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Plecarea delegației
Partidului Muncitoresc Romîn 

la Congresul 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Vineri la amiază a plecat spre Varșovia delegația Partidului Munci
toresc Romîn care va participa la lucrările celui de-al IH-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte tovarășii Petre Borifă, membru în Biroul
Politic al C.C. al P.M.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful secției de propagandă și agitație a C.C. al P.M.R. și Maxim 
Berg'nianu, membru supleant al C,C. al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Stalin al P.M.R.
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8 A4artie~Ziua internațională a femeii• •
La plecare, în Gara de Nord, membrii delegației au fost conduși de 

tovarășii Emil Bodnăraș, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Vladimir 
Gheorghiu, Atanase Joja, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid. &

Au fost de față Tadeusz Matysiak, însărcinatul cu afaceri ad-interim 1 
al R.P. Polone la București, și membri ai Ambasadei R.P. Polone. |

Adunarea activului C. C. al P. M. R.| 
și al comitetelor de partid orășenesc} 

și regional București
ineri după-amiază în sala Flo- 

._asca a avut loc adunarea acti
vului C.C. al P.M.R. și al comitete
lor de partid orășenesc și regional 
București.

La adunare au luat parte tova-

Adunarea a fost deschisă de tov.1 
Florian Dănăiache.

Primit cu îndelungi aplauze, to-, 
varășul Gheorghe Gheorgîisu Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației Partidului Mun-< 
citoresc Romîn la cel de-al XXI-lea ■

rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Châvu Stoica, Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu, Alexandru Moghio
roș, Constantin Pîrvuiescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Rautu, Ștefan Voilec, 
Ion Gheorghe Maurer, Vladimir 
Gheorghiu, Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului Orășe
nesc București al P.M.R., Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetu
lui regional București al P.M.R. și 
alți membri și membri supleanji ai 
C.C al P.M.R.

lucrările

au ova- 
Partidu-

Au început întrecerile din cadrul Campionatului Mondial 
și al Criteriului European la hochei pe ghaață

Congres al P.C.U.S., a făcut o amplă 
expunere cu privire la 
Congresului.

Participanții la adunare 
ționat îndelung în cinstea
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și a Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru prietenia poporului nostru 
cu poporul sovietic și cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, pentru 
continua întărire a unității lagăru
lui socialist și a mișcării comuniste 
internaționale.

PLZEN 6 (prin telefon de la trimisul 
nostru special).

Joi, î<n patru orașe din R. Cehoslovacă 
început — în mijlocul unui interes ex

traordinar — desfășurarea întrecerilor 
din cadrul celui de al 25-lea campiona» 

de hochei pe gheață și Crite
riului European. L? Brno, Bratislava. 
Ostrava și aici, Ja Plzen, zeci de mii de 

au umplut pînă la refuz tri
st ad ioanelor de iarnă, iar alți 

iubitori ai hocheiului au urmărit

imondtal

' multi

Azi și mâine la. Predeal

Cel mai mare concurs al micilor schiori
PREDEAL 6 

misul nostra).
(prin telefon de la tri- 

P-redealul a devenit 
în aceste zile un oraș al copiilor! Pe 
pîrtitle de schi, pe străzile orașului, 
la librării de unde se cumpără vederi 
sau în... cofetării mișună un furnicar 
de copii cu fețe zîmbitoare, strălu
cind de bucurie, de sănătate. La Pre
deal s-au adunat 200 de copii, cei 
mai valoroși din cei peste 2000, care 
au învățat să schieze în centrele de 
inițiere organizate de F.R. Schi-Bob.

Vineri a fost ziua de recunoaștere 
a traseelor, fondiștii s-au dus pe Po- 
liștoacă, iar cei de la probele alpine 
au făcut cîte o coborîre prin porțile 
așezate pe Clăbucetul Taurului.

— „Cam moale zăpada, dar o să 
lunece bine' 
Gros 
Gros

«iasf'Asurarea partidelor la televiziune 
sau la radio.

După cum se știe, echipa țării noas
tre participă pentru prima oară la Cri
teriul European, care se desfășoară la 
Plzen. Joi după amiază a avut loc fes
tivitatea de deschidere a acestei com
petiții. După defilarea celor patru e- 
chipe participante a luat cuvîntul dr. 
Ivo Skala, secretarul sfatului popular al 
legiunii Plzen, care a urat participanți- 
lor succes deplin în întreceri. A vorbit 
apoi tov. Vaslle Militaru, secretar gene
ral al federației romîne de hochei și 
patinaj, din partea Ligii internaționale 
de hochei pe gheată șl a Comisiei da 
organizare a campionatului. După into
narea imnului cehoslovac, un grup 
de fete — pe patine — îmbrăcate în 
frumoase costume naționale au oferit 
flori particlpanților

Apoi, arbitrii cehoslovaci Svitil și 
Vjvial au chemat la întrecere echipele 
Ungariei și Austriei. Au jucat forma
țiile: UNGARIA: Andorka — Patocz I, 
Baban. .Havas, Martinuzzi—Lorinez. Pa- 
Ictas, Baroczi, Kendercsi, K-artesz. Zslt- 
va, Zsima, Grimm, Patocs II. Simon: 
AUSTRIA: Huber (este jucătorul de te
nis care a evoluat șl la București)—

Bakhlura, Knoll, 
nahlic—M-onzier, _ . _____ ,
Springer, Winckler, Wech^elberf ----
După un joc disputat cu ari____ , ___
eheiștii maghiari au obținut o surprin
zătoare, d»ar meritată victorie cu scorul 
de 3—2 (2—0, 1—0, o—2). Au înscris: Pa- 
lotas (min. 1 și liî) și Ldrincz (min. SG)* 
respectiv Monzier fmin. 47 și 55). Aus
triecii își batzează' jocul pe cîteva indi
vidualități remarcabile, însă nu reușesc 
să închege acțiuni colective. Echipa un
gară a jucat mult mai bine decît ta 
București, în special în primele dîouă 
reprize, și a știut să1 se '
bine, făcînd un adevărat 
porții

Iată si cîteva amănunte 
meciurile din campionatul 
BRNO. două scoruri identice: Cehoslova
cia—Elveția 9—o (3—0, 2—o, 4—0) și ca 
nada—Polonia 9—0 (4—0, 3—0, 2—9). Pri
ma partidă am urmărit-o la televiziune. 
Cehoslovacii au impresionat prin teh
nica individuală și prin forța șuturilor

CALIN ANTONESCU

Kiiehl, Thielmann, Zne
Meyer, Eberl, Tischer,

. ...................rg, Steiner, 
doare, ho-

apere foarte 
zid în fata 

privitoare la 
mondial. La

(Continuare în pag. 8-a)

Partide echilibrate in campionatul de volei

„Aceasta este poziția corectă"... explică antrenorul /. Miloiu copiilor 
tenilor din Rișnoo (regiunea Stalin).

să-

:“ — se destăinuie Petre 
(10 ani), fiul minerului foan 

din Lupeni.
„Intr-adevăr e moale, dar prin 
a cam ieșit gheața" — inter- 

Victor Stanciu (tot 10 ani), fiul 
Stanciu de la uzinele

In luna aprilie, sportivii romîni vor 
Jitia parte la noi întreceri internațio
nale.

• 2—5 aprilie echipa masculină de 
volei a Buoureștiului va participa ia 
„Cupa Eliberării orașului Bratislava", 
alături de selecționatele orașelor Var
șovia, Fraga și Bratislava.

• 4—5 aprilie, la Budapesta : R.P.U. 
•— R.P.R., gimnastică (băieți și fete).

• 5 aprilie: atleți romîni Ta Crosul 
„L’Humanite" (a Paris.
, • 8—12 aprilie : participare la tur-

neul international de șah de la Ma- 
riartske-Lazne din R. Cehoslovacă.

• 12 aprilie: meciul (masculin și 
feminin) de popice R.P.R. — R.D.G., 
la București.

• 17—19 aprilie : întâlnirea da tenis 
R.A.U. — R.P.R. Ia Cairo, în cadrul 
„Cupei Davis".

• 25—26 apriiiq,
turneul internațional 
gimnastică (masculin 
participarea sportivilor dki U.R.S.S., 
R.D.G., R.P.P. și “ “ '

• 26 aprilie, ia 
fotbal Turcia — 
Cupei Europei, și 
nirea de haltere 
bul (neconfirmată

• La sfîrșitul lunii aprilie șir în
ceputul lunii mai, călăreții noștri vor 
lua parte la concursuri la Nisa, Roma 
și Neapole.

la București : 
individual de 

și feminin) ou

R. Cehoslovacă.
Istanbul, meciul de 
Rominia. în cadrul 
ta București, întîl- 

București — Istan- 
în-că de forul turc).

porți 
vine 
strungarului 
I. C. Frimu din Sinaia.

Vic.toraș e fonidist, dar după recu
noașterea traseului pe care va alerga 
mîine, a făcut o raită și pe pîrtia de 
coborîre.

