explică faptul că o seamă dc bo
xeri fruntași, care posedă forță în lo
vituri, precum și o pregătire tehnică 
corespunzătoare și-au creat un stil 
de luptă în general defensiv, dc aș
teptare, lovind deobicei numai cînd 
sint atacați. Printre cei care au a 
doptat un asemenea fel necorespun
zător de a boxa sînt C. Dumitrescu 
(Dinamo), M. Stoian (C.F.R.), D. 
Gheorghiu (Dinamo) ș. a. Ceea ce 
socotim demn de menționat este fap
tul că acești boxeri, atunci cînd au 
ieșit din defensivă și au practicat un 
box tehnic și combativ, au reușit să 
obțină victorii de prestigiu pentru ca
riera lor sportivă. Cel mai bun exem
plu ni l-a oferit de altfel AAihai Stoian, 
care în meciul cu Harry Perry din 
cadrul campionatelor europene fero- 
vioare a obținut cel mai strălucit suc
ces al său. Nu trebuie să uităm că 
Perry a făcut parte din reprezenta
tiva Europei care a întîlnit selecțio
nata de amatori a S.U.A. în cadrul 
tradiționalei competiții amatoare „Mă
nușa de Aur".
ȘI ARBITRAJELE AU FAVORIZAT 

LIPSA COMBATIVITĂȚII
Iată o afirmație care, probabil, pe 

mulți îi va mira. Intr-adevăr, una din 
cauzele scăderii combativității pugi
liștilor noștri o constituie lipsa de o- 
ricntare a unora dintre arbitri care dc 
multe ori, în momentele de încordare, 
de luptă dinamică în ring, opresc pe 
boxeri din acțiune dictînd „brcck". Ei 
confundă adeseori noțiunea de eschive 
laterale cu atacul periculos cu capul, 
ceea ce, treptat-treptat, îi determină 
pe boxeri să evite lupta de aproape 
pentru a nu primi avertismente. In 
această situație, mulți dintre antre
nori au ajuns pină' acolo îneît la an
trenamente nu mai pun accent pe 
lupta corp la corp, pentru că, zic ei. 
și așa boxerii vor fi opriți din acțiuni 
de către arbitri.

Am analizat mai sus doar cîteva 
din cauzele care explică lipsă de com
bativitate manifestată în ultimul timp 
în boxul nostru. Anul acesta, an pre- 
oîimpic. trebuie să constituie pentru 
sportul cu mănuși din țara noastră 
un an de muncă intensă și rodnică, 
pentru ridicarea nivelului său tehnic, 
pentru creșterea combativității boxe
rilor.

N. T. GR1GORESCU 
R. CALĂRĂȘANU

primat dorința de a se deplasa în- 
tr-acolo. In timp ce urmăream antre
namentul jucătorilor bucureștcni, am 
avut prilejul să stăm de vorbă cu 
antrenorul selecționatei masculine ce
hoslovace, dr. Hajek. „Sîntem bucu
roși să participăm la o competiție or
ganizată de clubul Rapid în cinștea 
unei zile scumpe pentru poporul ro- 
mîn, ne-a declarat dr. Hajek. Și noi 
îi așteptăm cti plăcere pe sportivii de 
la Rapid, în luna august, la serbările 
noastre sportive închinate Zilei Fero
viarului".

O In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 6, etapa din 8 lebrua- 
rie, au fost stabilite următoarele p-re- 
mi: Premiul I: 1 variantă cu 12 re
zultate exacte revenindu-i 84.819 lei; 
Premiul II: 16 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cite 6.361 lei: 
Premiul III. 248 vari.nte cu 10 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 615 
lei

Fond <Se premii: 329 274 lei.
© In urma omologăr j variantelor cit 

,,0“ rezultate de la concursul Prono
sport nr. 5 din 1 februarie s-a stabilit: 
1.187 variante cu ,,0“ rezultate revenind 
fiecăreia cite 34 lei.

$ Motocicleta acordată prin tra >ere 
din urnă variantelor cu „(.'• rezult 
Ia concursul Pronosport nr. 5 din 1 I® 
Lruarie a revenit participantului Boto- 
șan Nicolae din Buzău.

© Seria surprizelor la concursurile 
Pronosport continuă. După ce în etapa 
din 1 febril rie n-a existat nici o va
riantă cu 12 rezultate exacte, ultimul 
concurs Pronosport din 3 februarie este 
și mai ,,sărac" in ceea ce privește nu
mărul piemiaț lor, în schimb mult mai 
„beget" in ceea ce pr.vește valoarea 
1 remiilor.

Șutul lui Dinulcscu (in mijloc) nu și-a atins ținte. Mingea urmărită 'de Petca 
(in dreapta) va trece prin țața porții apărată de Datcu și va ieși afară.

(I'ază din meciul de antrenament Progresul-Dinamo Obor)
(Foto: B. Ciobanu)

Tractorul Ea primul meci
ORAȘUL STALIN. — Duminică. 

