
Belșug și
ACUM IO ani a avut loc istorica 

plenară a C.C. al P.M.R. din 
3—5 martie, care a trasat sar- 

nile partidului în lupta pentru con- 
uia întărire a alianței clasei mun- 
toare cu țărănimea muncitoare și 
ansformarea socialistă a agriculturii, 
îi 10 ani care au trecut au confir- 
ait pe deplin justețea liniei politice 
abonată de plenara partidului nostru, 
ncretizată în pozițiile puternice pe 
re le-a cucerit socialismul în satele 
itriei noastre. Urmînd sfatul înțe- 
>t al partidului și convitigindu-se pe 
za faptelor de foloasele muncii în 
mun, aproape 2.000.000 de familii de 
răni muncitori — reprezentind 53)5 

sută din numărul total al familii- 
• țărănești — s-au unit pe baza li
nului eonsimțămînt în gospodării 
lective, cooperative agricole de pro- 
icție și întovărășiri agricole. Au fost 
lectivizate regiunea Constanța și o 
rie de raioane din regiunile Timi- 
ara și Galați, avem numeroase ra
me complet cooperativizate sau cu 

inatt procent de cooperativizare în 
ilte regiuni ale țării. Pe zi ce trece 
îse tot mai largi de țărani munci- 
i pășesc cu avînt în sectorul socia- 
t-cooperatist al agriculturii.
Se îndeplinește sarcina trasată de 
mgresul al Jl-lea al P.M.R. care pre- 
de asigurarea precumpănirii secto- 
lui socialist al agriculturii.
Se realizează, de asemenea, sarcina 
să de plenara din 3—5 martie 1949 

privire la înzestrarea tehnico-mate- 
ilă a agriculturii. Aliat credincios și 

nădejde al țărănimii muncitoare, 
rnica noastră clasă muncitoare a 
irit și trimis agriculturii peste 11.000 
icioare și zeci de mii de mașini a- 
icole diferite. Acordînd atenția cu- 
nită operei de construire a agricul- 
rii socialiste, statul democrat-popu- 
■ ajută din plin țărănimea cu ma- 
ti agricole, credite, materiale de 
ifs"' 'ii. animale de rasă, semințe 

un număr mereu sporit de ca- 
î specializate.
S-a întărit și dezvoltat sectorul so- 
itist de stat din agricultura noastră, 
tspodăriile agricole de stat sînt din 

în ce mai mult un model de agri- 
ltură înaintată, socialistă, și do- 
idesc însemnate succese în îndepli
nea sarcinii trasate de partid, aceea

sănătate
de a deveni principala sursă de for
mare a fondului central de produse a- 
gricole al statului.

Prin grija partidului nostru drag și 
a regimului democrat-popular, odată cu 
belșugul pătrunde tot mâi mult la sate 
cultura nouă, socialistă.

Datorită conducerii de către partid, 
mișcarea de cultură fizică și sport — 
parte integrantă a culturii socialiste 
— se dezvoltă pe zi ce trece în satele 
noastre, cunoscînd un deosebit avint 
in sectorul socialist al agriculturii. In 
gospodăriile agricole de stat și S.M.T.- 
uri, în gospodăriile colective și în
tovărășiri — crește an de an numă
rul celor care practică in mod orga
nizat și permanent educația fizică și 
sportul. Tot inai mulți țărani colecti
viști și întovărășiți devin membri ai 
U.C.F.S. Se dezvoltă și se întăresc cu 
fiecare zi asociațiile sportive de la 
sate. Muncind in comun pentru belșu
gul lor și al * * ' 
colectiviști și 
cei tineri, își 
sport o bună 
ber.

• Glmnaștil sovietici particip* 
la campionatele internaționale 
ale R.P.R.

Federația romînă de gimnastică « 
primit zilele acestea confirmarea par
ticipării gimnaștilor sovietici la cea 
de a H-a ediție a campionatelor inter
naționale de' gimnastică ale R.P.R., 
oare se vor desfășura la București în 
zilele de 24, 25 și 26 aprilie.

• Dublă Inttlnire R.P R—R P.U.

La 4 și 5 aprilie, la Budapesta, e- 
chipele de gimnastică ale țării noas
tre vor susține întilniri cu reprezen
tativele R P- Ungare. Dubla întilnire 
are loc in cadrul manifestațiilor spor
tive organizate in cinstea zilei elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist

O mărturie 
vitatea sportivă este și grija față de 
baza materială. Țăranii muncitori
din multe gospodării agricole colecti
ve și întovărășiri au construit prin
muncă voluntară numeroase baze 
sportive simple și în multe părți, — pe 
măsura nevoilor lor — adevărate sta
dioane. Tot mari mulți 
lectivișli care subscriu 
lor sportivă una sau 
muncă.

Sportul, dătător de 
nergie, este tovarăș bun cu munca în 
comun pe ogoare, dătătoare de bel
șug.

Dacă acolo unde s-a înfăptuit co
operativizarea agriculturii cultura fi
zică și sportul au prins să se dezvol
te considerabil, ca urmare a organi
zării care caracterizează viața colec
tiviștilor și întovărășiților. la rindul 
lor cultura fizică și sportul trebuie să 
contribuie din plin la opera de trans
formare socialistă a agriculturii.

Tinerii colectiviști și întovărășiți au 
posibilitatea să se intîlnească în în
treceri sportive cu fii ai țăranilor mun-

întregului popor, țăranii 
întovărășiți, îndeosebi 

petrec pe terenul de 
parte din timpul lor ti

a dragostei pentru acti-

șini țăranii co- 
pe.ntru asociația 
mai multe zile-

sănătate și e-

■ (Continuare in pag. 4)
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CADOURI DE 8 MARTIE
Printre sportivele de Ia fabrica de produse zaharoase „București”

N-aș putea spune precis dacă Petra 
Bălan este îndrăgostită sau nu, dar 
acum 
să-și despletească cosița ei înmires
mată, fata aceasta ca zuluful brunet 
și zburdalnic privește visătoare pe 
geam sprintena ș( viguroasa înoire 
a naturii... La ce s-o fi gîndind oare? 
Poate la ‘miilnirea de astă seară (să 
nu fim indiscreți), poate la figurinele 
ce trec acum prin miinile ei delicate... 
Un ghid fugar li zboară prin minte... 
Cine știe, poate in ziua de 8 martie 
un copil de o șchioapă va lua in 
miinile lui micuțe chiar pachetul a- 
cesta pe care il pregătește Petra Biț 
lan acum, și i-l va oferi mamei in 
dar... 
poate i-l va face 
iiorul logodnic.

Aici, la fabrica^ 
roase „București",'se face o veritabilă... 
sculptură, dar nu in marmoră ci 
in... ciocolată. Fără doar și poate, 
există o artă anonimă și... gustată, 
in oare imaginația se dantelează in 
lumea zaharicalelor plăsmuitul o zoolo
gie de... bun gust: ursuleți, iepurași, 
elefanți și girafe din ciocolată. Acum, 
în aceste zile din preajma lui 8 Mar-

cind primăvara se pregătește

tie, muncitorii și muncitoarele de la 
fabrica „București" își făuresc gin
gașul lor mesaj, concretizat in 
dourile cuvenite femeilor din țara 
noastră. Petra Bălan lucrează de b 
ani aici și a deprins cu multă sir- 
guiiiță tainele nu puțin complicate ale 
artei cofeturilor. IJtemista Petra este 
fruntașă in producție și în același 
timp și jucătoare de volei. Alături de 
ea, în intre prind ere a aceasta lucrează

oa-

zîmbeșc fruntașele fabricii. Este desi
gur tui omagiu adus Zilei Interuațio- 
uale n Femeii. In luna februarie, /la
nul de producție a fost îndeplinit îna
inte de termen. Dar fabrica va mat 
primi un dar in aceste zile. Și anume, 
in cinstea zilei de 8 Martie, se oa da 
in folosință o nouă secție de cioco
lată cu turnare mecanizată, fapt cart 
va duce la creșterea 
muncii cu

prod activității
15 la sută. Insă lucrul cel

Zimbeșle... Sau poate? Sau 
chiar ei cadou vi

de produse zalui

\ntru buna organizare a activității sportive
mase în aer liber jnunții" c.„ _______ , . .

8 Martie, trebuie să recunoașteți că
de ciocolată. Petra Bălan pregătește daruri pentm

1 e®te o imagine... dulce.

Vreme frumoasă, cu multe zile se
ne și călduroase. Mai e nevoie de o 
ntroilucere" ? Vine primăvara ! In 
rînd, porțile stadioanelor se vor re- 
sbhide larg; tribunele vor cunoaște 
Itiența marilor întreceri, iar pe ga- 
iiul verde va începe marea între
ce a sportivilor care practică fot- 
iuî gbiul, handbalul... Ce facem
nă anei? Iată o întrebare la
re activiștii sportivi nu pot să dea 
cît un singur răspuns: NE PRE- 
ATIMI Buna organizare și desfă- 
rare a activității sportive de mase 

aer liber trebuie pregătită din 
eme. Aceasta este sarcina tuturor 
aburilor și asociațiilor sportive, a 
ganelor UCFS care trebuie să ia 
ate măsurile necesare pentru ca în 
est an sportul de mase să înregis- 
>ze noi și importante succese.