Timpul a vrut și el să vină în aju
torul micilor concurenți. Fînă joi Qlă- 
bucetul era acoperit cu o crustă de 
gheață. Joi noaptea a nins însă, și 
astfel zăpada depusă asigură condiții 
de concurs mulțumitoare. Ziua de mîi
ne este așteptată cu multă înfrigura
re, copiii își pregătesc schiurile, dis 
cută despre ceară și se strîng în ju
rul antrenorilor pentru a cere îndru
mări. La concursul final al centrelor 
de inițiere organizate de F.R. Schi- 
Bob iau parte 20 de echipe a cîte 10 
schiori, din : Lupeni, Lonea, Abrud, 
Predeal, Oîmpeni, Sighet, Valea Strîm-

D. STANCULESCU

(.Continuare in pagina 4-a)

Cea de a XI-a etapă a 
campionatelor republicane 
masculine și feminine de 
volei programează o sc
rie de întîlniri interesan
te. Caracteristic pentru 
această etapă este echili
brul de forțe între prota- 
goniste, în special la c- 
chipele masculine. Cel 
mai important meci al e- 
tapei este cel dintre Ce
tatea Bucur — Știința 
Cluj, care poate fi con
siderat ca un veritabil 
derbi.

In afara acestei parti
de, campionatul masculin 
mai programează urmă
toarele întîlniri: Tractorul 
Orașul Stalin — Dinamo - 
București; Voința Buc. —- 
C.S.M.S. Iași; C.C.A. — 
Victoria și Rapid — 
Constructorul.

Tn campionatul feminin 
cea mai importantă par
tidă are loc la Cluj între 
Someșul și Dinamo Bucu
rești. La Sibiu. Voința 
întîlnește Progresul Bucu
rești. AJ-te întîlniri: Știin
ța Cluj — Metalul M.LG. 
București; Voința Orașul 
Stalin — Rapid București 
și Combinatul Poligrafic 
București—Știința Timi
șoara.

Și Știința Timișoara și Voința Sibiu aii jocuri 
dificile la sfîrșitul săptămînii. Vd 
acest clișeu o imagine a 
turul campionatului, la 
(dreapta) și Voința.

partidei ce 
Timișoara.

foto : Gh.

prezentăm în 
a avut loc în 
intre Știința

Dumitru 4



Spartachiada de iarnă a tineretului --

întreceri disputate în faza raională și orășenească
Tot mai numeroase sînt veștile care ne sosesc la redacție djn

toată țara, vești în care corespondenții noștri ne relatează
desfășurarea fazei raionale și orășenești a Spartachiadei de iarnă 

a tineretului. In acest număr continuăm publicarea corespondențelor care 
ne-au sosit în ultimul timp.

e La Călărași întrecerile farzei ra
ionale au fost urmărite de un mare 
număr d.e spectatori. Cei 48 concu- 
renți la gimnastică, 17 la haltere, 34 
la șah, 44 la trîntă și 36 la tenis 
de inasă le-au oferit întreceri frumoase 
obținîmd unele .rezultate remarcabile, 
lată învingătorii (ta haltere șî trîntă 
în ordinea categoriilor): șah: Gr. Pe- 
trașevschi, Fănioa Ene; haltere: Ion 
Vîlcea, El. Frățeștii, M. Dumitrescu, 
C. Că’praru; trîntă: C. Barghida, Gh. 
Tudor, N. Fundățeanu,' C. Bratu, C. 
Căprarii; gimnastică: ambele probe 
au fost câștigate de formațiile „În
frățirea" G.A.C. Ștefan Vodă.

S. CRISTEA-coresp.

• La startul fazei raionale desfă
șurată la Roșiorii de Vede s-au pre
zentat pefste 130 sportivi șî sportive. 
Primul loc la gimnastică (băieți și 
fete) a fost ocupat de reprezentati
vele șccxlii medii mixte din Roșiori; 
la tenis de masă au cucerit primele 
locuri Gh. Săndulescu și Florența 
Papa; la șah s-a.u calificat V. Con
stan tinescu și Nina Tomescu.

AL. TQMESCU-coresp.

• Peste 200 tineri și tinere, repre
zentând 21 asociații sportive din 
Dorohoi, s-au întrecut, cu cîteva zile 
în urmă, în cadrul fazei raionaile a
Spartachiadei. întrecerile au fost viu 
disputate. Ce,i mai buni dintre parii- 
cipanți au primit titlurile de campioni 
raionalii și vor concura în fazete su
perioare ale acestei mari manifestații 
sportive de mase.

M. GRIȘARIU -coresp.

• La Palatul Culturii și în sălile 
de sport ale clubului sportiv niunci- 
^'-esc-studențesc Iași s-au des- 
f Mirat întrecerile raionale ale Spar- 
’•’ohiadei. lată învingătorii: șah: V. 
~ rifonescu, Eilena Ciubotaru; tenis de 
rr.asă: C. Barasch, Olga Barasch; tir: 
Gh. Urlea, Eilena Nemțeanu; haltere: 
Gh. Teodorescu, Gh. Andreescu, M. 
Arva, I. Ștaif an; trîntă: M. Axinte, 
C. Zaharâa, I. Istrati. C. Popescu, V. 
Sava.

C. ENEA-coresp.

• Faza ratonaîă a Spartachiadei la 
probele de patinaj, desfășurată de 
curînd la Tîrnăveni și Blaj, s-a bucu
rat de un rea'I succes. Iată numele 
învingătorilor: V. Crrstea, V. Rîșniță, 
1. Gabriș și A. Kurth.

I. HAS AȘ IU -coresp.

• Concursurile desfășurate la Sf. 
Gheorghe s-au ridicat la un bun ni
vel. Tabloul învingătorilor arată ast
fel: P. Fawszit și Rozalia Szabo (șah), 
!. Melik (tenis de masă). Olimpia 
Baraolt și Textila (gimnastică), I. 
Vass, M. Raipo, G. Vereș, G. Pozna 
(haltere), M. Lorincz, I. Buna, I. 
Santa, Z. Covaci, S. Sechereș, G. 
Pozna.

C. COVACI-coresp.

• Pe pirtiile dfn împrejurimile ora
șului Făgăraș s-a desfășurat faza ra- 
tonailă la schi, lată rezultatele obți
nute : asociații sportive din orașe —-

ACTIVITATE SPORTIVA LA SATE
Printre asociațiile sportive di-n raio

nul Caracal care au o rodnică acti
vitate se află și Unirea din comuna 
Dioști. Această asociație ființează din 
anul 1949, c.înd a fost organizat primul 
colectiv sportiv. Un dosar frumos alcă
tuit și bmc păstrat oglindește întreaga 
activitate dusă în această asociație 
sportivă, strădaniile depuse și succe
sele realizate. Actualmente, „Unirea" 
are un sediu bine amenajat, o maga
zie de echipament întreținută cu multă 
grijă. In această primăvară, consiliul 
asociației va acorda o deosebită aten
ție asigurării unei activități continue 
și bogate celor 200 de membri ai 
U.C.F.S. De asemenea, „Duminicile 
sportive” vor fi în centrul preocupă-

SPORTUL POPULAR
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fond 5000 m ( juniori) : I. Papp ; 3000 
m junioare: Viorica Boțea; 10 km. 
seniori; 1. Gongoși; 5 km. senioare: 
Albina N'agy; asociații sportive să
tești — fond: R. Birkner (iunto'ri), N. 
Căfldăraru (seniori); coborîre: Gh.
Opriș (juniori), B. Lucaci (seniori).

V. LAZÂR-coresp.

® Peste 300 tineri și tinere s-au 
întrecut în competițiile fazei raionale 
a Spartachiadei de iarnă desfășurate 
la Sight»1, Competițiile au tost bine 
organizate și a:i atras un mare nu
măr de speotatori. Iată cițiva dintre 
învingători. Tenis de masă: L. Tacaci, 
Cornelia Molnar; șah: I. Luțai și Ma
ria Tiplea; trîntă: Gh. Oroș, V. Ma- 
tuș, T. Lang. P. Dragoș, V. Sofineț, 
Gh. Ardeleana; gimnastică: Dinamo 
Sighet și șc. medie fete.

V. M1HALl-coresp.

• Și întrecerile desfășurate la Tg. 
Lăpitș s-au bucurat de mult succes. 
Îndeosebi în competiția de tenis de 
masă lupta a fost pasionantă, rezul
tatele constituind de multe ori sur
prize. Pînă la urmă a învins tînărul 
Vasi'le Bogdan care a dovedit mai 
mult catlm în momentele decisive. 
Rezultatele la trîntă: 1. Ropan, V. 
Sieam, L. Alexandru și 1. Molnar.

GH. ANCA și F. IOAN-coresp.

® Baia Mare. întrecerile de șah au 
avut loc în sala Casei de Cultură a 
sindicatd'or. Primele locuri au fost 
ocupate de Lucreția Vătămanu și 
Dorin Marinescu. Concursurile de 
schi s-au desfășurat pe pirtiile de la 
Dealul Negru. Rezultate tehnice: V. 
Antal (10 km fond), Eva Galus (5 
km fond), L. Lakatos (slalom uriaș 
seniori). A. Schlesinger (slalom 
uriaș juniori), V. Ardeteami (5 km. 
juniori, fond). Margareta Halle (fond, 
3 km junioare).

V. SÂSÂRANU-coresp. regtonai

e La faza orășenească și raională 
a Spartachiadei desfășurată la Brăila 
au participat peste 900 concurau ți. 
Iată cîștigătorii întrecerilor: haltere:
AJ. CaTaman, Al. Goneai, P. Marcel, 
T. Orueeanu; trintă: Gr. Badiu, D. 
Ștefan, I. Reva, ..Neacșu, II. Za- 
ba-ra; tenis de masăV MfVlad.