Tractorul a susținut primul meci de 
antrenament, în compania echipei Ce
luloza Zărnești. Gazdele au învins cu 
7—2 (3—1). In repriza a doua, jucă
torii echipei Tractorul au arătat că 
nu au o suficientă pregătire fizică. 
Formația : Aldea—Păun (Vișteanu), 
Vlad, Cioboată—Masuri (Cicerone). 
Vătafu—Mănescu, Roșea (Ursu), Sze- 
leș, Seredai (Kneip), Zăinescu (Jacob).

TR. BRENER, corespondent

Pregătirile echipei Di-nsir.c 9 Miliție
BUCUREȘTI. — Tînăra formație 

Dinamo 9 Miliție (alcătuită din ju
niorii clubului Dinamo) și-au început 
antrenamentele de la data de 15 ia
nuarie sub conducerea antrenorului 
Ștefan Vasile. După o perioadă de 
antrenament în sală pentru realizarea 
pregătirii fizice generale, Dinamo 9 
Miliție a trecut la ședințe în aer li
ber, de data aceasta cu accent pe 
pregătirea tehnică individuală. In mo
mentul de față, lotul echipei (vîrsta 
medie: 19 ani) cuprinde pe următo
rii jucători : Mat ache, Niculescu (por
tari), Valcan. lofciu, Vulpeanu, Du
mitrescu, Moceanu (îundași), Con- 
stantinescu. Radu, Florescu (mijlo
cași), Vîlcov, Bîzgu, Asan, Pîntea, 
Butnaru. Boboc, loncscu, Apostol, 
Ștefan Florian (înaintași).

N. TOKACEK. corespondent

C.C.A. A CIȘTIGAT 
ȘI CAMPIONATUL R. P. R. 
PENTRU BOB 4 PERSOANE
Ultima manșă din cadrul campio

natului republican de bob pentru e- 
chipajele dc patru persoane desfășu
rată marți1 dimineața pe pîrtia de la 
Poiana Stalin, a fost cîștigată de e- 
chipajul C.C.A. cu 3:29.71. Principalii 
lor adversari, boberii de la Voința 
București, au realizat 3:32.11, nereu
șind să refacă handicapul pe care-1 .- 
aveau față de C.C.A. după primele 
două manșe. In urma celor trei man
șe disputate (din motive tehnice a 
patra nu s-a mai disputat), titlul de 
campion al țării a fost cucerit de e- 
chipajul C.C.A. (Ene, Pașovschi, Vi- 
șevan, Brăeșteanu), 'care a totalizat 
3:29.71. Locurile următoare au fost 
ocupate de: Voința București (Radu
lescu, Costamagna, Bonca, Cristescu) 
cu 3:32.11, Progresul Sinaia (Paras- 
chivescu, Matei, Oancea, Gătej) cu 
3:35.48, Carpați Sinaia 3:35.77, Voința 
Sinaia 3:54.09 și „Uzinele 1 Mai" 
Plocști 3:66.30.

onosport
Intr-adevăr, de d»?Ja aceasta, un sin

gur participant, Cîmpan Gheorghe din 
Făgăi’sș, a indicat 12 rezultate exacte. 
EI a jucat doar 5 variante simple și a 
reușit să indice pronosticurile exiacte 
la cele 12 întîlniri. Foarte ridicată este 
de asemenea valocrea premiilor II și III.

Se pare câ cel mai puțin scontate 
fost rezultatele la meciur le Torino— 
Sumpdorîa și Valenciennes—Racing Fa
ris. Spre deosebire de etapa precedentă 
cînd a ieșit doar un singur 1 — așa 
cum se întîmplă de obicei în aseme
nea cazuri — majoritatea participant- 
lor a mers și de data aceasta pe șansa 
oaspeților. Au fost prinși însă „pe pi
cior greșit4* astfel că cei 7 de 1 le-au 
încurcat socotelile.

@ Na uitați’ și la concur ul Frona 
sport nr. 7 toate variantele cu „ir- xe- 
7-ultate primesc premii în bani din fon
dul suplimentar alocat în acest scop.

Vie activitate la Craiova

CRAIOVA. — Alături de cei ce 
practică sporturile de iarnă și-au fă
cut apariția pe terenurile de sport și 
fotbaliștii. După pregătirile de sală, 
neținînd seama de viscol și nămeți, 
ei au trecut la antrenamentele în aer 
liber. Cele mai avansate sînt pregăti
rile echipei C.F.R. ROVINE din cate
goria C. Au avut loc și jocuri la două 
porți, pentru că în curînd, la 8 mar
tie, joacă în cadrul „Cupei R.P.R.". 
Sub conducerea antrenorului Nicolae 
Oțeleanu se pregătește următorul lot: 
Găvan, Nanu — portari, Căpraru, 
Conete. lacob. Stoica, Fîță, Rizu — 
fundași, Mihuț, Pașcu, Sandru, Adam — 
mijlocași, lonescu, Firu, Costea, Cin- 
rez, Mirea, Islam, Vasilescu, Mengai,