★
Experiența muncii desfășurate în 
ii trecuți de către consiliile multor 
ociații sportive a demonstrat că acolo 
ide activiștii sportivi au pregătit 

grijă sezonul în aer liber, rezul- 
Me au fost cît se poate de bune.

in preajma finalei 
Spartachiadei de iarnă 

a tineretului
Peste cîteva zile, cei mai buni ti- 

:ri sportivi participant la Spartachi- 
ia de iarnă a tineretului se vor îd- 
ni pentru a-și disputa întîietatea in 
timid „act“ al acestei mari conipe- 
ții de mase — finală. Acest eveniment 
>te așteptat cu multa nerăbdare de 
;i aproximativ 500 concurenți care 
>r fi prezenți la startul ultimei etape. 
1 aceste zile, în toate regiunile țării 
: fac ultimele pregătiri pentru ca fo
irile reprezentative ale regiunilor să 
■ prezinte' în cît mai bune condițiuni.
Comisia centrală de organizare a 

partachiadei de iarnă a tineretului a- 
>rdă o deosebită atenție din punct de 
îdere tehnic și organizatoric întîlni- 
lor finale ale Spartachiadei.
lată locurile în care se vor desfășura 

(trecerile finale ale Spartachiadei : 
blana Stalin (schi, 13—15.III), Sta
te Moldova (șah, 19—22.111), Ploești 
tenis de masă, 20—22.III), Pitești 
haltere, 28—29.III), Galati (trîr.tă 
7—29.111).

In fiecare an, primăvara i-a găsit pe 
sportivii de la „Gheorgbi Dimitrov" 
Arad, Grivița Roșie București, „Nico- 
lae Cristea" Galați, Uzinele de trac
toare Orașul Stalin etc. bine pregă
tiți. Dar ce trebuie, de fapt, să 
facem pentru a asigura o bogată ac
tivitate sportului de mase în această

perioadă ? Problemele sînt, firește, 
numeroase. Să ne oprim asupra cî- 
torva. In primul rînd, este necesar 
să ne reîntîlnim pe bazele sportive. 
Sînt atîtea lucruri de pus la punct, 
atîtea mici amenajări care să dea te
renului o înfățișare cît mai atrăgă
toare. In asociații sportive cum sînt 
cele de la Electroputere Craiova, Cor- 
vinul Hunedoara, „1 Mai" Ploești și 
altele a devenit un bun obicei ca în 
fiecare an acțiunea de pregătire a 
sezonului în aer liber să înceapă cu- 
reamenajarea bazelor sportive. O dată 
cu aceasta trebuie revizuit (și even
tual completat) stocul de materiale 
și eohipament sportiv. Nit este o sar
cină secundară. Realizarea ei în bune 
condiții înseamnă o importantă con
tribuție Ia dezvoltarea activității 

Cu prilejul primului concurs lit. - - liber ti vom revedea și pe talen
tatul călăreț V. Pinciu, care, pa incvn.^ să doboare recordul la înălțime.

sportive de mase din întreprinderea 
respectivă. De acest adevăr ș-au con
vins de mult activiștii sportivi de la 
Atelierele Centrale 1TB, de la Fa
brica de Confecții București sau de 
la uzinele Independența din Sibiu, 
unde magaziile de materiale și echi
pament sportiv sînt tot mai bogate 
și puse la punct din vreme. O dată 
cu primăvara trebuie să luăm măsuri 
nentru confecționarea unor materiale

D. GIRLEȘTEANU

(Continuare in pagina 3-a)

lncepînd de sîmbătă

Primul concurs de călărie 
din acest an

In sfîrșit, după o așteptare înde
lungată, spectatorii bucureșteni se vor 
reîntîlni în tribunele bazei hipice din 
parcul „Gh. Gheorghiti-Dej". Sîmbătă 
după-amiază, călăreții noștri fruntași 
inaugurează bogatul siezon competițio- 
nal din acest an. întrecerile se vor 
desfășura în cadrul unor interesante 
probe rezervate lotului de obstacole 

și alte muncitoare care in orele lor li
bere practică cu multă pasiune spor
tul. Tovarășa Ana Grigore, de pildă, 
fruntașă in producție la secția de pa
tiserie este și trăgătoare Ia tir. In
tre veritabilii munți de caramele și 
de ciocolată, ea visează mart compe
tiții și — de ce n-am spune-o — 
poate chiar un titlu de campioană. 
Deocamdată este numai o campioană 
a... normelor biruite. Iată deci o țintă 
atinsă. Am văzut la fabrica „Bucu
rești" un panou de onoare din care 

și de probă completă, juniorilor și 
junioarelor, fetelor (care își vor dis
puta cupa „8 Martie") și artiștilor 
membri ai asociației sportive Airtă- 
Cinematografie.

Componerjții Iotului de obstacole: 
Vasile Pinciu, Gh. Langa. Virgil Băr- 
buceanu, Al. Ișongo și D. Hering vor 
participa sîmbătă după-amiază la pro
ba de precizie 1.30 m. (care va fi 
continuată și duminică dimineața), 
iar lotul de probă completă (Oscar 
Recer, Andrei Kadar, C. Vlad și Gr. 
Lupancu) se va întrece î-ntr-o probă 
de 1.20 m. întrecerea feminină pentru 
cupa „8 Martie" cuprinde două probe: 
garcurs de precizie cu baraj la cro
nometru — sîmbătă după-amiază — 
și forță progresivă cu baraje succesive 
— duminică dimineața. Se vor aduna 
punctajele realizate în fiecare probă. 
Programul de duminică dimineața cu
prinde și o tentativă de doborîre a 
recordului de înălțime. După excelen
tul 2.08 realizat nu demult, Vasi/e 
Pinciu va încerca să corecteze actua
lul record tot cu calul Prundiș.

Concursul va continua însă și 
după-amiază cu o serie de probe deo
sebit de atractive.

Prime! concurs de călărie din acest 
an are și sarcina de a verifica stadiul 
de pregătire a călăreților noștri frun
tași în vederea apropiatelor întîtoiri 
internaționale de la Nisea, Roma și 
Nea pole. 

mai semnificativ pe care l-am desprins 
din vizita făcută la fabrica „Bucu
rești" este aceia că muncitoarele de 
aici — oa pe tot intinsul patriei noa
stre — muncesc cu drag, bucuroase că 
munca tor modestă reprezintă o păr
ticică din efortul comun pentru fău
rirea unei vieți tot mai bune.

La plecare, am trecut prin secția 
care pregătește daruri pentru 8 Mar
tie. Pe un raft am zărit un cocoș țan
țoș și impozant, Petra Bălan nu-a 
spus zîmbind: — „Deși e ziua femeii 
ne-am glndit să facem un cadou fi 
acelor bărbați care mai susțin că bl 
casă cîntă cocoșul".

țdocoșid ne-a aruncat o privire bla
zată și îmbufnată de simbol perimat^ 
Și totuși nu era un cocoș antipatia*  
Știți de ce?

„.Era de ciocoiul ăl

T. DUMITRAN
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Viața a confirmat in mod strălucit justețea liniei 
politice elaborate de istorica plenară a C C. al P.M.R- 
din 3—5 martie 1949, care a trasat sarcinile partidului 
în lupta pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, pentru transformarea socialistă 
ă agrietiteurii. In cei 10 ani care au trecut dc la ple
nară, ca urmare a muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organele și organizațiile de partid, agri
cultura noastră socialistă a cucerit puternice poziții 
fa sate. De la 56 gospodării agricole collective cite s-au 
înființat în 1949, astăzi sectorul socialist-cooperatist 
numără peste 16.000 unități care cuprind pește 1.850.000 
familii de țărani muncitori, suprafața agricolă a țării 
cuprinsă în sectorul socialist fiind dc aproape 60 la 
sută.

Cu ani în urmă Dobrogea era o regiune împietrită 
în sărăcie, era una dintre cele mai înapoiate regiuni 
ale țării, mai bine de jumătate din pămîntul cultivabfl 
aparțtoînd moșierilor și chiaburilor.

In anii luminoși ai regimului de democrația populară 
regiunea Constanta a devenit prima regiune colectivi
zată a țării. Pe tarlalele colectiviștilor trag brazdă 
adtncă, brazdă roditoare, tractoarele celor 33 S.M.T.-uri, 
create prin grija partidului și guvernului, și cu sprijinul 
de nădejde al clasei muncitoare. Sutele de combine 
și mașini-unelte, vara sau toamna nu mai prididesc 
cu siriusul recoltei. Visul țărănimii muncitoare de a 
scăpa de nevoi și suferințe s-a realizat. Comuniștii le-au 
arătat drumul pentru a dobtndi fericirea, drumul belșu
gului și aii bunei stări.

★ *"
Astăzi, pe ^Meleagurile Dobrogei lipoveni sau tătari, 

ucrainieni sau turci, romîni sau macedoneni merg iimtă 
în mină pe calea bunei stări, a vieții noi. In satele 
dobrogene au fost înlăturate ignoranța și obscuran
tismul. S-au petrecut importante schimbări î.n viața 
foștilor pălmași de ieri. Sute și mii de colectiviști și-au 
construit case noi, sute și sute și-au cumpărat aparate 
de radio, televizoare etc. in satele regiunii Constanța 
sînt 363 cămine culturale, 360 biblioteci sătești, 80 ci
nematografe, numeroase stadioane simple, terenuri d? 
fotbal, baze sportive construite prin munca voluntară 
a colectiviștilor. Sportul in cei 10 ani de la istorica 
plenară a cunoscut și el o înflorire fără precedent pe 
meleagurile dobrogene. Consolidîndti-se an de an baza 
tehnico-materială a agriculturii, la rîndul său și spor
tul s-a ridicat pe culmi tot mai înalțe. El a constituit 
un sprijin deosebit pentru țărănimea noastră munci
toare în direcția fortificării corpului, a petrecerii tim
pului liber în mod cit mai placul și util. El a ajutat 
sub o formă sau alta țărănimii noastre muncitoare la 
sporirea producției agricole, a contribuit la înfrățirea 
și mai puternică a poporu'ui romin cu minoritățile na- 
țfonaile, la transformarea conștiinței oamenilor.