N. COSTIN-coresp.

rilor consiliului asociației. In asocia
ția Unirea din Dioști o v'ie activi
tate se desfășoară în secțiile de fotbal, 
șah, volei și atletism. In curînd va ii 
înființată și secția de oină. pentru 
care s-a și procurat echipamentul ne
cesar.

O altă asociație sportivă din raio
nul Caracal care duce o activitate 
rodnică este Tractorul roșu, asociație 
organizată pe lingă Centrul mecanic 
Caracal. In această asociație funcțio
nează cinci secții: șah, tir, tenis de 
masă, înot și volei, în care activează 
peste 120 de muncitori. Centrul meca
nic Caracal se poate mîndri cu mulți 
muncitori care împletesc în mod ar
monios producția cu sportul. Printre 
cei care au realizat ■ succese în pro
ducție și în sport trebuie să amin
tim de strungarii Ilie Oinoiulescu (fot

• La Babadag s-au desfășurat în
trecerile pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai Spartachiadei pe raionul 
Istria. La șah a învins Rodica Ghen- 
cea, la tenis de masă Georgeta Peniu 
și Al. Baboi, la trîntă C. Pacea, S. 
Galan, H. Bavela, Șt. Nicolae și D. 
Dmriitrache, la haltere Gh. Angheil,
H. Raftul, D. Hagiu, Ia gimnastică 
asociația „Școlarul" Babadag atî-t la 
băieți cit și la fete.

C. ȘTEFAN-coresp.

• Calafat, lată numele sportivilor 
care s-au calificat — diun peste 250 
participant-! — la fază superiors a 
Spartachiadei: P. lonulescu și Xenia 
Morarii (șah), I. Cristian. Doina Di- 
iwlescti (tenis de masă). Marin Pă- 
tuleanu, Marin Sfetcu, C. Mucfchescu, 
P. Oazacu, Gh. Voinic (trîntă). Marin 
Udrea, Al. Boboc, I. Truică, S. Ro
gojină (haltere), I. Stancu, C. Ure
che, C. Pîrvui'.esou, V. Petcuîescu 
(schi).

ION CRISTIAN-coresp.

<» In sala școlii medii nr. 2 din 
Oradea s-a desfășurat faza orășenească 
a întrecerilor de trîntă din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Cei 24 sportivi — calificați în în
trecerile la care au participat aproape
1.000  concurenți — și-au disputat cu 
ardoare întîietatea. Iată cîștigătorii 
oompetiției: T. Ghelcica, I-r. Gaal, T. 
Roman, V. Borza, V. Sima, V. Birta,

ILIE GHIȘA-coresp. regional

In aceste zile, mii de tineri și tinere 
de pe întreg cuprinsul tarii participă 
la întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului (fazii raională și regio
nală). Ne-am apropiat, însă, de sfîr- 
șitul acestei uriașe competiții de masă 
și peste puțin timp cei mai buni își 
vor disputa întlietaiea în cadrul fina
lelor ce se vor desfășura la Poiana 
Stalin (schi), Slănic Moldova (șah), 
Ploești (tenis de masă). Pitești (hal
tere), Galați (triată).

Cit mai multe baze
Sportivii așteaptă cu nerăbdare fi

rească sosirea primăverii, a anotim
pului care inaugurează activitatea 
sportivă în aer Ober la numeroase spor
turi. Mulți dintre ei vor face de-abia 
acum cunoștință cu iureșul între
cerilor de pe stadioane și te
renuri de sport. Pentru ei, pentru a- 
cești entuziaști prieteni ai sportului', 
trebuie să organizăm în acest an cit 

balist), Gheorghe Boiangiu (șahist) 
și Mihai Sterie (fotbalist).

G. DONCIU — corespondent
PESTE 2.090 DE CARNETE 
DE MEMBRU AL U.C.F.S. 

INMÎNATE IN RAIONUL CRICOV
Acțiunea de înmînare a carnetelor 

de membru al U.C.F.S. se bucură de 
mult interes în rîndurile sportivilor 
din raionul Cricov (regiunea Ploești). 
La asociațiile sportive Petrolul Ur
lați, Minerul Ceptura, Recolta G.A.S. 
Plavia, Tractorul lnotești, Dinamo 
Urlați, înmînarea carnetelor se face 
într-un cadru festiv. Activiștii U.C.F.S., 
ai asociațiilor sportive și sportivii 
întîmpină cu bucurie acest eveniment 
și își iau angajamente pentru conti
nua îmbunătățire a muncii.

C. N1GOAKĂ — corespondenL

Plenarele organelor U. C. F. S
prilej de îmbunătățire
a muncii

■L

In întreaga țară se desfășoară 
plenarele consiliilor regionale, ra
ionale și orășenești UCFS. Nm este 
o simplă acțiune organizatorică, ci 
un eveniment deosebit de însemnat 
în viața organelor UCFS, a orga
nizațiilor sportive.. Plenarele or
ganelor UCFS reprezintă o prețioasă 
contribuție la îmbunătățirea mun
cii sportive. Cu prilejul plenarelor, 
sportivii și activiștii sportivi dis
cută cu temeinicie problemele spor
tive ale regiunii, orașului sau ra
ionului lor, trec în revistă succe
sele obținute, se opresc asupra de
ficiențelor care au frînat uneori dez
voltarea sportului și caiută împre
ună mijloacele de îmbunătățire a 
muncii sportive. In același timp, 
discuțiile și problemele^ ridicate în 
plenarele organelor UCFS reflectă 
și succesele deosebite pe care or
ganele și organizațiile sportive le-au 
obținut pe drumul îndeplinirii Ho- 
tărîrii Partidului si Guvernului din 
2 iulie 1957

Intr-o scrisoare trimisă redacției, 
corespondentul nostru Dumitru Stan 
ne relatează aspecte de la analiza 
muncii sportive din raionul Bujor, 
regiunea Galați. Acolo, ca îr? multe 
alte părți ale țării, sportivii și ac
tiviștii sportivi au arătat cu bucu
rie că în cele 27 asociații sport ve 
sînt cupiănși peste 7.000 de mem
bri ai UCFS, că numai la între
cerile din cadrul. Spartachiadei au 
luat parte 5.321 tineri și tinere 1 
Cum să nu-ți crească inima de 
bucurie, cînd numai într-un singur 
an numărul bazelor sportive d’n 
acest raion a crescut de la 18 la 
65 ? Cu aceleași calde cuvinte ne 
slut înfățișate — de către cores
pondentul nostru regional V. Săsă- 
ranti — și succesele obținute de 
asociațiile sportive din orașul Ba'a 
Mare. Fruntaș pe regiune în ac
țiunea de înscriere de membri în 
UCFS și de încasare a cotizațiilor 
sport've, orașul Baia Mare numără 
astăzi aproape 10n00 de membri 
;.i UCFS. Și, aproape toate asocia
țiile sportive pot fi evidențiate: 
Chimistul, Topitorul, Sănătatea...

Plenarele organelor UCFS au su
bliniat ca o realizare de seamă 
faptul că multe asociații sportive 
au înregistrat serioase succese în 
întărirea organizatorică. Astfel, la 
Timișoara — ne scrie corespon
dentul nostru A. Gross — se poate 
spune că asociațiile sportive Voința 
Lugoj, IA Arad, Furnirul Deta, 
Tehnometal Timișoara, Olimpia 
Reșița, Mureșul Periam, clubul 
sportiv muncitoresc Reșița etc. au 
făcut pași înseninați în întărirea 
organizatorică, în rezolvarea nu
meroaselor probleme ale angrenării 
permanente în practicarea sportului 
a tuturor membrilor UCFS'.

mai multe competiții, cit mai multe con
cursuri de mase. Dar, înainte de 
toate, să le asigurăm posibilitatea de 
a folosi c t mai mult bazele sportive. 
In unele locuri se pot încă amenaja 
numeroase baze sportive simple fă
ră nici un fel de cheltuieli. De altfel, 
an de an, în cadrul Lunii construcți
ilor și amenajărilor de baze sportive 
sînt date în folosință tinerilor noi și 
noi baze sportive simple. Sînt cunos
cute în toată țara frumoasele reali
zări pe care le-au obținut în această 
direcție tinerii sportivi chin satele re
giunilor CraHova, Suceava, Bacău, 
Constanța etc.

Organele UCFS și asociațiile 
sportive pot să aducă o însemnată 
contribuție la rezolvarea acestei pro
bleme. Tineretul participă cu deose
bit entuziasm la asemenea acțiuni, 
dar organizarea tor revine asociați
ilor sportive, care trebuie să dea do
vadă de multă inițiativă. De la bun 
început trebuie să se pornească însă 
de la ideea că pentru practicarea spar
tului nu sînt neapărat necesare sta
dioane cu tribune de mii de locuri, 
construcții costisitoare. In prezent se 
simte necesitatea sporirii bazelor spor
tive simple, a căror amenajare se poate 
face ușor, cu rapiditate și fără chel
tuieli. Este o adevărată plăcere să 
asiști la „Duminicile sportive" or
ganizate în regiunile Constan
ța, Baia Mare, Pitești, Suceava 
etc. Pe un teren simplu de fotbal, pe

sportive
Cotitura radicală produsă în 

mișcarea de cultură fizică și sport 
după apariția Hotărîrii Partidului 
și Guvernului din 2 iulie 1957 este 
ilustrată și de unele probleme dis
cutate cu prilejul plenarei regionale 
de la Cluj. Aici s-a arătat că față 
de 1957, numărul membrilor UCFS 
este de două ori mai mare și Că 
astăzi numai numărul membrilor 
UCFS de la sate depășește pe cel 
existent în anul 1957 la orașe si 
sate.