Competiția de tenis din sala C. C. A. 
continuă azi și mîine

Intîlnirea dc ieri din cadrul compe
tiției de tenis organizată de C.C.A. 
dintre Gheorghe Viziru și Ștefan Geor
gescu (a treia în decurs de 20 zile) a 
dat din nou cîștig de cauză campio
nului nostru, învingător cu 10—8, 
6—4. Și de această dată, întrecerea 
celor doi jucători a oferit spectatori
lor o partidă interesantă, de luptă, cu 
o gamă destul de variată de lovituri. 
Totuși, Georgescu nu a mai arătat a- 
ceeași forță în atac, ca în meciurile 
anterioare, deși el a venit deseori la 
fileu. De asemenea, el nu a folosit 
serviciile tari. In schimb, maestrul 
sportului Gh. Viziru s-a mișcat cu u- 
șurință, a fost mai decis în acțiuni și 
a cîștigat multe puncte cu stopuri. El 
a manifestat însă de-a lungul meciului 
unele scăderi inexplicabile în ceea ce 
privește ritmul de joc.

Meciul G. Bosch—Juhasz, care a re-

DIN TOATE SFORTUEILE
P.T.T. din șos. M. Bravu nr. 2S5 și vet 
avea următoarele categorii: seniori 
(5.eW m), juniori (3.M6 m), senioare
(8eo m), junioare (5flo m). Adunarea con- 
curenților: ia ora 9,30 la stadionul P.T.T.

DUMINICA DIMINEAȚA, REUNIUNE 
DE BOX LA CLUBUL 

GRIVIȚA ROȘIE
Asociația sportivă CFR Grivița Roșie 

va organiza duminică dimineață, fn- 
cepînd de la ora o reuniune de box 
închinată aniversării eroicelor lupte ale 
ceferiștilor de la 16 Februarie 1933. Reu
niunea va avea loc în sala clubului 
Gri vița Roșie iți vor di concursul bo
xeri de la Școala sportivă de tineret, 
Metalosport, c F.R.-I.C.I.. cetatea Bucv.-. 
Vulcan si — bineînțeles — de la C.F.R. 
Grivița Roșie Vor evolua, printre alții, 
1W. Goanță, Mirea Marin, Gh. Anghel, 
Tudor Dumitru Al. Eftlmie, M. Aile- 
nii, Al. lonescu șa.

„CROSUL 16 FEBRUARIE"
Asociația sportivă P.T.T. organizează 

Cuminică „Crosul 16 Februarie". Între
cerile se vor desfășura pe stadionul

In plus, toate variantele participă și la 
tragerea din urnă a motocicletei care 
se atribuie variantelor cu „9“ rezultate.

S> Pentru documentare, consultați 
Programul Loto—Pronosport nr. 252 care 
cuprinde tot materialul necesar legat de 
concursul Pronosport de duminică 15 
februarie.

$ Participanțil din Capitală la con
cursurile Pronosport își pot procura 
Programul Loto-Pronosport în fiecare 
luni dimineața, iar cei din restul țării 
în fiecare marți.

e Plata premiilor la concursul Prono
sport nr. 6 din 8 februarie se va face 
vineri 13 februarie cu începere de la 
ora 17 Ia agențiile proprii Lotc-Prono- 
sport in raza cărora participanțil și-au 
depus ciuletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea dl-, urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 6 din 11 februarie eu 
fost extrase următoarele numere:

22 33 1 10 15 21
Numere de rezervă: 17 24
Fond de premii: 973.535 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 

sport.

Pop Vasile — atacanți. Antrenorul 
Clement Iordănescu se îngrijește de 
buna pregătire a echipei DINAMO 
CRAIOVA, tot din categoria C. Lo
tul dinamovist are următoarea înfăți
șare : Georgescu, Asan Omer, Matei 
— portari, lonescu, Stere, Roșianu, 
Msteescu, Dumitrescu, Szabo, Radu
lescu, Marinescu — apărători, Ma- 
rica, Hie Petre, Dumitru, E. Nicola, 
C, Nicola/ Olaru, Scbestien, Rupar- 
ckă, Cîrstocea, Stelian — atacanți. 
O atenție deosebită acordă iubit: rit 
de fotbal din Craiova echipei de c. - 
goria B. ȘTIINȚA, căreia îi re:-.? 
sarcina nu tocmai ușoară dc a... eviia 
retrogradarea. Lotului i ,s-au anus 
cîteva modificări prin introdu c a 
u<nor jucători noi și sancționarea r - 
tora care au avut comportări r - 
respunzătoare (Anghel, Briac, t.ro.- 
toru, Dilă). Dar echipa întîmpină li
nele greutăți pe cale însă de a f: 
soluționate. Problema antrenorului r-;< 
fost însă rezolvată, de pregătirea • 
chipei ocupîndu-se fostul jucător ar 
universitarilor, Dreșcă. lată lotul 
Științei: Pain, Tătărășan, Spiegel — 
portari, Dumitrescu, Iliescu, Bărbu- 
lescu, Căpitanii — fundași, Lamhru, 
Scorțan, Bustan, Antonescu — mijlo
cași, Buldur, Coicea, Pană, Deliu, Mi- 
hăescu, Căruntu — atacanți.