Tn această pagină publicăm o serie de aspecte din 
activitatea de cultură fizică și sport ce se desfășoară 
pe meleagurile dobrogene, activitate care a prilejuit 
unei brigăzi de îndrumare și control posibilitatea de a 
face cunoștință cu frumoasele realizări sportive din 
această parte a țării.★ •k /tei—, r". ,~1 rAj-,/»!.-

sportivă a 
condițiile regimului 

' o •
Fără

dezvolture s-a

Actiouatea 
in 
democrat - popular 

considerabilă.
această

și
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IlOS- 

dezool- 
îndoia- 

tăcul

Mereu mai multe terenuri de sport 
pentru harnicii oameni ai muncii 

de la sate
Este de necontestat faptul că ac

tivitatea sportivă de pe meleagurile 
dobrogene a făcut în ultima vreme 
însemnați pași înainte. îndrumată per
manent de către organele de partid, 
activitatea sportivă din satele regiunii 
Constanța a înregistrat nenumărate 
succese la baza cărora stau și rea
lizările obținute în creșterea neconte
nită a numărului de terenuri de sport, 
a materialelor și a echipamentelor 
sportive existente în asociațiile spor
tive. Este suficient să poposești as
tăzi teitir-o comună dobrogeană, oricît 
de mică ar fi ea, ca să poți vedea 
cel puțin o bază sportivă simplă, un 
teren de fotbal sau volei, un club «11- 
turăl-sportiv. Nu o dată ți se întîmplă 
să ai posibilitatea să admiri o frumoa
să pbpicărie sau un poligon de tir 
— mărfur i ale prezenței sportului în 
viata harnicilor muncitori ai egoare- 
for In satele și comunele regiunii Con
stanța se mărește continuu număruf 
«nităților agricole socialiste care au 
'amenajate baze 
Este o ndndrie a 
stanța complexul 
țnoKina Gataloi,

badin și Tariverde, comu
ne care au terenuri de 
volei, fotbal, piste cu ob
stacole G.M.A. și chiar 
piste de atletism. O pu
ternică bază materială au 
realizat-o și asociațiile 
s[»rtive din multe alte 
sate și comune. Realizări 
importante au fost obținu
te și în ceea ce privește 
procurarea utiui cît mai 
bogat material sportiv. 
La G.A.S. Basarabi, 
G.A.G Făcăeni, G.A.C. 
Băltăgești, S.M.T. Topolo
gii etc. s-a acordat toată 
atenția cuvenită activității
sportive și astăzi asociațiile sportive 
de pe lîngă aceste unități au în ma
gazii suficiente cantități de echipament 
și material sportiv. O permanentă pre
ocupare au manifestat unele unifâți 
socialiste din agricultură și pentru 
amenajarea cluburilor cultural-sporti
ve. Așa au procedat, de exemplu, mun
citorii de la S.M.T. Castelul, care au 
la dispoziție un club cil săli spațioase, 
bine luminate și înzestrate cu nume
roase materiale sportive.

MEDE REORGANIZARE DUPĂ REORGANIZARE

NR.COLECTIVE NR MEMBRI

cut 
im
tare 
lă 
remarcată
'mii trecut1, 
ea a ieșit în 
dență mult 
puternic de la a- 
pariția Hotăririi 
din 2 iulie 1957. 
In prezent, in re
giunea Constanța 
au devenit mem
bri ai U.C.F.S. 
peste 77.700 tineri 
și tinere, 
care un 
măr îl 
oamenii 
la sate.
tantă 
la 
unei intense activi
tăți competitionale 
și la an grena rea 
unui mare număr 
de tineri in prac
ticarea organizați! 
a sjrortiitui l-au 
avut căminele i 
mune. Aici iși dau permanent intilnire 
tinerii de la sate, fie pentru a-și dis
puta întîietatea în întrecerile de șah, 
fie pentru a se întrece in partidele de 
tenis de masă, fie pentru a-și măsura 
forțele in pasionantele întreceri de 
trîntă. Este semnificativ și faptul că 
în satele și comunele regiunii Con
stanța au început să fie practicate 
sporturi care altădată nu trecuseră 
hotarele acestei regiuni. Este vorba de 
sporturi cum sînt ciclismul, notația, 
handbalul și călăria. Să amintim doar 
exemplul comunei Socariciu, care arc 
puternice secții de handbal feminin, 
ciclism, călărie, tenis de masă, nota
ție. Asemenea lucruri bune se pot 
spune și despre asociația sportivă în
frățirea din Cogealac, ai cărei sportivi 
reprezintă cu cinste comuna in defe
ritele întreceri organizate pe plan ra
ional și chiar regional. Permanent în
drumate de către organele și organiza
țiile de partid, marea majoritate a 
asociațiilor sportive sătești din Con
stanța au pus in centrul obiectivelor 
lor angrenarea unui număr cit mai

mare de tineri și tineri in pr 
organizată a sportului Ele au 
atenția cuvenită comrietilulor 
se, cum sînt spartachiadele, 
concursurile pemuiare el . <,

sportive complexe, 
întregii regiuni Con- 
sportiv amenajat în 
ca și cele din Go-

Notații despre luptele tădaraști
Despre Faic Omer, acest neobosit 

sprijinitor al luptelor tătârășii, auzisem 
de multă vreme, căci pentru dobro
geni el nu mai este un anonim. L-am 
întilnit deunăzi. Aveam in față un om 
'uscățiv, cu părul cărunt. Ochii păs
trează însă multă agerime. Discuția 
au profesorul Faic Omer s-a închegat 
ușor și. firesc, ea a început 'și... s-a 
■terminal cu aprecieri despre kureș.

FAIC OMER

istoria acestui popular și străvechi 
sport tatărăsc. .tăus la noi cu sute 
de ani in urmă, ktireșid s-a practicat 
înainte de 23 August 1944 într-uji mod 
cu totul rudimentar, fapt pentru care 
se înregistrau pe atunci și numeroase 
accidente. De-abia in anii regimului 
nostru kureșul a început să devină 
cil adevărat un sport. Faic Omer a 
fost cel oare a întocmit un regulament 
corespunzător. Tot Faic Omer. trecind 
din comună in comună, a organizat 
nu mai puțin de 30 întreceri, stimu- 
luid interesul populației tătare pentru 
acest sport. Sprijinit de organele 
U.C.F.S, pasionalul sprijinitor al k"- 
reșului a muncit cu multă dragoste 
pentru ca aceste întreceri să devină 
tradiționale. Și astăzi, în calendarul 
regional competițiile de kureș sînt tre
cute cu regularitate în fiecare an.

De fiecare dată, în sunetele daulei, 
cei mai puternici și mai ageri flăcăi 
din rindurile populației tătare din Do
brogea Ui primesc premiile: batalul, 
bairacurilc,.

dintre 
mare nu.- 
reprezintă 

muncii de 
O impar- 

contribuție 
desfășurarea

nuii

Este binecunoscuta pasiunea i,„- Jji 
pentru trîntă (fază dc la etapa regională 

din co- era firesc, au obținui rezultate 
mai bune. Credem că este ii 
de amintit faptul că asociat 
tivă Victoria din comuna Valea 
organizează o intensă activ ii c

Cifre despre S»art
La ediția din acest an a Sp 

dei dc iarna a tineretului au p 
în întreaga regiune 75.652 
11.842 participări la șah, 8.740 
de masă, 4,710 la triată, 12.150 
nastică. In lipsa unor condi 
rabile pentru organizarea colic 
de schi și patinai au fost iniți 
cursuri de tir (720 participate 
rie (2400 participări) și halte 
participări). S-au evidențiat

Despr

Trebuie să amintim că în Dobrogea 
dezvoltarea kureș. cu este sirius legată 
dc numele lui Faic Omer.

— îmi amintesc ca și acum de 
anii copilăriei. Lăsam joaca la o parte 
fi asistam la întrecerile de kureș...

Așa și-a început inimosul prieten al 
sportului din Medgidia istorisirea sa. 
ifi astfel am cunoscut un crirnpei din

* Din inițiativa adunării generale a 
G.A.C. din Tariverde s-a hotărît ea 
pentru amenajarea bazei sportive din 
comună să se dea 460 zile muncă.

® In comuna Cataloi și convurn 
Babadag, din inițiativa birourilor or
ganizațiilor de bază P.M.R. au fost 
organizate frumoase baze sportive prin 
acțiuni obștești ale sătenilor.

• In comuna Sooariciu și, de ase
menea, în comuna Fetești, au fost or
ganizate anul trecut tref 
sportiv-' cu întreceri 
lărie, trîntă, natație, atletișm etc. Fes-

festivaluri 
la că-

Știuta de propagandă 
și educa|ie9 

ioaporiani
fel, sportivii de la G.A.C. Frecăței _
format o brigadă care a muncit vo
luntar cu rezultate din cele mai fru
moase la șantierul de îndiguire de la 
Beș Tepe. Asemenea lor, sportivii de 
Ia Victoria Babadag sau S.M.T. To
pologii au fost prezenți la muncile vo
luntare privind amenajarea unor tere
nuri sportive. Mișcarea sportivă din 
satele regiunii Constanța se mîndrește 
și cu faptul că mulți dintre sportivi au 
obținut rezultate excelente șl în mun
ca lor de fiecare zi. Colectivistul Beget 
Galii a realizat anul trecut 680 zile 
muncă. Astfel de succese au înregis
trat și tinerii colectiviști Ion Micii și 
A. Tulea. Ei, ca și mulți alți tineri din 
satele regiunii Constanța s-au dovedit 
a fi fruntași atît în întrecerile sportive, 
cît și în marea bătălie pentru belșu
gul recoltelor noastre.

un obiectiv
O deosebită preocupare au manifes

tat: asociațiile sportive din regiunea 
Constanța pentru desfășurarea unei 
susținute munci de propagandă și e- 
dw.ațte. Se poate spune că o bună 
parte dintre asociațiile sportive sătești 
din regiunea Constanța desfășoară o 
rodnică activitate în această direcție, 
reușind prudr-o bună propagandă și 
agitație, să mărească permanent numă
rul celor care practică sportul, să-i 
mobilizeze pe membrii U.C.F.S. la ' 
startul diferitelor întreceri sportive. Un 
exemplu grăitor îl constituie asocia
ția sportivă de pe lîngă G.A.C. Valea 
Neagră, care folosește cai succes forme 
variate
cepînd 
mint nd 
lozinci
singurul exemplu. O activitate rodni
că se desfășoară și în asociațiile spor
tive Rapid din Pantelimonul de Sus, 
Dunărea din Ostrov sau cea din co- 
muna Cataloi. Deosebit de important 
este faptul că tinerii sportivi din sa
tele constănțene participă cu entu
ziasm Ia diferitele acțiuni inițiate de 
organizațiile sindicale și U.T.M. sau 
la diferite munci de folos obștesc. Ast-

■ -«o v»

de agitație și propagandă în- 
cu stația de amplificare și (er

ou afișele sau diferite 
mobilizatoare. Dar nu este

3a cîteva rîahri
tivalurile au fost deschise cu concur
suri distractive ca : alergări în sac, 
concursuri în roabă, alergarea cu oul 
în lingură. La aceste frumoase între
ceri au participat mii de colectiviști.