Nenumărate aspecte îmbucură
toare au fost subliniate și cu pri
lejul plenarelor din Sibiu, Petro
șani etc. Pretutindeni, activiștii 
sportivi, masele de sportivi au dis
cutat despre rezultatele muncii lor 
dar nu s-au oprit numai la suc
cese. La fiecare plenară au fost 
analizate cauzele lipsurilor mani
festate în diferite domenii de acti
vitate. S-au putut lua aetlel mă
suri pentru înviorarea activității 
sportive de mase în unele raioane 
sau asociații, pentru extinderea 
gimnasticii de producție sau pen
tru îmbunătățirea muncii de în
casare a cotizațiilor sportive. Dis
cuțiile ample purtate pe marginea 
diferitelor aspecte din munca or
ganizațiilor UCFS și a organiza
țiilor sportive sînt o dovadă în 
plus că astăzi mișcarea de cultură 
tizică și sport din țara noastră 
merge pe un drum sănătos.

. Cu multă principialitate par 
panții la plenare analizează și 
felul in care ei au muncit pentru 
dezvoltarea mișcării sportive din 
regiunea, raionul sau orașul res
pectiv. In același timp, .ei vin ,cu 
nenumărate propuneri menite să 
contribuie la obținerea unor noi 
și importante succese. Iată ne 
singur exemplu : la plenara c.on- 
sil'ului raional Călărași s-a pro
pus organizarea unor zile pe ra
muri de sport: ziua atletului, a 
șahistului etc. precum și ziua com
plexului sportiv. Sînt inițiative lău
dabile și ele vor duce, fără îndo
ială, la dezvoltarea sportului de 
mase din acest raion.

Cu multă grijă trebuie privite 
hotărîrile cu care se încheie ple
narele organelor UCFS regionale, 
raionale și orășenești. Aceste ho- 
tărîri cuprind obiectivele cele mai 
importante ale organelor UCFS 
și ele trebuie să constituie preocu- 
nare-i centrală în munca fiecărui 
consiliu de asociație sportivă, a 
fiecărui sportiv.

Acolo unde plenarele organelor 
UCFS nu au fost încă organizate 
trebuie să ne îngrijim ca ele să 
fie bine pregătite, să însemne un 
adevărat prilej de îmbunătățire a 
muncii sportive.

DAN GIRLEȘTEAN»

■4
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o pistă (bineînțeles de iarbă) marcat; 
uneori cu o simplă stinghie de lem; 
la locurile de start, se desfășoară în 
treceri sportive de o rară spectacu
lozitate. Flăcăi și fete își măsoar 
forțele și dibăcia pe terenuri pe can 
le amenajează cu drag. Cu o zi îna 
iute de o asemenea întrecere care ur 
ma să aibă loc în comuna Coteana 
raionul Slatina, nu era nici teren, nic 
altă amenajare. Peste o noapte a ră
sărit parcă — prin munca harnicii»! 
tineri țărani întovărășiți — un tere» 
de fotbal cu pistă de atletism, pre 
cum și un frumos teren de volei a 
menajat chiar în centrul comunei. Dtr 
în cîte sate, comune sau orașe nu s; 
petrec oare lucrurile la fel? Activiști 
sportivi care așteaptă ca aceste haz; 
sportive să fie amenajate... singur; 
sau cu fonduri trimise „de la centru- 
ar trebui să înțeleagă că o asemenea 
atitudine înseamnă de fapt o frînă ir 
dezvoltarea sportului — în specia) a 
celui de mase — și că au datorie 
să privească problema bazelor spor
tive în funcție de posibilitățile existent» 
pe plan local, în raport cu actuala 
dezvoltare a activității sportive în- 
tr-o asociație sportivă sau alta.

Cit mai multe terenuri simple în
seamnă mai mulți membri ai UCFS. 
înseamnă o intensă activitate spor
tivă de inase — sarcină principală 
trasată tuturor organelor și organi
zațiilor sportive prin Hotărîrea Pur 
tidului și Guvernului din 2 iulie 1957.



de TUDOR ARGHEZI

Maică Mare, Mamă, Surioară, Copilăi
Vă chem de ziua Mărțișorului pe cile una, din fiecare vîrstă, 

la salcia înmugurită.
Mă gindeam să vă anin cite un giuvaer, după strămoșescul 

obicei, uneia de mină, brățară, alteia de grumaz, pe sinii care 
alăptează de mii de veacuri omenirea, șirag de mărgăritare, 
celeilalte la degetul logodnei, inel.

N-am găsit in cutia mea cu scule de scris nici o podoabă 
scumpă.

M-aș căsni, dacă se poate, să nimeresc firimiturile de cuvinte.
Dar cuvintele trebuiesc și ele scobite, ca Și piatra pțfmintului, 

adine și mult, ca să dai de fărima pulberei de aur, cită adună 
albina pentru stup.

Mai bine v-aș ruga să vă aduceți aminte, unele din trăite, 
altele din citite, de miile voastre veacuri de suferință mohorită 
și asuprire.

Ați fost vîndute in bilciurile de sclave, furate, ademenite și 
înșelate pentru haremurile și casele închise, întifise de peste 
mări și țări plnă în București. Șalele și spinările frumoase, coco
șate sub poverile robiei v-au singerat laolaltă cu ale bărbaților, 
albi și negri, între holdele cimpiilor de belșuguri muncite pentru 
stăpini.

O lume nouă, cu totul intr-alt fel orientată, vă sărbătorește azi 
cu bună cuviință și vi se închină. Eva desface timpul și zările 
vii, biruitoare, lingă Adam.

E mărțișorul cel mai de preț, al inimii, al sufletului și al minții. 
Maică Mare, Mamă, Surioară, Copilă...

sportivă de culoare— 
tenismana nr. 1 a lumii

Pe primul loc in listele celor mal 
bune jucătoare de tenis din 
lume, publicate la sfirșitul se

zonului 1958, apare invariabil același 
nume: Althea Gibson. Și este firesc 
să fie așa, fiindcă sportiva neagră 
s-a dovedit fără egal in toate marile 
competiții ale anului, ciștigind titlurile 
de simptu feminin la tradiționalele 
concursuri de la Wimbledon și Forrest 
Hits, adevărate campionate mondiale 
neoficiale. Aceeași performantă o rea
lizase tenismana americană si in anul 
1957.

In lumea sportului alb domnește o 
„regină" neagră... Fapt remarcabil, pen
tru oricine știe c.ă in Statele Unite, 
țara de origine a Altheei Gibson, te
nisul este unul din acele sporturi ir. 
C segregația rasială este aplicată cu 
a :biiă strictețe. Dar Althea, micuța 
negresă din Harlem, a arătat un la
tent aiit de mare în minuirea rachetei, 
incit diriguitorii „sportului alb" din 
S.U.A. au trebuit să admită această 
excepție pe terenurile de tenis.

Dar cit de greu i-a fost Altheei Gib
son să se afirme, cite piedici i-au fost 
puse în cale, cite amărăciuni i-au fost 
sortite... lată motivul pentru care fo
sta copilă-minune, care a forțat porțile 
acestui „domeniu rezervat" al elitei 
yankee, n-a reușit de cit atit de tirziu 
ța ciștigat primul Wimbledon la 29 de 
ani) să obțină consacrarea meritată.

Dar Althea Gibson a învins... Ea 
a ciștigat o victorie prețioasă nu nu
mai pe terenurile, de gazon sau zgură 
roșie, ci și in lupta neobosită pe care 
o duc oamenii de culoare din S.U.A. 
pentru recunoașterea dreptului lor la 
libertate.

In Capitală...

Gale mai bune înotătoare din Bucu
rești vor participa azi și mâine Ia 
primul concurs de nabaițic din acest 
an rezervat senioarelor. Competiția, 
dotată cu „Cupa Femeii", va avea 
loc azi de la ora 19-30 și duminică de 
la ora 10. Gu această ocazie își vor 
face debutul în saxonul 1959 și ju- 
cătaairele de polo pe apă, în caidrul 
întâlnirii Rapid—C.S.U., care se va 
disputa mîine.

C'lulbul Metaikil M.I.G. organizează 
în cinstea zilei de 8 Martie un c.ros 
rezervat junioarelor și senioarelor la 
care sînt invi.tate să participe repre
zentantele tuturor asociațiilor și clu
burilor din Capitală. întrecerea se va 
desfășura mîine dimineață de la ora 
10, pe un traseu în jurul sălii Flo- 
reasca. Junioarele vor parcurge 800 
<n. iar senioarele 1.600 m. Echipa cu

Tinere muncitoare ale zilelor noasfre
Aw 15 ani Steliana Călugăru cînd 

a trecut pentru prima oară pragul sec
torului lesătorie de la uzinele „7 No
iembrie". Privea cu teamă la războa
iele de țesut, intrebindu-se dacă o să 
le afle vreodată taina.

Atunci s-a apropiat de ca o mun
citoare cu părul cărunt: „O să lucrezi 
cu mine la început. După un timp, o 
să treci singură la mașini"..Cu aten
ție, cu răbdare. Floarea Rizea — așa 
se numea noua ei învățătoare — a 
pornit să-i arate ce trebuie să facă o 
țesătoare.