C. MOȚOC — coresp.
Victoria Buzău — Olimpia S'trjgiu 

4—1 (2—0)

BUZĂU. — Echipa locală Victoria 
a jucat duminică în compania forma
ției Olimpia Giurgiu, tot din catego
ria C. intîlnirea s-a terminat cu vic
toria localnicilor la scorul de 4—1 
(2—0). Victoria a aliniat formația : 
Cristian—Ghiță, Zaharescu, Doiciu 
(Dandu)—Condruț, Floruț—Ernest,
Pop, Stanciu, Diaconescu, Mîndrn 
(Nedelcu).

venit primului cu 6—3, 6—0, a test 
un joc de regularitate, în care cîștigă- 
torul a arătat multă siguranță. Păcat 
însă că cei doi sportivi s-au limitat 
doar la trimiterea mingilor pe mijlo
cul terenului, fără a încerca să prac
tice un tenis mai ofensiv, cu servicii 
tairi, cu plasarea mingilor pe liniile 
laterale sau pe colțurile terenului.

Iată alte rezultate :. simplu bărbați, 
turul II: Chivaru—Verone 6—-2, 6—1: 
M. Viziru—Slapciu 6—0, 6—2; Boscli- 
Dancea 6—4, 6—0; Juhasz—Btircescu 
6—3, 6—3; Georgescu—Kiselef 6—2, 
10—8; Gh. Viziru—V. Popescu 6—0, 

6—1; sferturi de finală: Cristca—M. 
Viziru 2—6, 6—2, 6—2; simplu femei, 
turul I: Manana Ciogolea—Sibila 
Resu 6—4, 1—6. 6—4.

Meciurile continuă astăzi și mîine 
de la ora 15 tot la sala C.C.A. (calea 
Plevnei 114).

MECI RESTANȚA LA BASCHET
TIMIȘOARA, 11 (prin telefcn). Meciul 

restanță dintre Știința șl C.C.A. s-a 
soldat cir victoria la mică' diferență, 
51—60 (24—29), a bucureștenilor. Militarii 
cu un Iot <fe numai 7 jucători (a lipsit 
Nedef oare este bolnav) au vădit semne 
de oboseală.

AL. GROSS-corespondenț regional

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
BOX AL JUNIORILOR

Astă seară începînd de la ora 19 se va 
desfășura în sala de festivități a uzi
nelor ,,M«o Tze-dun’’, cea de o doua 
reuniune de box din cadrul campiona
tului reputaican de juniori.

„CUPA ZIARELOR4* LA TIR
Concursul de tir dotat cu „Cupa zia- 

relor“, desfășurat pe poligonul Tinere
tului, a fost cîștigat de echipa Direcției 
Generale a presei, care a totalizat 846 p. 
Locul doi a revenit reprezentativei zi - 
rului ,,Neuer Weg“ cu 760 p., lai- pe .’o- 
cul trei s-a clasat formația ,,Agerpres“. 
La individual băieți, cel mai bun punc
taj a fost obținut de P, Schuster 
(..Neuer Weg") urmat de P. Keresteș 
«și C. Popovici (Dir. Presei), iar la fete, 
M. Banu (Dir. Presei) St. H-asotă (Ager 
preș) și Lolotte Maxim (,,Neuer Wcș,“).

LOCAȚIUNE DE BILETE
^Biletele pentru turneul internațional 

de volei care începe astăzi în sala Flc- 
reasca se găsesc în vînzare la casele 
sălii în ziua jocurilor. Au acces urmă
toarele carnete U.C.F.S.f roșii și albas
tre în piele, albastre în dermatin. (cu 
ștampila „volei”) ale membrilor F. R. 
Volei, gri ale maeștrilor sportului la 
volei, verzi de ziariști (cele nenominale 
însoțite cu delegații speciale).



Sîmbătă se reia campionatul de Manolis GleZOS
republican de hochei pe gheata

Sîmbătă vor fi reluate, pe patinoa
rul artificial, întrecerile din cadrul 
campionatului republican de hochei pe 
gheață pe anul 1959. Prima etapă pro
gramează următoarele întîlniri : Știin
ța Cluj—Progresul Gheorghieni (6—2): 
C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș (4—2) și 
Recolta M. Ciuc—Voința M. Ciuc 
(3—2). în paranteze sînt rezultatele 
din prima parte a campionatului.

De la ultima etapă a turului, des
fășurată la 20 ianuarie, și pînă as
tăzi, cele șase echipe participante la 
campionatul republican s-au pregătit 
cu asiduitate în vederea reluării com- 
petiți.i. O parte din jucătorii acestor 
formații au participat la jocurile tur
neului internațional recent încheiat, 
restul pregătindu-se în cadrul secțiilor 
respective. Două dintre aceste echipe 
(Progresul Gheorghieni și Dinamo Tg.