• Majoritatea sportivilor colecti
viști din G.A.C. Marea Neagră sînt 
fruntași in muncile de consolidare eco
nomică a gospodăriei lor colective. 
Astfel, numai brigada sportivă a cărat 
45 de metri cubi piatră pentru nevpile.

au

Frumoasele succese realizate 
ciațiile sportive din regiunea 1 
ța demonstrează convingător 
sul pe care sportul l-a făcut î 
tă parte a țării. Activitatea 
din această regiune are însă, 

. cate, și o serie de 
care frînează ici-colo dezvolt, 
tivității sportive. Astfel, unele 
ții sportive desfășoară 
tate pentru încasarea, c 
pentru care în luna ianuarie 
tui an cotizațiile n-au fost înc 
întreaga regiune decît în proc 
10%. Lipsuri evidente în aces 
niu au dovedit asociațiile spe 
la G.A.S. Cernavodă, S.M.I 
Traian, S.M.T. Hirșova, S.M.T 
limonul de Sus. Este nejustil 
întîrzierea în inmînarea carne 
membri U.C.F.S. dc care dă ' 
vadă asociația sportivă a 
școlar agricol din Poarta Alb 
cabil e și faptul că de exempli 
Deleni. precum și G.A.C. \ al 
gră sau G.A.C. Tîrgușorul nu 
sit posibilitatea să aloce nici u 
sume din fondul ciilturat-socia 
activitatea sportivă, cu toat 
G.A.C. Tîrgușorul nu există . 
singur șah. Tn contrast cu rod. 
tivitate a unor asociații spoi 
altele cum' ar fi de pildă cei 
S.M.T. Kogălniceanu tTukcaj 
tia este departe dc a fi muliîi 
,Membrii asociației sportive,și i

ab, 
ații

Oameni harnici și pricepuți in fruntea treburilor spo
In regiunea Constanța cele mai mul

te asociații sportive au angrenat în 
consiliile de conducere oameni har
nici, cu tragere de inimă, oameni care 
au dovedit că știu să lupte cu hotă- 
rîre pentru dezvoltarea activității spor- 

gospodăriei. Alți colectiviști sportivi 
au p-estai numeroase acțiuni patrio-, 
tice și obștești.

• In comuna Băltezești, din iniția- j 
iiva secretarului U.T.M.'s-a format ol 
brigadă de sportivi care a lucrat pe} 
șantierul național „Iezer" pentru în- > 
diguiri. In această muncă, brigada de < 
sportivi a fost permanent fruntașii. De j 
asemenea, echipefe <te fotbal și oină C 
ale asociațiilor din comuna Frecăței, J 
raionul Tulcea, au muncit o săptămînă s 
de zile pe șantieruil „Beș T<pe“, /

tive in satele dobrogene. Pr 
da asociații sportive .Mihai R 
Davidescif, 1. Dănilă, I. Bralu, 
met, A. Oțejea, Gh. Ștefan ș. 
rită cuvinte de laudă pentru 
activitate pe care o desfășoare 
muine'e lor. Trebuie însă art 
un aspect negativ, acela că un 
duceri de asociații sportive n 
cesc încă la nivelul posibiF.tî 
din această cauză rezultatele : 
mulțumitoare. Asemenea exeir 
gative le oferă activitatea spoi 
la G.A.C. Maltez, G.A.C. Filirr 
bu, G.A.C. Ada Marinescu. ( 
putea, de exemplu, să mearj 
munca sportivă la G.A.C. B 
cînd iov. Sectar Neazim parc 
uitat că este președintele 
tiei ? Sînt atitudini care trebui 
nic schimbate pentru ca și in 
comune activitatea sp rthă să 
fășaare la nivelul comunelor 1
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• In așteptarea jocurilor de Cupă • Cum se 
pregătesc viitorii noștri adversari din Turneul

ncă trei zile și fluierul arbitrilor va da semnalul 
sezon fotbalistic. Cinstea de a găzdui aceste jocuri 
de data aceasta, unor orașe care — de fapt — nu 

primesc vizita unor

stadionului din... Constanța 
de comună este destul de 
iși dau iutii tire 

de snort din 
mima lor. In 
ceasta comună, 
act'. da ediție 
Spartachiadci 
participat 
La șah și terns de 
masă peste 140 ti
neri și 
nă este 
rea 
sportive 
căe.ni, 
ganizat 
populare d< 
taj și ciclism, la 
care au participat 
peste 150 tracto
riști, ca și iniția
tiva asociației 
sportive din comu
na Socariciti, care 
a organizat două 
frumoase festiva
luri sportive. La 
turestea pot fi a- 
dăugate exemple- 

asociații sportive din 
raionul Istria, care au organizat „du
minici sportive" care au angrenat in 
desfășurarea întrecerilor sportive a- 
proape toți sportivii din comune.

-ogene 
adei)
le multor

I _______
H sensul că nu joacă echipele lor, ci 
E localități.

Aceasta nu înseamnă însă, că în- 
a tîlnirile dc duminică nu stîrncsc in- 
B teres.

pe terenul c*a,l a
Y stituie

o- 1
la ijf Deva,
a

au
ruu nai

prezintă calendarul 
juniori U.E.F.A. •

începere a noului 
inaugurale revine, 
sînt interesate, în 
formații din alte

de

de

tinere. Hu
și orienta- 

asdciitiei
S.M.T. J'ă- 
care a or- 

întreceri 
te cano-

77-

rfp iarnă a tineretului

Dim,potrivă, prezența în spe- 
eehiipelor de catego-ria A con- 
puternice puncte de atracție 
spectatorii din Sibiu, Brăila, 
P. Neamț și toate celelalte 

t care au fost desemnate să găzduiască 
K jocurile 16-in'i’lor de finală ale Cxt- 
L pei R.P.R. Pentru că, se știe, cu a- 
L ceasta populară, competiție se deș
te chide sez -nn-1 de primăvară și jocn- 
I rile de Cupă — în faza finală — au 
y loc pe terenuri neutre.
V Cc va urma ?...
£ Pregătirile efective în vederea pri- 
| melor partide silit încheiate. Toate 
te echipele așteaptă cu nerăbdare și e- 
g moție examenul de duminică. In pri- 
I’ mul rînd, vor încerca să se mențină 
R în „Cupa" și apoi, aceste meciuri le 
k oferă o nouă verificare înaintea re- 
B luării canvpioriattiihii. Acesta, după 
B cum se știe, își va începe returul o 
E săptămînă mai tîrziu, adică la 15 
D martie. Dar, iată care este calenda-ruil 
» de primăvară al competițiilor interne, 
K așa cum se' prezintă la ora actuală: 
F 8 martie: 16-imlie Cupei.
a 15 martie: categoria A, etapa XII. 
E 22 martie: categoria A, etapa XIII.
K 29 martie: categoria A, etapa XIV.
V 1 aprilie 3-imilc Cupei.
K 5 aprilie: categoria A, etapa XV.
H 26 aprilie: Turcia—R.P. Romînă la Is- 
® tent-ul (Cupa Europei).
K 3 mai: categoria A. etapa XVI.
■ 6 mai: categoria A, etapa XVIL_
K 1«
S 17
K 20
B 24
K 31

Amănunte în legătură cu Turneul 
ll.E.F.A. de jun'ori

Pretutindeni se desfășoară pregătiri 
intense în vederea acestei importante 
competiții. Loturile de juniori susțin 
meciuri publice de verificare și chiar 
internaționale.

• Italia, câștigătoarea ediției 1958 
din Luxemburg, a jucat recent cu 
Austria la Verona și a cîștigat cu 
3—I (1—0), prin punctele marcate 
de Barcellino (din 11 m), Cella și 
Bnchberger (autogol). Juniorii itali
eni au făcut o primă repriză de
zolantă — cum scrie presa italiană—, 
pentru ca după pauză să-și revină, 
să domine net și să cîștige clar, 
printr-im joc combativ, rapid și efica
ce. Oali'tăți'le fizice deosebite (rezis
tență, viteză) și manevrele în cînnp 
și în fața porții att fost armele lor 
principate. Din formația: Cassani—

intern de primăvară • Cum se 
Joc amical la Timișoara

rulantă) și Cassani 
și curajos).

• Dintre jocurile 
Sofia, unele se vor 
turnă. pe stadionul „V. Levski".