Cînd a povestit acasă despre primii 
ei pași in meserie, despre sfaturile si 
'învățămintele pe care cu otita drag 
i le dasc Floarea Rizea, maică-sa, mun
citoare filatoare la aceeași uzină, i-a 
spus: „Să nu te mire, draga mea- Floa
rea Rizea e comunistă" La uzină,

Steliana Călugării, împărtășește din experiența ei tovarășelor de muncă 
si sport, handbalistele Maria Frătică, Aurelia Donau, Ioana Brănilă și Iu- 
liana Biircea. ’ (foto B. Ciobanu)

Competiții dotate 
cu „Cupa 8 Martie”

cele mai bune cinci clasate va primi 
„Gupa 8 martie".

La Timișoara...

Sportivele din orașuil de pe malul 
Begăi întâmpină Ziua Internațională 
a Femeii prin noi competiții. Astfel, 
acum cîteva zile a avut loc un concurs 
de atletism pel teren acoperit. Dtm- 
trg cele maj bune rezultate remarcăm 
pe cel obținut de atleta A. Einsiedler 
(C.F.R.) care a fost cronometrată cu 
tirrțxsl de 5,7 sec. pe 35 m. garduri.

Alte două competiții vor completa 
programul întrecerilor sărbătorești din 
orașul Timișoara. Este vorba de tur
neele de volei și handbal în 7, la 
care vor participa cele mai bune

O sportivă fruntașă :

Profesoara Marta Kardos
Cînd vorbești de sportul clujean, mai 

precis de canotajul clujean, mu poți să 
nu zăbovești niai mult asupra numelui 
inimoasei Marta Kardos.

Pe cînd urma Insti
tutul de Cultură Fi
zică, pe care l-a «ab
solvit în 1S65, ea a în
drăgit cu pasiune ca
notajul academic, după 
ce stătuse mult, 
în cumpănă îin fsița 
unei alte pașiunk șa
hul. *

Fiica' de comunist, 
tehnician fruntaș lia 
atelierele C.F.R. Cluj, 
ea a muncit cu sîr- 
guință pentru o pre
gătire profesională cit 
mai bună, a luptat cu 
dragoste și fer/nitate 
pentru promovarea 
sporturilor nautice în 
rîndurile tineretului din 
orașul de pe Someș.

Iată cîte’n di-» ----
loroase’e el perfor
manțe. In ibvj. cxșu_.,ă 
primul titlu de cam
pioană republicană1, fă_ 
cînd parte din echipa
jul de 4 f-1 ramie al 
I.C.F. La ei a adău
gat pînă astăzi încă 
șase «asemenea ti
tluri, și multe alte succese. Alături de 
reprezentantele unei vailoroase genera
ții de canotoare din țara noastră, ea 
se afirmă în întrecerile internaționale 
de la Snagov. Gr'inau , Bled etc. De 
asemenea, ocupă de două ori locul se
cund în schifurile de 8 + 1 sau 4+1 rame 
la Festivalurile din București șt Mos

Steliana a cunoscut și alte comuniste: 
Maria Stan, Nicuiina Adam. A ințe- 
les că pe toate le unea dragostea față 
de. cei tineri, grija pentru creșterea și 
educarea lor.

Au trecut ani. Steliana Călugăru a 
devenit una dintre țesătoarele fruntașe 
ale uzinelor „7 Noiembrie". In decem
brie 1956. ca a trăit cea mai fericită 
zi din viața ei: ziua intrării in rîndii- 
rife partidului. Floarea Rizea, Maria 
Stan, Nicuiina Adam au sprijinit cu 
căldură cererea de intrare in partid a 
tinerei țesătoare, care crescuse sub o- 
chii lor.

Steliana Călugării știa că trebuie, 
să facă cinste carnetului roșu de comu
nistă. In primele zile ale lui 1957 ea 
a 'înființat in cadrul țesăioriei o bri
gadă U.T.M. care de atunci și pină 
astăzi se menține pe primul loc în 

eclupe feminine din localitate. Del 
asemenea, dintre concursurile ce vor» 
avea toc în regiunea Timișoara, re
marcăm întrecerea de popice de la 
Reșița, dotată cu „Cupa 8 Martie".

A. GROSS-oaresp. regional

La Tg. Mureș...

Sportivii mureșeni cinstesc pr intr-o 
seric de manifestații Ziua Interna
țională a Femeii. Dintre cele mai 
importante competiții trebuiesc men
ționate — datorită amploarei lor —-. 
întrecerea de popice organizată de a- 
sociația Voința, în cadrul căreia au 
fost angrenate toate formațiile femi
nine din oraș și concursul de tir cu 
arcul. (în sală) pentru începători și 
avansați, organizat de asociația Știin
ța I.M.F. In același timp, au mai 
fost inițiate competiții feminine la 
tenis de masă, volei, șah, scrimă și 
alte ramuri sportive care vor chema 
la „start" numeroase sportive din 
orașul de pe malul Mureșului.

IOAN PĂUȘ-coreșp;

I. MANOLIU (Foto : V. BAGEAC)

— Spune-mi, Costică, ție deda aceasta nu-ți spune nimic ?
— Cum să nu? E meci de fotbal pc Dinamo/

(Desen de V. Crivăț)

cova, la campionatele europene d'e Ta 
Amsterdam, Snagov, Bled și Duisburg, 
imediat după redutabilele sportive so
vietice. Pentru comportarea sa frumoasă, 

Marta Kardos este 
răsplătită cu titlul 
de maestră a sportului.

Diar strădaniile Mar- 
tei Kardos se văd în
cununate și prin rod
nica activitate din o- 
raișul ei drag, Clujul. 
Sub îndrumarea sa 
competentă, se pregă
tesc în prezent peste 
1C0 de tineri și tinere. 
La înființarea secțiilor 
de sporturi nautice din 
Cluj contribuția profe
soarei de la școala me
die nr. 8 a constituit un 
ajutor substanțial.

Acum, cînd dealurile 
Feleacuiui prind să în- 
verzeiască, Marta Kar
dos |aște>apHă primefle 
zile de primăvară cu 
mai multă) nerăbdare 
dacît oricînd*. Este 
și Direse. In cutând, 
lîingă pădurea Făget, 
își va tălăzui valurile 

lacul din complexul cultural-sportiv, ia
cul pe care canotorii își vor putea duce 
activitatea în cele mai bune co-ndițiuni. 
„Este darul pe care-1 visam de mult 
timp” ne spunea entuziasmată Marta 
Kardos.

RADU FISCH-coresp. regional.

întreceri. In ultima tună brigada si-a 
depășit sarcinile de producție cu 70,5%.

Tot in 1957, Steliana Călugării și 
un grup de fete din brigada ei s-au 
hotărit să înființeze o echipă de hand
bal.

Și „echipa țesătoarelor fruntașe", 
cum este pe drept cuvint numită in 
uzină echipa de handbal, a luat ființă, 
ajungînd să candideze astăzi la locul t 
in campionatul orășenesc, cat. a Il-a. 
Tot la propunerea Steluței —. cum ii 
spun fetele — a fost constituită prima 
brigadă de muncă patriotică din uzi
nă. Componente? Aceleași tinere țesă
toare, nedespărțite la locul de muncă 
și pe terenul de sport. Responsabilă? 
Cine alta decît Steliana Călugăru, Tî- 
năra muncitoare vrea — și reușește — 
să fie pretutindeni in frunte.

Uneori, Steliana Cățugăru, își a- 
minteșle o intimplare triștii, petrecută 
cu vreo 16-17 ani in urmă, în timpul 
războiului. Era micuță pe atunci; nici 
nu mergea la școala. Odată s-a im- 
bolnăvit, șl maică-sa, ca s-o îngri
jească, nu s-a dus la lucru. Patronii 
de la „Dîmbovița" au trimis jandarmii 
după ea. Au ridicat-o cu forța și au 
ținut-o zile întregi la carceră.

Steliana Călugăru știe că asemenea 
intimplări au rămas pentru totdeauna 
de domeniul trecutului întunecat,că nu se 
vor mai întoarce niciodată, Ii crește ini
ma. de bucurie cind vede cum se înfrumu
sețează de la o zi la alta v'ața tinere
lor muncitoare, tovarășele ei de mun
că. Un singur fapt și e concludent: > 
bună parte din colegele ei de brigada 
și de echipă locuiesc in căminul pus 
la dispoziție de uzină. Ele au biblio
tecă, club. învață o mulțime de lucruri 
care le vor fi de folos in viață.

Aflindu-ne la uzinele „7 Noiembrie" 
am intrat, fără să vrem, tocmai in 
camera unde se pregăteau cadourile 
pentru 8 Martie. Printre ele se afla de
sigur și. darul pe care-l va primi Ste
liana Călugăru. Tinără țesătoare, frun
tașe -. în muncă, în activitatea obșteas
că, în sport, il merită cu prisosință!

Sportive fruntașe 
în întrecerea socialistă

Printre muncitoarele care obțin 
succese importante în producție 
la fabrica de încălțăminte „Kirov" 
se află și tînăra LICA ȘTEFAN. Per
manent preocupată de îmbogăți
rea cunoștințelor profesionale, ea 
poate fi văzută deseori studiind 
la biblioteca fabricii. Astfel, Lica 
Ștefan reușește să realizeze însem
nate economii la locul de muncă. 
Asemenea multor tinere din fa
brică, ea și-a închinat în aceste 
zile succesele obținute în între
cerea socialistă, zilei de 8 Martie.