Mureș) au luat parte la competiția^ 
dotată cu „Cupa Lacul Roșu". Profi-f 
tînd de timpul foarte rece, toți jucăA‘ 
torii și-au desăvîrșit pregătirea fizică* ■ ■■ ■' ■
și au participat la zeci de antrenamen
te pe gheață. - I

Ținînd seama de toate acestea, este 
de așteptat ca fiecare echipă să se 
comporte și mai bine acum și în felul 
acesta să crească nivelul tehnic al- 
campionatului. i

înaintea începerii returului credem' 
că este interesant 
meniul întrecerii:

Inscripție la o fotografie

1. C.C.A.
2. Știința Cluj
3. Recolta M. C.
4. Voința M. C.
5. Dinamo Tg. M.
6. Progresul

Nikos Manolis Glezos are trei ani și
i buclele lui catifelate, 

mingiiate de viaturile Mediteranei, se 
anină cite o frunză poposită din ramu
rile fragede ale măslinilor sădiți aici, 
în curtea casei părintești. Tata i-o 
culege cu gingășie din bucle și-l strin- 
ge cu dragoste la piept. Curați și calzi 
sînt ochii tatei / Sînt ochii aceia neln- 
fricați, care au clocotit de ură 
cînd au văzut steagul hiilerist cocoțat 

'sfidător sus, pe Acropole. Iar mîinile 
acestea, care îl țin cu dragoste la piept 
pe micul Nikos, au smuls neînfricate 
steagul cu crucea încirligată de pe 
simbolul străvechii glorii 

, înălțînd ' _ ' 
n-are de unde să știe toate aces
tea. Este prea mic să le înțeleagă. In
tr-o zi însă va ști că este fiul „Erou
lui de la Acropole" — așa cum pe bună 
dreptate este numit Manolis Glezos... 
Acum stă fericit la pieptul tatei. Dar 
ce se aude ? Deodată, poarta este îm
pinsă și cîțiva polițiști îl smulg de la 
pieptul ații de drag. Ochii lui Nikbș 
s-au împăienjenit de lacrimi... De aici, 

-.din această curte înfățișată în fotogra-
Noi nu credem a-Z șze> i-au arestat polițiștii în ziua de 5 

- noastră are nenii-\decembrie ]958 pe Manolis Glezos, 
sport și una dintre/ erou național ai poporului grec.

cinci zi e^ plinge, Nlkos Manolis Glezos!
Oamenii cinstiți de pretutindeni ve
ghează. Surîsul tău nevinovat va apa
re din nou, așa cum soarele apare în 
fiecare zi după zidurile ruginite de 
vreme ale Acropolei. Luptătorii pentru

să reamintim clasa-
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Intre vorbe și fapte
F PE MARGINEA PRIMELOR ÎNTRECERI ALE 

LA SCRIMA
„CUPEI ORAȘELOR"

libertate și dreptate de pretutindeni 
îșl unesc glasul lor de protest pentru 
a-ți veghea surîsul, pentru a-ți reda 
privirea caldă și curată a tatălui tău. 
Guvernanții de La Atena n-au curajul 
să privească in ochii lui Manolis Gle
zos. Ochii lui acuză și nici o închisoare 
de pe lumea aceasta nu poate să le a- 
copere dlrzenia. De acolo, din temnițe
le întunecate ale Cretei, ochii lui Ma
nolis Glezos străpung întunecimile și 
țintuiesc la stilpul infamiei pe acei 
oare vor să înece în singe lupta dreap-

tă a poporului grec pentru libertate șl 
progres. Oamenii cinstiți din lumea în
treagă iși unesc tot mai mult glasul 
într-un torent uriaș, cerînd eliberarea 
eroului național al poporului grec, 
Manolis Glezos și a tovarășilor săi de 
luptă.

Nu pllnge, Nikos! Popoarele lumii, 
dornice de pace, care apără „florile 
lumii" de pretutindeni sînt alături de 
tine, de tăticul tău, alături de tovarășii 
săi de luptă pentru libertatea poporu-, 
lui grec.

aceea a 
ale scri- 
la „Cupa 
tineri și 

asemenea

întrecerile pentru „Cupa Orașelor" 
la scrimă au început ieri dimineață. 
In întîmpinarea lor, < cei aproape 130 
tineri trăgători s-au pregătit intens, 
au ținut concursuri de verificare, mai 
pe scurt au acordat acestor întreceri 
importanța cuvenită. Se părea — și 
din discuțiile purtate cu diferiți tehni
cieni, membri ai Federației de Scrimă, 
am reținut acest fapt — că și organi
zatorii sînt convinși de importanța 
concursului, dacă nu atît prin prizma 
rezultatelor, cel puțin prin 
verificării tinerelor speranțe 
mei noastre. Să nu uităm că 
Orașelor" concurează numai 
tinere sub 21 ani și că un
concurs este foarte indicat pentru ei. 
Eram convinși, așadar că și organi
zarea competiției — element deter
minant în buna desfășurare a unei 
manifestații sportive — va fi la înăl
țimea situației.