Joc frumos la Timișoara
In cadrul pregătirilor pentru april^ 

piatuil sezon oficial, C.F.R. Timișoara 
și Știința Clluj au susținut marți la 
Timișoara un meci amical care a pri
lejuit un joc foarte frumos, cu ac
țiuni rapide, mult apreciate de cei 
pești’ 8.000 de spectatori prezenți pe 
stadionul C.F.R. întîlnirea s-a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0), punc
tele 
(min. 
(min. 72 
spectaculoase). Au jucat

Boroș—Predoi,

(un paria r s-igtir

programate ia 
disputa în noc-

*s La 10 martie va avea ioc m Ca
pitală o consfătuire a antrenorilor 
echipelor de categorie A și B, în ve
derea începerii retorului campionatu
lui. Cu acest prilej, antrenorii vor 
depune rapoarte asupra desfășurării 
perioadei pregătitoare, iar colegiul 
central al antrenorilor va prezenta 
o analiză a torului și va trasa sar- 

: ikiai privind sezonul de primăvară. (’) 
zi mai tîrziu, adică la 11 martie, se 
vor întruni, tot la București, arbitrii din 
lotul republican precum și președinții 
colegiilor regionale de arbitri. Cole
giul central va analiza arbitrajul în 
toamnă și va da îndrumări plivind 
îmbunătățirea arbitrajului.

fiind
60 din

marcate de
11 m) și 

în urma unei

Androvici 
A V «Ido van 
combinații 
fdrrrjaițiîle: 

C.F.R. : Boroș—Predoi, Brînzei, Ap
ter—Gail, Stepan—Țiganiuc (Popuță), 
l.enghel, Fodor, Androvici, Mancîu 
(Enderle). ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară— 
Roman (Kromely) Costin (Muresan), 

(Petru 
Pînzaru,

Nedeleu (Roman)—Kromely
Emil), Crișan—Munteanu,
Mateiaim, Ilea (Georgescu), Moldo
van, Arbitru : S. Pollack (AL. GROSS, 
corespondent regional).

• Voința (Oradea a cerut ieri amî- 
narea jocului său de Oupă cu Mine
rul Baia Mare, deoarece o parte din
tre jucătorii săi s-au îmbolnăvit. Fe
derația va hotărî în cursul zilei de 
azi.

• Gonijsia de fotbaj din Orașul 
Stalin a anunțat ieri federația că te
renurile de joc fiind impracticabile 
în aceist oraș, jocul de duminică, Tex
tila Sf. Gheorghe—Progresul Bucu
rești, nu se poate disputa. Federația 
va fixa azi un alt oraș de disputare 
a meciului.

Istria (10.034 participduți), Tulcea 
(peste 11.000) și Fetești (peste 8.104) 
Mai slab s-a muncit în raioanele 
Medgidia și Negru Vodă. O activitate 
rddnică au desfășurat asociațiile 
sportive din Cobadin, G.A.S. Cocar 
geaua, Dunărea etc. Spre deosebire de 
acestea, în asociațiile sportive din 
Adamclisi, G.A.S. Libnița și Cochir- 
leni au fost obținute rezultate slabe.

categoria A, etapa XVII, 
categoria A, etapa XVIII, 
categoria A, etapa XIX.

: 4-imile Cupei.
categoria A, etapa 
-eategoria A, etapa 

: semifinalele Cupei.
categoria A, etapa

mai: 
mai: 
miaii 
mai: 
mai:

3 iunie
7 iunie: _ _ . _
14 iunie: fmala Cupei
Categoria B își va începe returul Ia 

5 a.prilie, iar categoria C la 19 aprilie, 
etapele desfășurîndu-se cu regularitate

sde lipsuri
ai consiliului de conducere, au uitat 
aproape dc tot sarcinile ce le revin. 
Alte exemple: la G.A.C. Petroșani nu 
se găsește dosarul de evidență al aso
ciației,' la G.A.S. Cernavodă, în anul 
1958 nici un tînăr nu a devenit purtă
tor al insignei G.M.A., nu aii fost' or
ganizate campionate de casă, iar com
petițiile de mase au fost foarte rare 

b organizate. Este neplăcut și 
că mai întîlnești cite o asocia- 

sportivă. cum ar fi de pildă cea 
la S.M.T. Castelul. în care munca 
agitație și propagandă lasă mult 
dorit.

Sînt, desigur, deficiențe care pot li 
lichidate. F.ste însă nevoie ca în a- 
ceste comune munca sportivă să fie 
mai intens sprijinita de organele raio
nale U.C.F.S., iar asociațiile sportive 
să se preocupe în mai mare măsură 
de îmbunătățirea activității lor.

Și
fa, 
tie 
de 
de 
de

Cîteva condiîzii
sporii, e d..i satele |Analiza muiicfi 

regiunii Constanța, făcută recent de 
.o brigadă de îndrumare și control, a 
arătat că ’ activitatea sportivă a înre
gistrat o creștere evidentă in această 
parte a țării. Succesele obținute se da- 
toresc in primul rînd sprijinului r~" 
manent primit din partea organelor 
și organizațiilor de partid. S-a întărit 
considerabil baza materială și organi
zatorică < a asociațiilor sportive sătești. 
Majoritatea consiliilor asociațiilor spor
tive au dovedit nu. numai dragoste față 
de mttnaa sportivă, ci și pricepere. Din ! 
satele regiunii Constanța pornesc per
manent inițiative care contribuie efec
tiv la dezvoltarea sportului de mase.

’ O bună muncă de propagandă și edu
cație se desfășoară in cele mai multe 
asociații sportive. Este necesar ca a- 
tenția organelor sportive să fie mai 

’ muit decît pînă acum îndreptată în 
. direcția sprijinirii activității sportive 

din acele comune rămase în urmă 
fie din comoditatea unor consilii de 
asociații, fie din nepăsarea unor or-

) gane sportive locale.
Bilanțul succeselor realizate de spor-

1 tivii și activiștii sportivi din satele și 
comunele regiunii Constanța poate f’

I și mai bogat decît cel cu care se pre
zintă astăzi oamenii muncii din satele 

? acestei regiuni. Fiecare asociație spor- 
) tivă are datoria să continue să mun

cească cu dragoste pentru ca sportul 
să cunoască o și mai largă dezvoltare 
în fiecare din comunele și satele do-

< brogen-e.

sportiv Victoria organi- 
cinstea zilei de „3 Mar- 
lestival „Primăvara pe 

(•'estivalul va avea io: 
la ora I8,3C pe patinoa-

Dmninifă are Ioc festivalul

Primăvara pe gheață"

XXII.

de la 5 aprilie
19 aprilie la 23

în fieoare duminică (B 
te 29 iunie, C de K 
iunie).

Pregătirile pentru
După încheierea oampionatmlu-i ca

tegoriei A vor începe pregătirile în 
vederea Balcaniadei, care — cum am 
anunțat — urmează să aibă loc la 
Sofia între 28 iunie Și 5 iulie. Acti
vitatea loturilor reprezentative 
continua din 
al pregătirii 
deoarece 
Iul nostru va fi angajat în 
importante

Balcaniadă

în

va 
punct de vedere 

și după Balcaniadă, 
luna august iotba- 

cîteva 
importante înfihiiri internaționale; 
cu U.R.S.S. (echipele A, B, tineret și 
juniori) la 15 august și cu Polonia 
(echipa A) — după toate probabilită
țile la 30 august.

Vzi să zică ui privința trasului 
pătimit 111

Moletti, Magazzu—Galeoni. Barcellino, 
Vignoli (Spigno) —Ceha, Cera, Mas- 
calaito, Ferrario și Novelli II, cei mai 
buni au fost Barcellino (un stoper 
masiv, speranța Juven tușului), Mas- 
ca'laito (tin centru înaintaș foarte 
mobil și bun și frecvent trăgător la 
poartă), Ceha și Cera (o aripă de-

Pentru buna organizare a activității 
sportive de mase în aer liber

(Urmare din pag. 1)

care 
fi au cer nici un fel de fonduri (curse 
S cu obstacole GMA etc.).
T Cu aceasta am terminat pregătirile? 
fi Nicidecum 1 Primăvara trebuie să gă- 

seaiscă secțiile pe ramură de sport 
jK cu planuri de muncă judicios întoc- 
® mite. Să nu uităm că în acest an 
fi sarcina principală 
® într-o activitate 
( lor de mii de

R gnlanietilele de 
melor competiții în aer liber trebuie 

, Întocmite chiar în aceste zile, iar co- 
aa_ ' j misiile pe ramură de spori au dato- 

psr. j j rin să ajute asociațiile sportive în

■snortive neapărat necesare și

este angrenarea 
continuă a sute- 

membri ai' UCFS. 
organizare ale ppi-

rezolvarea tuturor problemelor tehni
ce. Firește, popularizarea acestor con
cursuri și chiar acțiunea de înscriere 
a participanților trebuie începute de 
îndată. In numeroase asociații spor
tive se pot înființa, la început de se
zon, noi secții pe ramură de sport. 
Activitatea sportivă de mase în aer 
liber îmbracă numeroase forme. Ince- 
pînd cu pregătirile pentru viitoarea 
ediție a crosului dc mase, continuînd 
,cu antrenamentele pentru cucerirea 
'insignei de „Campion al asociației" 
și de „Cel mai bun sportiv din 10“ 
sau c.it campionatele de casă ale a- 
sociațiilor pot îi inițiate o sumedenie 
de concursuri care sa angreneze cît 
mai intilți oameni ai muncii.

la poartă și-n sezonul ăsta avem de
Desen de N. Claud'iu

Clubul 
zează în 
tie" un 
gheață", 
duminică 
rul artificial „23 August". Progra 
mul cuprinde: dansuri acrobatice, 
figuri libere, „ghioceii pe glie,ița", 
sărituri obstacole, demonstrații, 
sîrba pe patine. Iși vor da con
cursul: Mircea Crișan, Ion Lu.ian, 
Ovid Teodorescti, Gioni Dimitriu, 
Liliana Tomescu, Gigi Marga și 
Sorina Dan.

Biletele se găsesc la: clubul 
sportiv Victoria (str. Doamnei !{>), 
Pronosport (cal. Victoriei 9), 
chioșcul din str. Ion Vidu 11, la 
U.C.F.S. (str. Vasiie Conta 16), 
Ministerul Bunurilor de Consum 
cal Victoriei 63—69 și la casele 
patinoarului în ziua spectacolului.

Handbal Cl
7 ! J1

După ce a cucerit simpatia spec
tatorilor, handbalul în 7 se... retrage 
o dată cu zilele primăverii timpurii 
din acest început de martie. Progra
mele sportive cuprind tot mai puține 
jocuri și in curînd (după finala com
petiției „Cupa Sportul popular" pen
tru juniori) handbalul în 7 nu va 
avea pe „agendă" decît jocul dintre 
Dinamo București și Goppingen. Să 
sperăm că nu va fi ultima partidă a 
dinamoviștilor în „Cupa Campionilor 
Europeni" ! Dar, după aceasta ?