Utemista Lica Ștefan este și o 
pasionată sportivă, jucătoare în 
echipa de volei a fabricii.

Comunista NATAȘA FAGARAȘA-* 
NU se numără printre cele mai 
destoinice muncitoare ale fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej-'V 
Cu o bună pregătire profesională 
și politică, conștientă de sarcinile 
ce-i revin, ea reușește să fie me
reu printre fruntașele în produc
ție ale secției de bobinaj, consti
tuind un exemplu permanent pen
tru tovarășele sale de muncă. Ea 
obține în medie depășirea pla
nului lunar de producție cu peste 
30 la sută.

Natașa Făgărășanu a îndrăgit 
sportul, fiind una din componen
tele de bază ale echipei de han^ 
bal a acestei mari întreprinderi.



însemnări de la campionatele
republicane de schi — probe nordice

După cît se vede, pitoreasca stațiu
ne de iarnă Poiana Stalin deține a- 
nul acesta exclusivitatea marilor com
petiții de schi. La început, „Cupa re
giunilor" și mai .apoi concursul in
ternațional dotat cu „Cupa tineretu
lui" și campionatele republicane la 
probele alpine și nordice au oferit, 
aproape săptămînal, numeroșilor tu
riști din împrejurimile Poianei, între
ceri deosebit de pasionante, mai ales 
prin varietatea lor. Intr-adevăr, ur
mărind probele alpine, spectatorul se 
simte impresionat de viteza cu care 
coboară schiorul, la cele de fond el 
admiră rezistența, tenacitatea fondis- 
tului.

★
Cum se poate ieși învingător mai 

întîi din lupta fondistului cu el însuși ? 
Firește, numai printr-o temeinică pre
gătire fizică, desfășurată judicios tot 
timpul anului, pregătire la care antre
norul, medicul și sportivul își dau uM 
aport egal. Nu trebuie neglijată cîtuși 
de puțin nici latura tehnică și tactică. 
Fondistul ideal întrunește toate aceste 
calități pe care >n cazul nostru —- la 
recentele campionate republicane, des
fășurata la Poiana — le-am apreciat la 
Elena Tom, Petre Dinu, Ion Cimpoiaț 
cîștigătorii probelor. Este un adevăr 
pe care vine să-l demonstreze însăși 
evoluția celorlalți fondiști fruntași 
(Manole Aldescu, Stelian Drăguș, G. 
Enache). Drăguș, de pildă, la fel de 
bine pregătit din punct de vedere 
tehnic, ca și P. Dinu, a fost nevoit 
să cedeze. De ce? Tocmai din cauza 
unei pregătiri fizice nepuse la punct.

★
Timpul capricios, cu variațiuni de 

temperatură de la o zi la alta care 
au influențat starea zăpezii, a pus în 
fața schiorilor probleme destul, de di
ficile. Care este ceara cea mai bună?

— aceasta era întrebarea ce preocu
pa, deopotrivă,, pe toți participanții la 
campionate. Experiența în materie a 
antrenorilor sau a sportivilor mai ru- 
tinați s-a dovedit salvatoare, scoțînd 
pe cei mai mulți din încurcătură. Is
cusința unuia sau altuia în aplicarea 
și combinarea cerii influența, fără în
doială, o alunecare mai bună a schio
rilor. Dar, din păcate, unora — mai 
puțin pregătiți — folosirea cerii le o- 
ferea pretextul pentru a-și motiva lip
sa de antrenament. Este o atitudine 
care nu face cîtuși de puțin cinste 
respectivilor sportivi.

★
In afara campionilor republicani, 

cronicile noastre au mai remarcat pro
gresul înregistrat la probele nordice 
de o serie întreagă de tineri. Ne re

feream la I. . Rășină, I. Ducaru, P. 
Vintilă, Gh. Moja, Șt. Burețea, 1. 
Ciugudeanu, E. Kiss, D. Chițu, Ma
ria Simion, Ecaterina Supeala ctc. 
Iată o pleiadă de tineri, cărora le 
vor urma desigur și alții, cunoscută 
fiind dragostea și priceperea cu care 
îi înconjoară antrenorii Șt. Stoicu- 
■lescti (Dinamo Or. Stalin), D. Brenci 
(Voința Or. Stalin) și N. Burchi 
(Voința Sinaia).

Nu putem încheia fără a întreba 
prin intermediul acestor rînduri, pen
tru care motiv foarte mulți schiori 
din Cluj, Baia Marc, Tg. Mureș, Su
ceava etc., au absentat de la finalele 
acestei ediții ?

G. NICOLAESCU

MÎINE LA POIANA STALIN

Campionatele rejmbVcane le schi 
la sărituri speciale și mare Jond (50 kai)

— In Bncegi două concursuri —

Mîine la rugbi

Dinamo și Constructorul se vor întîlni
în finala „Cupei GR1G0RE PREOTEASA"

Mîine după*amiază vom cunoaște 
echipa cîștigătoare a „Cupei GR1GO- 
RE PREOTEASA". Cu o săptămînă 
înaintea începerii campionatului, toa
tă atenția iubitorilor de rugbi va fi 
concentrată asupra ultimelor partide 
din „Cupa Grigore Preoteasa", com
petiție devenită tradițională și care 
are menirea de a desăvîrși pregătirea 
formațiilor noastre fruntașe în vede
rea campionatidui republican.

In finala cupei se vor întîlni două 
formații neînvinse: Dinamo și Con
structorul (jocul va avea loc mîine 
pe stadionul Tineretului, la ora 16). 
Față de pregătirea arătată în etapele 
precedente, finala se anunță dispu

tată și de un, bun nivel tehnic. De
pinde însă în mare măsură de cele 
două finaliste ca aceste speranțe să 
fie realizate.

Pentru locurile 3—4 se vor întîlni, 
într-o partidă de prestigiu (pe sta
dionul Parcul Copilului, la ora 11) 
alte două echipe fruntașe: C.F.R. 
Grivița Roșie și C.C.A. Programul va 
fi completat de o atractivă deschide
re, pe care o vor furniza echipele de 
juniori C.F.R. Grivița Roșie și Con
structorul.

In rest, programul este următorul: 
Progresul—Rapid (pentru locurile 
5—6) și Metalul M.I.G.—Sirena (pen
tru locurile 7—8).

Pregătiri în vederea reluării 
campionatului de rugbi

Cel mai mare concurs 
al micilor schiori

(Urmare din pag. 1)

bă, Fi udata, Rășinari, Rîșnov, Orașul 
Victoria, Orașul Stalin, Cîmpulung 
Musrel, Cîmpulung Moldovenesc, Bi- 
caz, Teșila, Sinaia, Bușteni, Azuga.

Azi se dispută probele de fond în 
următoarea ordine: 1.500 m pentru 
fete între 8—11 ani, 3 km pentru 
băieți între 8—II ani; 2 km pentru 
tete între 12—1(5 ani ; 5 km pentru 
băieți între 12—16 ani. Duminică di
mineața vor avea loc probele alpine.

Cine vor fi cîștigătorii ? E imposibil 
de dat un pronostic : toți sînt debu- 
tanți I Indiferent însă de locul pe 
care-1 vor ocupa, toți vor avea de cîș- 
tigat, iar fericirea participării la pii 
mul concurs oficial nu se va putea 
uita niciodată.

• Mîine au loc la Po
iana Stalin ultimele între
ceri de schi din cadrul 
campionatelor., republicane 

■pentru probele nordice. Pe 
trambulina mare săritorii 
își vor disputa titlul de 
campion al țării pe anul 
1959, iar pe pîrtiiile din 
Poiana Statin fondiștii se 
vor întrece pentru cuceri
rea titlului de campion în 
cea mai lungă și mai 
grea cursă de fond: 50 
km. Anul trecut, tot la 
Poiana Stalin, primul loc 
a fost cucerit de tînărul 
Alex. Zangor (CCA). La 
sărituri, din cauza lipsei 
de zăpadă, campionatul 
republican nu s-a desfă
șurat.

• Alte două importante 
concursuri, pentru probe 
alpine, vor avea loc în 
Bucegi. Sîmbătă și 
nică, pe valea lui 
asociația sportivă 
iectantul București
Proiectantul" pentru bărbați, iar C/'- 
troocop organizează „Cupa 8 Martie"

• Parallel cu pregătirile echipelor 
din prima categorie își desfășoară cu 
asiduitate munca de instruire și for
mațiile de rugbi care activează în 
categoria secundă. Dintre acestea, în- 
tr-un stadiu mai avansat se află 
Rapid și Sirena, ambele participante 
în „Cupa Grigore Preoteasa". Cele 
două echipe bucureștene vor fi, de 
altfel, principalele candidate — ală
turi de C.S.U. — la obținerea uniri 
loc în prima categorie a țării.
• Rapid, sub conducerea noului său 

antrenor, Gh. Pîrcălăbescu, prezintă 
un lot tînăr, viguros cu reale posibi
lități de afirmare. Anul acesta echipa 
va conta pe următorii jucători : 
N. Marinescu, D. Cotter, D. Cosmu- 
leseu, M. Manole, C. Ani, M. Ionescu, 
R. Luscan, I. Bănică, Gh. Manele. V. 
Scurtu, Z. Grigorief, D. Spirea, R. 
Ionescu, V. Naca, R. Manolescu, Al. 
Oprea, M. B’tim, M. Trandafirescu, 
V. Baciu, D. Marinescu, A. Georgescu, 
M. Bulga.ru. După cum se vede, față 
de anul trecut, echipa nu a pierdut 
decît pe Marin Ciobanu și Constantin 
Reus, compleiîndu-și în schimb lotul

cu o serie dintre cei mai buni juniori 
de la C.F.R. Girivița Roșie, ca de 
pildă Naca, Baciu ș.a.