Conform regulamentului, „Cupa O- 
rașelor" trebuia organizată de comi
sia orășenească București, deoarece 
sportivii bucureșteni au cîștigat anul 
trecut trofeul. Această comisie, cu 
sprijinul federației, trebuia să se în
grijească de toate cele necesare des
fășurării întrecerilor. Pînă la urmă 
însă... „Cupa Orașelor" se desfășoară 
în două săli cu totul improprii (una 
la stadionul Tineretului, alta la ștran
dul Tineretului), la o distanță de a- 
proximativ 300 m. una de alta. Se 
pune întrebarea : NU S-A PUTUT 
GĂSI O SALA în care cei 130 trăgă
tori și trăgătoare să se poată întrece

oiptime ?
Capitaila

în condiții 
cest lucru, 
mărate săli ae 
acestea putea fi rezervată 
concursurilor de scrimă. Dar... Toată’ 
lumea e de acord că întrecerea la care 
ne referim este foarte importantă, 
înșă atunci cînd e vorba s-o trateze 
ca atare, n-o face. Intre vorbe și fapte 
este o... oarecare diferență

★
In ciuda condițiilor vitrege în care 

se desfășoară, „Cupa Orașelor" oferă 
un bun spectacol sportiv. Tinerii tră
gători s-au prezentat destul de bine 
pregătiți. N-au lipsit din prima zi nici 
surprizele. Astfel, în seriile elimina 
torii la floretă (masculin) echipa 
Bucureștiului a fost întrecută de cea 
din Satu Mare (I) iar reprezentativa 
Oradei a depășit la rîndul ei pe în- 
vingătoarea bucureștenilor. lată re
zultatele din serii: Satu Mare—Bucu 
rești 6—3; București—Oradea 6—3; 
București—Arad 8—1; Oradea—S. 
Mare 6—3; S. Mare—Arad 8—1; O- 
radea—Arad 8—1; Craiova—Cluj 5—4; 
Craiova—Tg. Mureș 5—4; Craiova— 
Sibiu 6—3; Tg. Mureș—Cluj 7—2; Tg. 
Mureș—Sibiu 5—4; Cluj—Sibiu 7—2; 
Ploești—Cărei 7—2; Ploești—Timi
șoara 7—2; Ploești—Lugoj 8—1; Ti 
mișoana—Cărei 7—2 ; Timișoara—Lu
goj 5—4; Cărei—Lugoj 7—2. întrece
rile continuă azi dimineață cu finala 
la floretă — masculin, iar după amia
ză și mîine cu floreta — feminin.

— e. tn.

-

■

_ ateniene,
steagul grecesc. Nikos

::W

Hocheiștii bucureșteni s-au comportat 
surprinzător de bine în „Cupa București66

Turneul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa București" ne-a 
prilejuit o revelație plăcută. Poate vă 
gîndiți la redutabila formație ceho
slovacă Slovan, cîștigătoarea trofeu
lui ? Nu, nu de ea va fi vorba. Eli- 
minînd-o pentru cîteva momente din 
discuție, vom vedea că pe primul plan 
apare selecționata orașului București, 
care s-a comportat excelent, cucerind 
al doilea loc. Și, dacă ne gîndim că 
foarte puțini erau acei care la începu
tul întrecerii credeau că pînă la sfîr- 
șit hocheiștii bucureșteni vor reuși a- 
ceastă frumoasă performanță. Iată de 
ce, spunînd la începutul acestui arti
col că turneul internațional a oferit 
o revelație plăcută, ne gîndeam la fe
lul în care a jucat prima echipă a 
orașului București. Ea a cucerit chiar

și a,pre-primele jocuri simpatia 
publicului, care a încurajat-o 
de-a lungul competiției.

Campionatul republican feminin de handbal în 7
In prima zi, jocuri de factură modestă

Programul jocurilor din turneul fi
nal al campionatului republican femi
nin de handbail în 7 a suferit chiar 
din prima zi o modificare cerută de 
absentarea nemotivată a echipei Fla
mura roșie Sibiu. Partidele din cam
pionat au început astfel cu jocul din
tre formația bucureșteană Olimpia și 
echipa Clubului Sportiv Școlar din 
Timișoara. Un joc în care handbalis
tele din Capitală au dominat net o 
echipă tînără, fără experiență și — se 
pare — impresionată de valoarea ad
versarului pe care îl întîlnea. Olimpia 
— fără să se întrebuințeze prea mult

Știința Cluj a învins Janow

QLUJ 11 (prin
Știința Cluj a

în meci de antrenament formația po
loneză Janow. După 45 de minute de 
joc (s-au disputat trei reprize. a cite 
15 minute) victoria a revenit echipei 
gazdă cu scorul de 7—2 (2—0, 3—0, 
2—2).

telefon). — 
întîlnit marți seara

-k
Miercuri seară cele două echipe au 

susținut partida amicală, în fața a 
peste 1500 spectatori. După un joc 
spectaculos, Știința a repurtat o me
ritată victorie cu scorul de 8—6 (0—2, 
4—2, 4—2) prin punctele înscrise de 
Cozan I (4), Cozan II (2), V. Covaci 
și Biro. Pentru oaspeți au înscris 
Wrobel II (2) ,Gucki, Gawliczek, Zu- 
rowski și Ruranski. Au arbitrat corect 

Florescu și Vorniceanu (București).