Succesul de care s-a bucurat pri
mit! campionat republican dc handbal 
în 7, ‘larga popularitate pe care a 
cunoscut-o în ultimul an acest sport 
obligă însă la o mai mare atenție — 
din partea antrenorilor și asociațiilor 
sportive — pentru dezvoltarea hand
balului în 7. Ce se poate face pentru 
ca spectatorii să nit 
iarna viitoare ca să

mai aștepte... 
vadă din nou 

meciuri de handbal în 7 ? Credem că 
este perioada cea mai nimerită pentru 
ca problemele dezbătute în ancheta 
organizată recent de ziarul, nostru

i I In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 9 etapa din 1 martie 
au fost stabilite următoarele premii: 

1 variantă cu 11 rezul- 
re'venindu-i, 75.958 lei;

Premiul I : 
tate exacte 
Premiul II: 24 variante cu 10 rezul
tate exacte 
3.797 lei ; Premiul 111 :

- cu 9 rezultate exacte revenind fiecă- 
fireia cîte 712 lei.

Fond.de premii: 303.833 lei.
Ț © In urma omologării variantelor 

cu „0“ rezultate de la concursul Pro- 
nosport nr. 8 etapa din 22 februarie 

fF s-a stabilit: 368 variante cu „0“ re- 
m zultate. revenind fiecăreia cîte 111 lei. 
m ® Motocicleta acordată prin tragere 
W din urnă variantelor cu 

la concursul Pronosport 
M februarie a revenit 
™ Mihu Ion din Blaj.
® Concursul Pronosport 
) j mînc pentru mult timf I
Bgur participant din București, anume

pronosport6 f

revenind fiecăreia cîte
192 variante

„0“ rezultate 
nr. 8 din 22 

participantului

nr. 9 va ră- 
pentru mult timp în amintirea 

oarticipanților și va constitui totoda
tă un nesecat izvor de discuții. Acesta 
a fost unul dintre cete mai tari con
cursuri din ultimul timp. Șase „X‘-uri 
legate și opt „X“-u-ri în total nu se 
întîlnesc așa dc 'ies. Și totuși un sin-

Stîngaciu Pascu a reunit pen... .uanța 
de a indica 11 rezultate exacte. EI a 
jucat o schemă după sistemul redus 
de 1—4—7, după Broșura Tehnică. 
Nu l-a ținut un singur solist și anu
me „X“-ul de la meciul VIII (rezulta
tul final de la întîlnirea Tatabanva— 
M.T.K.).

In orice caz, tov. Stîngaciu caro 
este un pasionat al fotbalului și în a- 
celași timp un aprig susținător al e- 
chipei Progresul, s-a dovedit bine in
spirat, lucru ce i-a adus un premiu 
frumos.

® Reamintim participanților că în- 
tîinirile de Cupă se dispută pe tere
nuri neutre cu excepția jocurilor în 
care două echipe sînt din aceeași lo
calitate. Astfel, întîlnirile de Cupă in
cluse în Programul Concursului Pro
nosport nr. 10 se desfășoară în ur
mătoarele orașe: Știința Timișoara— 
C.F.R. Timișoara la Timișoara; C.F.R. 
Cluj—Știința Cluj la Cluj; Metalul

Tîrgoviște—Rapid București la Ploești; 
Carpați Sinaia-—Petrolul Ploești la 
București; Textila Sf. Gheorghe—Pro
gresul București la Orașul Stalin și 
Arieșul Turda—Steagul roșu Orașul 
Stalin la Sibiu.

• Nu uitați ! La concursul Prono
sport nr. 10 toate variantele cu „0“ 
rezultate primesc premii în bani din 
fondul suplimentar alocat în acest 
scop. De asemenea, toate variantele 
participă și la tragerea din urnă a 
motocicletei care se atribuie variante
lor cu „0“ rezultate.
• Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 9 din 1 martie se va face 
vineri 6 martie cu începere dc la ora 
17 la agențiile proprii Loto-Pronosport 
în raza cărora participant și-au de
pus buletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 9 din 
fost extrase următoarele

40 49 19 48

să-și găsească aplicarea. Și să în
cepem prin a „scoate" handbalul în 
7 din sală. De ce trebuie să-l soco
tim drept un sport de.1. sezon ? Fără 
cheltuieli, cti puțină pricepere dar cu 
multă... preocupare, pot fi amenajate 
terenuri în aer liber. Spațiul redus 
poate fi găsit inai lesne și amenajă
rile sînt din cele mai simple. Deci, 
problema „nr. 1“ : terenuri. Este, de
sigur, preferabil ca aceste terenuri să 
fie acoperite cu zgură dar mai ales 
pentru începători se poate organiza 
o competiție în bune condiții și pe 
terenuri cu iarbă. Pare foarte curios, 
însă mai e nevoie de ceva: de... 
eohipe, care, de fapit, au... dispărut 
o dată cu pregătirile pentru returul 
campionatului de handbal în 11. A- 
ceastă problemă poate fi însă mal 
ușor rezolvată întru cît handbalul în 
7 are astăzi numeroși simpatizanți 
în rîndnrile tinerilor muncitori și ele
vi. Rărnîne doar ca antrenorii să-și 
îndrepte cu grijă atenția asupra lor. 
Bineînțeles, tuturor acestor eebine 
trebuie să li se asigure o activitate 
competițională și în această direcție 
comisiile pe ramură de sport, în pri
mul rînd, precum și asociațiile, clu
burile sportive și organele UCFS tre
buie să-și aducă contribuția lor. Să 
nu uităm că o intensă activitate în 
aer liber nu exclude cîtuși de puțin 
continuarea activității în sală — a- 
colo unde există condiții favorabile. 
Și, atunci, în loc să așteptăm... iar
na, vom avea de ales între terenuri 
si săli pentru a vedea jocuri de hand
bal în 7.

Nu este vorba de un optimism exa
gerat, ci de o perspectivă a handba
lului în 7, care poate fi realizată prin 
munca activiștilor sportivi și a antre-' 
noriilor dc handbal. Și, atunci, ne vom 
putea gîndi la... campionate de vară.

D. 6.

au4 martie 
numere :

15 12
Numere de Yezervă : 26 38.
Fond de premii : 949.368 lei. 
Rubrică redactată de l.S. Loto-Pro- 

nosport.

Astă seară, gală ie box
Asta seară, începînd de la ora 19, în 

sala de festivități a uzinelor Mv) Tze- 
dun, are loc desfășurarea fazei a III-.a 
orășenești a campionatului republican de 
juniori. In cadrul aceleiași glale se des
fășoară și faza I orășenească a campio
natului republican de califfcc-are la se
niori.

Fond.de


Elena Tom, I. Cimpoia, 6h. Frățilă 
și Șt. Burețea campioni ai R.P.R. 

la schi (prooe nordice)
Mîine, la Plsen, în cadrul Criteriului European: R. Cehoslovacă (tineret) R. P. Romînâ

{prin telefon de ta 
întrecerile de solii 
pe campionii țării 
au continuat marți 
vreme splendidă. 

Pentru titlul de campion 1a combinată 
nordică (fond 15 km și sărituri) s-au 
întrecut un număr restrâns de schiori 
(doar 51). Din această cauza lupta 
nu a fost prea interesantă, rnai ales 
că Gh. Frățilă (Dinamo Orașul Stalin) 
realizase un avans apreciabil dc la 
proba de fond : 26,6 p. față de C. 1 i- 
f® (CSU) și 35,9 față de V. Buga 
pfmaino). Și astfel, deși în proba de 
sărituri Frățilă nu a ocupat decât lo- 
cȘl 3, obținând 192,1 p., el a cîștigat 
detașat titM de campion al R.P.R. pe 
anul 1959.

La juniori întrecerea a fost mult 
mai disputată deoarece favoritul Ște
fan Burețea (Voința Orașul Stalinț, 
desfăcîndu-i-se un cablu de legătură, 
a căzut la prima săritură și a fost 
notat cu 0 p. Concentrîndu-se în ur
mătoarele două sărituri, Burețea a o-'' 
cu.pat pînă la sfîrșitul probei locul 
înlîi, ucerind prin această performan
ță titlul de campion republican la 
combinată nordică pentru juniori.

Tot Stefan Burețea este noul cam
pion al țării și la sărituri speciale 
pentru juniori. El a sărit 41 și 43 
realizînd și cea mai bună 
stil. Locurile doi și ‘rei au 
tot unor tineri reprezentanți 
ciației sportive Voința :

Boianta Stalin 4 
trimisul nostra), 
care desemnează 
la probele nordice 
și miercuri pe o

acum rezultatele tehnice: 
NORDICA SENIORI : 
(Dinamo Or. Stalin) 
Vișan (Dinamo Or.

1 m, 
notă la 

i evenit 
ai aso 

I. Glugii- 
deanu și E. Kiss, care au dovedit reale 
calități și mari perspective.-

Ziua de miercuri a adus clubului 
C.C.A. două victorii realizate prin 
Elena Torn la 10 km și Ion Cimpoia 
la 30 km. ~ 
care pleca 
de 30 de 
treptat la

In cursa 
porneau favoriți, au avut o alunecare 
mai slabă în ' 
întrecuți de 
Ion Cimpoia 
de la G.C.A. 
nole Aldescu 
ducă din handicap și să se claseze pe 
focul secund, înaintea Iui Drăguș. 
Avansul luat de Cimpoia în prima

De la început Elena Tom, 
favorită, a luat un avans 

secunde pe care l-a mărit 
peste . două minute;
de 30 km dinamoviștii, care

prima tură (15 km) tiind 
principalii lor adversari 
și Stelian Drăguș, ambii 
Pe ultimii kilometri Ma- 
a forțat, reușind să re-

La 13 martie vor începe la Orașul 
Statin întrecerile de >șah pentru cupa 
transmisibilă Ștefan Szabo. La acest 
turneu memoriall al maeștrilor s-au 
înscris o serie de șahiști fruntași, 
tată lista partfclpanților: I uitat Szab’o, 
Gh. Mititelu. Mihai Breazu, Alex 
Giinsberger, Cornel Partos, D. Dri- 
mer, Teodor Ghițescu, Mircea Pavlov, 
Emanorl Reicher, C-tin Bozdoghină, 
Gh. Gavrilă I, Bela Soos.

tură i-a permis acestuia să cîștige 
titlul de campion republican. Și în a- 
ceasta cursă, ca și în cea de 15 km, 
s-au evidențiat tinerii I. Rășină șt 1. 
Ducaru, ambii de la Dinamo Orașul 
Stalin, care au rvupat locuri frun
tașe.