• Echipa uzinelor „V. Roaiită", 
— Sirena — a reușit duminică tiu 
frumos rezultat în compania puter
nicii formații Progresul, cedînd la li
mită (6—8). Este un rezultat meri
tuos, mai ales dacă ținem seama de 
faptul că Sirena a folosit nu mai 
puțin de 5 juniori: Polizările, Wag
ner, Huștiu, Ionescu și loanovici. A- 
nul acesta, echipa antrenată de Al. 
Carnabel va apare fără C. Negulescu 
și Iliescu (transferați) beneficiind 
însă de aportul lui Reus (de la Ra
pid).

« Continuîndu-și pregătirile. Petro 
Iul P'l«ești (antrenor C. Cocor) a 
susținut duminică un meci de antre
nament în compania Petrolului Pi
tești (antrenor Gr. Aman). După 
un joc echilibrat și destul de bun sub 
aspect tehnic, ploeștenii au cfctinv>t 
cu scorul de 5—0 (5—0).

V. HOSSU

Buletin ciclist

dnmi- k
Carp,
Pro-

organizează „Cupa

Gh. Vișan (Dinamo Or. 
pentru 
be de 
cupele

femei, 
slalom 
vor fi

Stalin') in plin zbor. 

întrecerile cuprind pro- 
special și coborîre, iar 
decernate primilor cla-

Campionatul republican inMiial de oimnasiicb 
se desfășoară după o formulă nouă

Ca urmare firească a dezvoltării 
continue a gimnasticii în rîndurile 
tineretului, faptul că această disciplină 
sportivă este practicată acum — cu 
rezultate din ce, în ce mai bune — 
de foarte mulți sportivi, sistemul de 
desfășurare a campionatelor republi
cane suferă transformări de la an 
la an. Aceste transformări sînt nece
sare pentru că ele dau posibilitatea 
cît mai multor gimnaști și gimnaste 
să ia parte la întrecerile ce desem
nează campionii țării.

Și în acest an campionatul repu
blican individual de gimnastică pre
zintă noutăți. Prima dintre acestea 
se referă la schimbarea datei la care 
se țin întrecerile. Se știe că în ultimii 
ani, campionatele individuale au avut 
loc toamna. Or, ediția 1959 se va 
ține în primăvară: 16 și 17 mai. Pen
tru a putea lua parte Ia întrecerile fi
nale gimnastele și gimnaștii vor tre
bui să treacă o etapă preliminară care 
are, la rîndul său. trei probe: etapa 1, 
care a început la 22 februarie și ține 
pînă la 12 aprilie (concursuri intera- 
sociații, intercluburi și pe localități). 
In cadrul acestei etape vor mai fi or
ganizate două concursuri: la 15 mar
tie și la 12 aprilie.

In proba care a avut loc la 22 fe
bruarie, gimnaștii au concurat cu e- 
xercițiile impuse și liber alese la cal 
cu rrtînere, bară fixă și la sărituri,
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iar gimnastele, cu aceleași exerciții, 
la paralele și bîrnă. In proba a 11-a — 
15 martie — băieții vor lucra la. 
inele, sol și paralele, iar fetele — 
numai cu exercițiile liber alese — fa 
toate aparatele. In proba a IlI-a, se 
va lucra impus și liber ai'.es la toate 
aipararte ie.

La întrecerile finale de la 16—17 
mai, vor participa numai acei spor
tivi care au concurat la toate cele 
trei probe anterioare. Dintre aceștia 
Federația va invita un anumit număr 
de sportivi, care, prin adiționarea re
zultatelor din cele trei probe au ob
ținut cel mai mare punctaj.

Noua formulă de desfășurare a cam
pionatului republican individual a fost 
primită cu deosebit interes de către 
sportivi. Faptul că exercițiile impuse 
sînt cele ce vor fi prezentate și la Jo
curile Olimpice a creat un puternic 
stimulent pentru ei. Eșalonarea pe 
etape și pe probe a fost necesară pen
tru învățarea cît mai de timpuriu — 
și mai bine — a acestor exerciții. A- 
dăugînd și faptul că tot mai mulți sînt 
cei care bat la poarta consacrării și 
care doresc să obțină norma de mae
stru al sportului (aceasta se poate 
obține prin participarea la -campiona
tul individual) avem explicația intere
sului stîrnit de noua formulă de des
fășurare a campionatului individual 
de gimnastică din acest an.

sați la combinata pe două probe. La 
aceste concursuri vor participa spor
tivi din secțiile de schi ale asocia
țiilor bucureștene Gloria, Proiectantul, 
Grivița Roșie ș.a.

• Duminică dimineața cicliștii btic-.i- 
reșteni vor lua startul într-o nouă 
competiție de fond : „Cupa primăve
rii" — organizată de consiliul raional 
U.C.F.S.-N. Bălcescu. Plecarea fes
tivă se va da la ora 10 din str. Poe- 
naru Bordea nr. 2, iar startul efectiv, 
cu începere de la ora 10,45, de la 
km 8 pe șoseaua București—Giurgiu. 
Iată probele înscrise în programul 
concursului : avansați (cal 1 și a 
Il-a) — 50 km ; cat. a III-a și necla- 
sificați — 30 km ; juniori cat. I — 
25 km ; juniori cat. a II-a — 20 km ; 
categoria fete — 10 km ; categoria 
specială pentru începători (posesori 
de biciclete de oraș) — 10 km. 
„Cupa primăverii" va fi atribuită 
echipei care va totaliza (prin adi- 
țiurre) timpul cel mai bun.

• O parte dintre cei mai buni ci
cliști din țara noastră, care se pre
gătesc in vederea participării la cea

de a XU-a ediție a „Cursei Păcii" 
s-au deplasat la Cluj. Aici vor efec
tua antrenamente și vor participa la 
o serie de concursuri de verificare. 
Antrenamentele cicliștilor v'zați pentru 
selecționare in lotul republican vor fi 
conduse de antrenorul Nicolae Voicu.

• Tot la Cluj sosește astăzi ou 
avionul lotul de ciclism al R.D. Ger
mane care se antrenează pent'' 
„Cursa Păcii". Din lot — așa cu. 
am anunțat — fac parte cei mai buni 
cicliști printre care și campionul 
mondial de fond Gustav Schur. Rutie
rii germani vor rămîre la Cluj pînă 
la sfîrșitiil lunii martie.

o Criteriul de selecție al cicliști
lor romini. in lotul pentru desemnarea 
echipei care va participa la „Cursa 
Păcii", Berlin—Praga—Varșovia, îl 
constituie concursul pe etape dotat 
cu „Cupa F.R.C.", care se va desfă
șura intre 2 și 5 aprilie.

In campionatul de baschet

lntîlniri interesante în Capitală
Azi și mîine se desfășoară o etapă 

completă în campionatele masculin și 
feminin de baschet.-

In campionatul masculin se anunță 
interesantă partida Olimpia Bucu
rești—Dinamo București, care și în 
toamnă a ocazionat o luptă deosebit 
de strînsă, terminîndu-se la numai 
două puncte diferență în favoarea O- 
limpiei. Intîlnirea interbuc.ureșteană 
Rapid—Metalul M.I.G. promite, de 
asemenea, o întrecere dîrză, dinami
că; ambele echipe au același număr 
de puncte în clasament.

Dintre partidele campionatului fe+ 
minim ies în evidență confruntarea 
echipelor bucureștene Rapid și Pro
gresul și meciul C.S.S. Banatul Timi
șoara—Voința Oradea, important pen
tru clarificarea situației în zona re
trogradării.

Iată programul etapei de azi și 
mîine : Feminin : C.S.U. Buc.—Olim
pia Buc., C.S.S. Banatul Timișoara—• 
Voința Oradea, Alimentara Tg. Mu
reș—Voința Orașul Stalin, Voința Tg. 
Mureș—C.S. Oradea, Progresul Buc.— 
Rapid Buc., C.C.A. — Constructorul" 
Buc. Masculin : Voința Iași—Știința
Cluj, Știința Timișoara—Dinamo Tg, 
Mureș, C.C.A.—Cetatea Bucur, Meta
lul M.I.G. Buc.—Rapid Buc., Toren

tul Galați—Dinamo Oradea, Olimpia 
Buc.—Dinamo Buc.

DINAMO TG. MUREȘ—C.C.A. 
71:82 (41:38)

Joi s-a desfășurat la Tîrgu Mureș 
întîlnirea restanța dintre Dinamo și

C.C.A. In prima repriză, localnicii au 
jucat foarte bine. In minutul 15 al 
primei reprize, Dinamo a condus cu 
10 puncte. In repriza a doua, jucă
torii de la C.C.A. au depus mari e- 
forturi și după, un joc dîrz au reușit 
să cîștige partida.

Irina Boghiță (Progresul) . încearcă o pătrundere. Bază din meciul de 
campionat Progresul București—Constructorul București.