R. FISCH — corespondent regional

— a cîștigat la o categorică diferen
ță de puncte, arătînd o valoare care 
o îndreptățește să spere la titlul de 
campioană (să nu uităm însă că 
jocurile sînt de-abia la început!). Au 
marcat: Szoko 5, Vuia 4, Cîrligeantt 4, 
Pădureanu 2, Roth 2, Ugron 2 pentru 
Olimpia și Schmidt 2, Miiller și M. 
Lucian pentru timișorence. Scor: 
19—4 (12—2).

Partida următoare a programat 
două echipe a căror evoluție era aș
teptată cu mult interes: 1LEFOR Tg. 
Mureș și Gloria Sighișoara. Sighișo- 
rencele au practicat un joc mai e- 
ficace în atac, au condus aproape tot 
timpul și nu lipsea mult să ne ofere 
prima surpriză 
tînd o lovitură 
minute, ele au 
a înregistra un succes în adastă par
tidă de debut. Jocul s-a terminat e- 
gal: 5—5, după ce la pauză Gloria Si
ghișoara condusese cu 3—2. Au mar
cat: Inc.ze 2, Cătineanu 2, Valeria 
Covrig pentru ILEFOR Tg. Mureș și 
Wonnertii 2, Fabritius 2 și Keul pen
tru Sighișoara.

In ultimul joc, Cetatea Bucur a 
primit replica echipei Constructorul 
Timișoara. In formă bună, avînd în 
Cazacii un portar care a apărat excep
țional, Cetatea Bucur a învins la 
scor 12—4 (8—3). Au marcat: Victo
ria Dumitrescu 4, Vasile Antoaneta 
3, Ghiță Maria 2, Nițoiu, Roșu, Teo
dor Lucia pentru Cetatea Bucur și 
Zamfirac.he Angela 2, Pîrloagă și 
Covaci pentru Constructorul Timi
șoara.

In general, meciurile au fost de 
factură tehnică modestă. încă din 
prima zi a ieșit în evidență diferența 
de valoare dintre formațiile bucureș- 
tene și cele din provincie. Echipele 
sînt însă la începutul partidelor din 
cadrul finalelor și se așteaptă o com
portare mai bună acum după ce a 
trecut și ziua de „acomodare". O ca-

a campionatului. Ra
de 7 m. în ultimele 

pierdut însă ocazia de

Jocul s-a terminat e-

racteristică — destul de îmbucurătoa
re — a partidelor din prima zi a fost 
și dîrze-nia cu care au luptat echipele 
chiar atunci cînd unele conduceau cu 
mare diferență. Și, acesta este un in
diciu că viitoarele confruntări vor 
oferi întreceri mai spectaculoase, mai 
disputate.

Campionatul continuă cu următoa
rele jocuri: AZI: orele 14,00: Olimpia 
București — Flamura roșie Sibiu, 
15,00 Tractorul Orașul Stalin — Clu
bul Sportiv Școlar Timișoara, 16,00 
Gloria Sighișoara — Constructorul 
Timișoara, 17,00 Cetatea Bucur — 
ILFjFOR Tg. Mureș. MÎINF orele 
16,30: Clubul Sportiv Școlar Timișoa
ra — Flamura roșie Sibiu, 17,30 
ILF.FOR Tg. Mureș — Constructorul 
Timișoara, 18,30 Cetatea Bucur — 
Gloria Sighișoara, 19,30 Olimpia Bucu
rești — Tractorul Orașul Stalin.

d- g-

• Aseairă s-a desfășurat în capitala 
Uniunii Sovietice întîlnirea internațio
nali ă de hochei între Reprezentativa 
orașului Praga și o Selecționată a 
cluburilor din Moscova. După un 
meci foarte aprig disputat oaspeții 
au învins ' cu scoruil de 2—1 (1—0, 
0—0, 1—1).
• In orașul Szczecin au luat sfîr- 

șit campionatele de tenis pe teren 
acoperit ale R.P. Polone. In proba de 
simplu masculin, titlul de campion 
a revenit cunoscutului jucător Wla- 
dyslaw Skonecki, care a învins în 
finală cu 6—3. 6—2. 5—7, 6—2 pe 
Radzio.

• In cadrul unei reuniuni profesio
niste de box desfășurată la Paris, 
cunoscutul pugilist maghiar Laszlo 
Papp — de trei ori campion olimpic 
— l-a învins la puncte pe francezul 
Andre Drillo. De remarcat că boxerul 
francez, care este considerat urmașul

facă 
gre-

de la 
cierea 
mereu

Se cuvine, însă, să subliniem și com
portarea formației de tineret, care ne-a 
dat multe speranțe pentru viitor.