Iată
COMBINATA 
1. Gh. Frățilă
432.1 p; 2. G. , 
Stalin) 395,6 p; 3. V. Buga (Dinamo 
Or. Stalin) 394,3 p; 4. C. Tiron (CSU)
366.2 p; 5. N. Tănase (Olimpia Or.
Stailin) 356,7 p. COMBINATA NOR
DICA JUNIORI : 1. Ștefan Burețea
(Voința Or. Statin) 402,0 p; 2. D. 
Chițu (Olimpia Or. Stalin) 396,6 p ; 
3. N. Sfetea (Dinamo Or. Stalin) 
368,8 p; 4. I. Ciugudeanu (Voința Or. 
Stalin) 364,0 p; 5. C. Tănase (Olim
pia Or. Stalin) 354,4; SĂRITURI SPE
CIALE JUNIORI : 1. Șt. Burețea
202,6 p; 2. I. Ciugudeanu 191,2 p; 3. 
E. Kiss (Voința Odorhei) 182,5 p;

'FOND 10 km SENIOARE: 1. Elena 
Tom (CCA) 43:40.0; 2. Iuliana Simon 
(Dinamo Or. Stalin) 45:41.8; 3. Ște- 
fania Botcariu—Peter (Dinamo Or. 
Stalin) 46:14.9; 4. Margareta Frățilă 
(Voința Sinaia) 46:22.8; 5. Iolanda 
Bailaș (Voința Gheoirghieni) 46:49.05; 
6. Mioara Simion (Voința Sinaia) 
50:34.0; 30 KM SENIORI: 1. 1. Cim
poia (CCA) ’ I h 44:43.8; 2. M. Alde- 
scu (Dinamo Or. Stalirr), 1 h 45:27.1;
3. St. Drăguș (CCA) 1-h. 45:49.1;
4. C. Enache (CCA)_ 1 h 48:03.4; 5. I. 
Rășină 
49:11.0; 
49:55 3- 
Stalin')’ 1 h 50:57.0; 8. D Cincu (CCA) 
I li 51:39.0; 9. Dan Bădescu (CCA) 
1 h 53:50.0; 10. Cili. Olteanu (Dinamo 
Or. Stalin) 1 h 55:40.3.

Stalin')
6. Al. Zangor (CCA)

7. I. Ducaru (Dinamo

(Dinamo Or.

GH. NICOLAESCU

Astăzi, în trei orașe din R. Ceho
slovacă încep jocurile campionat-uHui 
mondial de hochei pe gheață, event - 
mental sportiv central din această 
lună. întrecerile supreme ale hocheiș- 
tHor stârnesc în fiecare an un interes 
deosebit în rîndull amatorilor de aport 
de pe întreg globul. Aceasta este a 
25-a ediție a campionatului mondial 
de hochei pe gheață. Bilanțul ediții
lor desfășurate pînă acum esite favo
rabil echipei Canadei — țară în care a 
luat ființă hocheiul pe gheață — câști
gătoare a 16 titluri. Echipele U.R.S.S., 
Suediei și R. Cehoslovace au intrat 
de câte două ori în posesia titlutui, 
iar echipele S.U.A. și Angliei au ob
ținut victoria câte o dată.

Această a 25-a ediție a campiona
tului mondial de hochei pe glieață 
coincide cu cel de al 39-lea campio
nat european. întrecerile se desfă
șoară în zilele când federația ceho
slovacă de specialitate își serbează 
cea de a 50-a aniversare de 1a în
ființarea -sa. In anii regimului demo
crat popular, hocheiul din R. Celio- 
slovacă a făcut însemnate progrese. 
In întreaga țară funcționează în pre
zent 25 de patinoare artificiale. în 
principalele orașe. Este interesant de 
notat că echipa celioslovacă a parti
cipat pentru prima oară la campio
natul mondial în anul 1909 cînd a 
fost învinsă de Canada cu scorul de 
30—0. De atunci și pînă astăzi, ho- 
chetull cehoslovac a făcut mari pași 
înainte și echipa țării care găzduiește 
întrecerile se numără printre primele 
formații din lume. Hdcheiștii ceho
slovaci au șanse s*nsiderablle  de a 
aduce în acest an ta Praga titlul 
suprem.

După cum se știe, cele 12 
zentative de țări participante 1a ac
tuala ediție a campionatelor sînt îm
părțite în trei serii, primele două cla
sate în fiecare grupă urmând să se 
califice pentru turneul final. Iată pro
gramul întâlnirilor de astăzi : Bra-

tistaiva: R. Cehoslovacă — Elveția, 
Canada — R. P. Polonă ; Brno: 
U.R.S.S. — R. D, Germană, S.U.A. — 
Norvegia ; Ostrava: Suedia — Ita
lia, Finlanda — R. F. Germană.

• Conocimiitant cu meciurile campio- 
naitului mondial au loc întâlnirile 
pentru competiția Criteriului Euro
pean, la oare participă echipele lî? P. 
Uijgare, Austriei, R. P. Române și R. 
Cehoslovace (tineret). Jocurile aces
tei competiții vor avea loc la Plzen.

Drjpă 12 ani, echipa de hochei a 
R. P. Romîne participă din nou la o 
competiție de asemenea amploare. Ul
tima oară hocheiștii români au concu
rat ta campionatele mondiale din 
anul 1947, tot ta Praga.

In primuil său 
ritului European, 
întâlnește mâine 
R. Cehoslovace, 
noștri vor juca 
martie cu echipele Austriei și respec
tiv R. P. Ungare.

joc din cadrul Grite 
echipa R. P. Române 
echipa de tineret a 
Apoi, reprezentanții 

în zilele de 7 și 10

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
LA GOTTWALDOV

•i
repre-

PLSEN 4 (prin telefon de 
misul nostru). Echipa noastră 
nut marți seara Ia Gottwaldov 
nire în compania echipei locale J. T. 
Gottwaldov, întărită at o serie de 
jucători de la Ostrava în frunte cu 
fostul internațional Charouzd. începu
tul jocului a aparținut gazdelor oare 
au și înscris două goluri prin Charouzd 
(min. 16) și Karlik (min. 24). Ju
cătorii noștri și-au revenit treptat și 
practicînd un joc în viteză au reușit 
să egaleze și să preia conducerea : 
Andrei (min. 36), Czaka (min. 45) și

la tri- 
a sU6ți- 
o întîl-

Ionescu (min. 47). Replica jucătorilor 
cehoslovaci a fost promptă și Charouzd 
a egalat în min. 53. Ultimele minute 
ale întîlnirii au aparținut formației 
noastre care a atacat dezlănțuit în
scriind prin Takacs I (min. 57), Biro 
(min. 58) și ratînd cel puțin 10 oca
zii extrem de favorabile. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 5—3 (0—1, 1—1, 
4—1) în favoarea noastră. Cel mai 
bun jucător romîn a fost portarul So- 
fian.

In cursul zilei de miercuri delegația 
noastră a plecat la Plsen. Aci am fost 
primiți cu foarte multă căldură de re
prezentanți ai Direcției locale a căilor 
ferate, întreprindere care patronează 
echipa noastră. In cursul zilei au so
sit în localitate și celelalte formații 
oare participă la „Criteriul European". 
Echipa Ungariei se prezintă serios 
remaniată față de turneul de la Bucu
rești. Austria are o echipă puternică. 
In meciul susținut recent la Obersdorf 
în compania reprezentativei secunde 
a R.F.G., austriecii au cîștigat cu 3—1 
(0—0, 3—0, 1—1). Tnsfîrșit, echipa de 
tineret a Cehoslovaciei, care participă 
în afară de 
foarte tînără 
alcătuită pe 
Jihlav .

concurs, este o formație 
(media de vîrstă 19 ani) 
scheletul echipei Dukla

CĂLIN ANTONESCU

UN NOU JOC DE ANTRENAMENT 
AL ECHIPEI U.R.S.S.

Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a susținut l<fMi< 
seara o nouă întâlnire în R. Cetno- 
slovacă, jucînd c.u echipa Jihtav<, 
Hocheiștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 5—0 (3—0, 1—0, 
1—0). (Agerpres).

Fotbal peste hotare ||||lr

înainteaImportant examen de verificare
de la Dortmund„mondialelor"

finala a oampionatului re- 
individual care începe inline 
Dinamo din Capitală, împre- 
aampionatiii pe echipe ad 

pat fi considerate ca eve
nimentele cele mai importante ațe 
activității. competiționaâe interne din 
1959 la tenis de masă.

Dar, întîlniriile de vineri, sâmbătă 
și duminică prezintă și o adtă în
semnătate. Cele trei zide de concurs 
vor constitui și un important 
examen de verificare înaintea cam
pionatelor mondiale de la Dortmund,

Etapa 
publicau 
în sail a 
ună cu 
R.P.R.,

Belșug și sănătate

pentru cei care ne vor reprezenta la 
această marc confruntare.

Revenind la întrecerile din sala Di
namo din Capitală vom arăta că ele 
fac parte din primul concurs din 
cele patru cîte sînt cuprinse în etapa 
finală. Celelalte trei se vor desfășura 
la Oluj (24—26 aprilie), Graiova 
(9—II octombrie) și București (27— 
29 noiembrie).