Toate acestea nu trebuie să ne 
să uităm că mai avem încă multe
șeli de corectat. Este adevărat că a- 
ceste greșeli sînt ușor de remediat și 
că ele se datoresc mai mult lipsei de 
pregătire pe gheață, pregătire care 
abia în ultimul timp, de cînd a lost 
dat în folosință patinoarul artificial, a 
putut fi efectuată în cele mai bune 
condițiuni. Discutînd despre lipsurile 
manifestate de hocheiștii noștri vom 
aminti pe scurt că, de pildă, portarii 
noștri au o tehnică rudimentară și că 
ei nu știu să folosească bine mîna 
stîngă pentru prinderea pucului. De 
asemenea, majoritatea jucătorilor nu 
știu să tragă din mișcare și să folo
sească în acest scop șuturile-golf, așa 
cum am văzut că fac ce.a mai mare 
parte a hocheiștilcr cehoslovaci. De 
altfel, jucătorii din echipele orașului 
București au ratat numeroase ocazii 
de a înscrie, fie datorită motivelor 
semnalate mai sus, fie din cauză că 
nu știu să dribleze portarul. In ho
chei nu rare sînt situațiile cînd un 
atacant se găsește singur cu portarul. 
Pentru aceasta considerăm ca destul 
de gravă lipsa pe care am observat-o, 
în special la frații Szabo, de a nu 
ști să dribleze portarul.

Un alt fapt pe care l-au uitat, pro

babil, antrenorii noștri, este acela că 
mulți dintre hocheiștii care au făcut 
parte din cele două selecționate ale o- 
rașului București nu cunosc încă des
tul de bine regulamentul de joc. A- 
ceasta poate pricinui multe neapinsuri 
unei echipe, știut fiind că regulamen
tul jocului de hochei pe gheață are o 
serie de articole interpretabile.

In sfîrșit, cîteva cuvinte despre jo
cul cu corpul. In timpul campionatu
lui republican scriam că jucătorii 
noștri nu știu să folosească această 
„armă" pe care regulamentul o pune 
la îndemîna lor. Spre surprinderea 
noastră, în cadrul acestui turneu in
ternațional am văzut pe mulți dintre 
jucători folosind cu curaj atacul cu 
corpul, în situații diferite. Ceea ce 
înseamnă că ei știau să joace și băr- 
bătește, însă se temeau probabil s-o 
facă. Arbitrii sovietici 1. Iâhonin și V. 
Scelcikov ne spuneau că se așteptau 
ca jucătorii noștri să joace ceva mai 
agresiv, mai curajos. Așa cum preci
zau ei, jocul cu corpul este astăzi 
element hotărîtor în hocheiul pe gh 
ță modern.

In concluzie, trebuie să reținem două 
lucruri. Primul că jucătorii noștri s-au 
comportat în general foarte bine 
și al doilea că el au manifestat încă 
o serie de lipsuri, care nu sînt însă 
grave și care pot fi ușor remediate- 
In această direcție trebuie îndreptate 
eforturile viitoare în munca de antre
nament.

CĂLIN ANTONESCU

Turul Egiptului
(Urmare din pag. I)

cu timpul de 2 h. 31:25. Pe locurile 
următoare s-au clasat Kobzev 
(U.R.S.S.), Etcenko (U.R.S.S.), Ion 
Vasile și alții. In acest pluton se a- 
flau toți alergătorii romîni.

După desfășurarea acestei etape în 
•clasamentul general individual con-

duce Alexei Petrov (U.R.S.S.) cu tim
pul de 34 h. 52:24 urmat la 55 sec. 
de Loefler (R.D.G.) și la 5:58 de 
Etcenko (U.R.S.S.). Ion Vasile se află 
pe locul 8 la 13:54, Gh. Șerban — 
Rădulescu pe locul 12, L. Zanoni pe 
locul 14, Aurel Șelaru pe locul 15 și 
G. Moiteanu pe locul 20.

Astăzi se desfășoară etapa a X-a.

De peste hotare 
lui Charles Humez la categoria mij
locie, a fost de 4 ori la podea în pri
mele 3 reprize.

• Campionatul unional de hochei 
cu mingea a fost cîștigat anul acesta 
de echipa orașului Sverdlovsk, care 
în meciul final a învins echipa Dinamo 
Moscova cu scorul de 6—3 (3—1).

® In campionatul U.R.S.S. de vole.i 
a fost înregistrată o mare surpriză: 
echipa feminină Lokomotiv Moscova, 
campioana țării, a fost învinsă cu 
3—2 de echipa fabricii de aparate de 
radio din Bacu. In clasament pe pri
mul loc, după 3 etape, se află echipa 
Dinamo Moscova cu 3 victorii.

• Intr-un meci internațional de

baschet disputat la Milan, echipa ita
liană Simmenthal a întrecut cu sco
rul de 79—68 ( 39—30) echipa repre
zentativă a orașului Belgrad.

• In prezent se află în vizită în 
R.PiF. Iugoslavia echipa poloneză de 
fotbal Legia Varșovia. In primul joc, 
fotbaliștii polonezi au învins cu sco
rul de 4—2 (0—0) echipa Shibenik. 
din divizia B.

® Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori de la Viareggio a luat 
sfîfșit cu ' ’ 
A.C. Milano, care a întrecut 
cu 2—1 (1 —I) lormația 
Partizan Belgrad.

® In continuarea turneului 
întreprinde în Franța echipa 
bal în 7 a orașului Budapesta a întîl-’ 
nit marți la Mulhouse selecționata a- 
cestui oraș. Handbaliștii maghiari au 
repurtat victoria cu scorul de 23—17 
(15-7).

victoria echipei italiene 
în finală 
iugoslavă