Anul acesta titlurile republicane 
individuale la țoale cele cinci probe 
vor fi decernate jucătorului (jucătoa
rei) și cuplului oare vor acumula la 
proba respectivă cel m.ai mare număr 
dc puncte adiționate în cele patru 
concursuri finale. Aceste întreceri vor 
conta, pe de altă pairte, și pentru 
Cupa F.R.T.M. care 
asociației sau

II
• Referi tor la turneul olimpic de 

fotbal. Federația internațională pre
cizează că pînă acum peste 40 de țări 
și-au depus candidatura de partici
pare. Printre acestea se află țări 
neafiltate la F.I.F.A, sau altele (Su
dan, Cipru) care n-u au un comitet 
olimpic. Avînd î.n vedere această si
tuație, comitetul de organizare a tur- 
netdui olimpic se va întruni la 23 
martie ta Paris pentru a stabili fata 
definitivă a țărilor înscrise și va de
semna pe cele a căror participare va 
trebui să fie aprobată de comitetul 
executiv a<l F.I.F.A.

• La 2 martie a sosit 1a Pekin 
echipa sovietică „Zenit“-Lenlngrad, care 
anul trecut s-a clasat pe locul 4 în 
oaimpionatul unionad. Fotbaliștii so-

vietic-i vor susține o serie de înitîl- 
itiiri în principalele orașe ale R. P. 
Ohineze. In primiți meci, echipa „Ze
nit" va întîlni la 11 martie selec
ționata oraișttliti Pekin.

• Aseară s-a desfășurat la Viena 
primul meci dintre Wiener Sport Kâub 
și Reăl Madrid din cadrul sferturilor 
de finală alic Cupei Campionilor Euro
peni. MeciuQ a luat 
z-trltat de egailitate :

sfieșit cu un re- 
0—0.

au fost trase la

(Urmare din pag. 1)

cituri cu gospodărie individuală, 
du-i alături de ei, odată cu succesele 
obținute în activitatea sportivă. în 
creșterea bazei materiale a asociației 
sportive, ei le arată condițiile noi de 
viață, belșugul dat de munca în co
mun a pământului, avantajele agricul
turii socialiste. Participînd la nume
roasele manifestări sportiv® organi
zate la sate, alături 
viști și întovărășiți, 
țărani muncitori cu 
vidtiale se înscriu în asociațiile spor
tive ale unităților socialiste ale agri
culturii, luptînd în întreceri sportive 
pentru culorile acestora. Cu timpul ei 
își manifestă dorința să intre cu toți 
ai casei în marile familii ale gospo
dăriilor colective, ale întovărășirilor.

In rîndurile inginerilor și tehnicie
nilor agricoli, ale tractoriștilor și ță
ranilor colectiviști și întovărășiți se 
numără mulți sportivi destoinici. Ei 
luptă pentru consolidarea organizato
rică a gospodăriilor colective și înto
vărășirilor, pentru sporirea producției 
agricole, cu elanul caracteristic tine
retului și sportivilor.

Sub conducerea și îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, or
ganele U.C.F.S. muncesc temeinic pen
tru organizarea de cât mai multe du
minici sportive, de oompetiții sportive 
de masă variate și interesante, care 
constituie adevărat? sărbători sportive 
închinate dezvoltării continue a sec
torului socialist al agriculturii noastre.

Luin-

de tineri cotecti- 
numeroși tineri 
gospodării indi-

Azi Ia Russe

Sofia—București (juniori)

va fi atribuită 
clubului sportiv care 

în cursul acestor patru concursuri va 
săi. cefl rnai 

mare număr de puncte la cede cinci 
probe (sistem

>o-C tdtailiza. prin sportiviiO atenție deosebită se acordă const, 
Udării neîncetate a asociațiilor spor
tive ale gospodăriilor de stat, S.M.T.- 
urilor. gospodăriilor agricole colective 
și întovărășirilor, dovedindu-.se și pe 
această cale - , ~ E _ _
fizică și sport — superioritatea agri
culturii socialiste. I

O mărturie dintre cele mai grăitoa-i 
re despre atenția de care se bucură' 
cultura fizică și sportul în satele noa-t 
stre o constituie și recenta consfătui-ț M'rcea Popescu, 
re a activiștilor sportivi din sectorul, 
socialist al agriculturii, pe care a or
ganizat-o — sub îndrumarea Comite-| 
tului regional de partid — Consiliul 
regional U.C.F.S. Pitești. Cu acești 
prilej, președinți de asociații sportive \dublu fete, 
și activiștii sportivi din regiune aur 
făcut un larg schimb de experiență, 
au arătat din munca lor practică o 
serie de metode interesante în atra
gerea țărănimii muncitoare în activi
tatea sportivă.

Inițiativa din 
demnă de laudă 
regiuni ale țării, 
litățile existente, 
gate în dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică și sport din satele patrieil 
noastre. ,

Fiecărui sportiv și activist sportiv, 

datoria de cinste de a fi propagandiști 
vrednici ai agriculturii socialiste, în-k 
deplinind astfel o importantă sarcină*  pe Cook. Boxerii scoțieni s-au dove- 
trasată de partid în măreața operă dej 
construire a socialismului în patria ră, 
noastră. t

asemănător
R.P.R. de anul trecut).

La întrecerile de vineri iau

Cupei

In cadrul pregătirilor pentru Tur
neul internațional de juniori U.E.F.A., 
care se va desfășura între 25 martie 
și 6 aprilie în R.P. Bulgaria, loturile 
tinerilor fotbaliști bulgari și romîni se 
vor întîlni azi ia Russe sub numele 
dc Sofia—București. Partida, foarte 
utilă pentru ambele loturi, va permite 
o verificare a pregătirii și posibilită-' 
ților juniorilor selecționați.

• Ieri ta Zurich 
sorți semifinalele Cupei Campionilor 
Europeni : Young Boys Berna aam Wis- 
mut Karl Miarx Stadt — Reini6 ; Real 
Madrid sau Wiener S. K.— Atletioo 
Madrid sau Schalke 04. N-au foat 
fixate datele jocurilor, dar s-a spe
cificat că ele se vor disputa în curstX 
lundor aprilie și maii.

• In cadrul Cupei Angliei au foot 
rejucate două sferturi de fttvailă : 
ley — Aston Villa 0—2, Luton 
— Blackpool 1—0.

Burn- 
Town

jucat• In campionatul Franței s-a 
ieri un meci restanță : Valenciennes —- 
Lyon 1—0.

parte 
jucă- 

de categoria 1 
și maeștri ai sportului. Publicul bu- 
cureștean va avea, deci, prilejul să 
vadă evoluînd pe fruntașii tenisului 
de masă de la noi ca Paul Pescli, 

Radu Neguilescu, 
1 Cobîrzan, Govaci, Geta Pitică, Maria 
Alexandru, Mariana Barasch, Maria 
Biro etc.

lată programul întrecerilor :
Vineri, ora 8—13 : dublu băieți și

Pavei Kolcin învingător 
h Squaw Valley
cadrul campionatelor internațio- 
de schi ale Americii de Nord

dublu băieți și

dublu mixt: oraSîmbătă, ora 8—13 :
17—21 : simplu băieți și. simplu fete. 

Duminică, ora 8—13 : semifinalele la 
toate probele; ora 18—21 : finalele.

regiunea Pitești esteC , • MECIUL Internațional de box din- 
și, aplicată și’in alte’tre «etapele de amatori a.le Anglie, 
în funcție de posibi-j Scoției s-3 terminat la egaditate. 
poate da roade bo-C 5~5- De?' e'rau favoriți! întîlnirii, bo- 

.............. - ’ xerii. englezi au obținut cu greu acest 
rezultat, deoarece pugiliștii scoțieni 
au demonstrat o pregătire excelentă, 
Campionul olimpic Mc. Taggart, care 

îndeosebi celor de la sate, le revine]» în ultimii ani a reprezentat Anglia, 
de data aceasta a făcut parte din 
echipa scoțiană. El l-a învins la puncte

dit foarte puternici la categoriile ușoa- 
semimi j'.ocie și mijlocie

• ECHIPA de box a Finlandei a

In 
riale 
de la Squaw Valley, sportivul sovie
tic P. Kolcin a repurtat un frumos 
succes, cucerind primul loc în cursa 
de fond pe distanța de 15 km pe 
care a cîștigat-o cu timpul de 54:10,0. 
El a întrecut pe cunoscutul schior 
finlandez Hakulinen și pe campionul 
suedez Sixten Jernberg clasat pe lo
cul 5.

(Agerpres).

SPORT

• # K

'?°»3ocui« oorawavt

întrecut la Helsinki cu scorul de 6—4 
reprezentativa Danemarcei.

• IN CADRUL concurswlui interna
țional de gimnastică desfășurat la Stock
holm pe primul loc s-a clasat Iurii 
Titov (U.R.S.S.) cu 57,85 p. urmat de 
finlandezul Heinonen cu 55,65 p. și 
suedezul Cironstadt cu 54,90 p.

• IN ORAȘUL Kouvota (Finlanda) 
a avut loc un mare concurs interna-

ționart de schi. Proba de sărituri spe
ciale a revenit lui II. Recknaget 
(R.D.G.) cu 228,6 p.

• LA REGGIO Calabria a avut loc 
întîlnirea de haltere dintre echipele 
Finlandei și Italiei. Victoria a reve
nit halterofililor italieni cu scorul! 
de 5—2. Iată rezultatele învingători
lor : cocoș: Spinnola (I.) 282,5 kg.; 
pană: Maniron-i (I.) 345 kg.; ușoară: 
De Genova (I.) 345 kg. ; semimijlo- 
cie: Pignati (I.) 375 kg.; mijlocie: 

’ Maeu (I.) 387,5 kg.; semigrea: Suo- 
mlnen (F.) 390 kg. ;' grea: Kinonen 
(F.) 445 kg.
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