Bulga.ru


Impresii Jin turneul în R.A.U. și Litan IMîine începe sezonul oficial de fotbal
— De vorbă cu

Nu a trecut multă 
am stat de vorbă cu 
deni, care tocmai se întorseseră 
turneul în R.A.U. (Provincia Siria) 
și Liban. Ne sînt încă vii impresiile 
pe care ni le-au povestit din lunga 
lor călătorie, în care au făcut popa
suri scurte pentru a disputa cele pa
tru jocuri încheiate cu trei victorii și 
un meci egal (10 goluri date, unul 
primit și acesta din 11 m).

— „A fost frumoasă această călă
torie — ne spunea antrenorul Colo- 
man Braun — și păstrez multe amin
tiri plăcute din timpul ei. Acum cînd 
mă gîndesc la repeziciunea cu care 
am călătorit, mi se pare că a fost un 
vis. După un voiaj cu trenul Arad- 
București, imediat după sosire, dimi
neața, neam urcat în avion și la 
prînz am sosit la Atena. N-am stat 
decît cîteva ceasuri și am pornit mai 
departe, la Beyrut, unde am ajuns 
spre miezul nopții. Din nou cu avio
nul pînă la Damasc, de data aceasta 
o oră de zbor, pentru ca să ne con
tinuăm imediat drumul cu mașina 
spre Alep, distanță de aproape b4U 
km. Am jucat, am cîștigat și din nou 
la drum, tot cu mașina, pînă la Da
masc. Alt joc și... iar pe drum, spre 
Homs (3—4 ore de mers cu mașina). 
Seara ne-am înapoiat la Damasc și 
a doua zi dimineață am luat drumul 
Beyrutului. De aici, după joc am por
nit cu avionul spre țară, cu escale 
la Atena, Belgrad și Sofia... Cum 
vezi drumuri drumuri și meciuri...”

— A avut acest lucru vreo in
fluentă asupra comportării jucători
lor?

— Intr-o măsură da, mai cu sea
mă că jucătorii au avut de înfrun- 
t-' io vreme capricioasă (soare sau 
p , care au făcut ca terenurile să 
fie sau tari ca betonul sau noroioase și 
alunecoase. Un alt dezavantaj: tere
nurile sînt scurte și înguste, ceea ce 
a stînjenit dezvoltarea jocului echipei. 
Din toate aceste cauze (drumul, clima, 
starea terenurilor) la care mai adaog 
și lipsa de jocuri „în picioare", jucă
torii noștri au .trebuit să cheltuiască

C. Braun, antrenorul echipei U. T. A.
vreme de cînd 
fotbaliștii ară- 

din

energie în plus. Dacă însă au făcut 
față adversarilor și s-au impus, 
ceasta se datorește hotărîrii cu 
au jucat, disciplinei în joc și 
gătirii tactice. Cu aceasta am 
gat.

— Tuirneul a folosit echipei ?
— Da. Asemenea turnee sînt 

Acest turneu mi-a dovedit un 
important: echipa este capabilă 
valorifice posibilitățile tehnice și ta
ctice, chiar avînd numai un minimum 
de pregătire. La început m-am temut 
că echipa nu va rezista, dar cu tim
pul — datorită și faptului că am a- 
vut o gradație din punct de vedere 
al adversarilor — ea s-a pus pe pi
cioare și în special apărarea s-a com
portat foarte bine. O mențiune spe
cială se cuvine lui Capaș și Koczka. 
înaintașii s-au cam pierdut pe tere
nurile alunecoase, n-au avut viteză în 
execuție, însă și-au impus jocul prin 
manevrele tactice. Cel mai bun : Meț- 
cas.

— Cum ați fost primiți?
— Pretutindeni bine. Am fost în- 

tîmipinați cu multă prietenie și consi
der că jocurile echipei noastre au con
tribuit la strîngerea legăturilor prie
tenești cu sportivii din aceste țări. De 
altfel, fotbalul nostru se bucură acolo 
de bune aprecieri datorită partidelor 
susținute de Selecționata noastră de 
tineret și de Petrolul. Jocurile noastre
— cum s-a subliniat în divele discuții
— au întărit prestigiul de 
cură fotbalul romînesc.

— Ce impresie v-au 
pele întîlnite?

— Turneul din R.A.U. 
nu trebuie considerat ca 
Echipele sînt bune și te „întind” prin 
jocul lor iute și viguros. Se cunoaște 
„mîna” antrenorilor unguri Albert și 
Vadasz în comportarea bună a echi
pelor din R.A.U. (Provincia Siria).

In concluzie — și-a încheiat antre
norul Braun impresiile — un turneu 
pe cît de util, pe atît de instructiv 
pentru jucătorii noștri.

a- 
care 
pre- 

cîști-

utile, 
lucru 
să-și

care

lăsat

și

se bu-

echi-

Liban 
o excurste.

(P- £•)

- Semnalul de deschidere îl dă Cupa R.P.R. 
In București: Petrolul PBoești—Carpați Sinaia

rronea, unul din jucătorii in formă ai Petrolului, in luptă cu doi ad
versari: Știrbei (nr. 6) — în stingă — și Dinul eseu — în dreapta, (î'ae.ă 
din partida amicală Petrolul—Progresul 1—1).
De mîine, iubitorii fotbalului 

trăii din nou emoțiile jocurilor 
ciale. Se inaugurează sezonul 
primăvară, de data aceasta prin 
ciori în cadrul celei de a doua 
competiții fotbalistice, Cupa R.P.R. 
Șasesprezeeimi'le de finală ale Cupei 
vor pune față în față, pe terenuri neu
tre, 12 echipe din categoria A, 4 de 
B, 13 de C și 3 de regiune-oraș. Din 
partea lor, spectatorii așteaptă jocuri 
frumoase, fotbal de bună calitate, spor
tivitate, disciplină, într-un cuvint o 
întrecere sportivă din care fotbalul 
să aibă numai de cîștigat sub ra
port tehnic și al popularității. Să 
sperăm că această inaugurare de se
zon, în vederea căreia echipele s-au 
pregătit cu multă rîvnă, va împlini 
așteptările spectatorilor oare vor ur
mări următoarele meciuri :

București: CARPAȚI SINAIA — 
PETROLUL PLOEȘTI; Fălticeni (în 
loc de Suceava): C.F.R. PAȘCANI— 
TEXTILA BOTOȘANI; Buzău: FI
LARET BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALATI; Constanța: MARINA CON.

vor 
oii- 
de 

tne- 
mari

Foto: T. Roibu
— FARUL CONSTANȚA; 
RAFINĂRIA CÎMPINA — 
BUCUREȘTI (ora 15) și

STANȚA
Piaești :
DINAMO
AtETALUL TIRGOVIȘTE — RAPID

DUPĂ TURNEUL IN R. P. CHINEZĂ

Echipa C.C.A. e bine pregătită pentru reluarea activității
In afara rezultatelor și a unor de

talii cu caracter general asupra me
ciurilor susținute de echipa C.C;A. r" 
R.P. .. ...................................
prea 
:um 
ie-’ 
le 
noastre asupra acestui turneu, cu unele 
observații privind mai mult latura sa 
tehnică.

Din capul locului vom preciza că 
lurneul în R.P. Chineză a fost deo
sebit de util echipei, permițîndu-i să-și 
iesfășoare pregătirile în bune condi
ții și să susțină jocuri' cu adversari 
de o valoare gradată. Antrenorul Gică 
Popescu a putut „ruila”. astfel întreg 
“fectivul cu care a făcut deplasarea 
(18 jucători) încercînd diferite formule 
de echipă. El a trebuit însă să țină 
seama (mai mult decît ar fi făcut-o 
poate în cazul unor meciuri în țară) 
și de rezultate, pentru că — în afară 
de pregătirea pentru campionat — în 
•acest turneu a contat pentru C.C.A. și 
„cartea de vizită”. Or, sub acest as
pect, militarii pot sta cu fruntea sus: 
cele 4 victorii, toate „ la zero”, și 
cele două meciuri nule reușite în com
pania celor mai tari formații chineze 
confirmă; valoarea formației noastre; 
iar ele apar într-o lumină și mai bună 
dacă ținem seama că CCA a plecat 
în R.P. Chineză cu o pregătire prea
labilă foarte redusă. In afara aces
tui handicap, militarii au mai avut 
de făcut față și altor condiții spe
ciale : deplasări foarte lungi, jocuri 
dese (șase, în intervalul 5—25 fe
bruarie),. suportarea unor mari varia- 
țiuni climaterice, o alimentație mai 
puțin obișnuită,- greutăți de aclimati
zare — în prima parte a turneului — 
provenind din diferență de 6 ore din
tre București și orașele vizitate. A- 
tenția deosebită a antrenorului, ajutat 
direct de madioul N. Stănescu, • ca și 
seriozitatea și , disciplina remarcabilă a 
tuturor jiKăfbriior, au contribuit la 
desfășurarea turneului fără a se înre
gistra vreo . „amprentă” deosebită a 
condițiilor speciale amintite.

Ceea ce a fost, Insă, obstacblu-l mai 
greu de trecut în acest turneu au 
fost...... adversarii” întî'.niți. Intrto' co
respondență trîrj’îsA după primele jo
curi, vorbeam Țdespre valoarea neaș
teptată a fotbalului chinez, subliniind 
drept calități principale ale jucători
lor din marea țară prietenă : viteza, 
mobilitatea, perseverența în fiecare

in
Chineză, cititorii noștri nu cunosc 
multe alte date asupra felului 
s-au pregătit militarii bucureș- 

nentru reluarea activității oficia- 
. aceea, vom începe comentariile

fază, jocul elastic. In cele două jocuri 
de la Pekin, fotbaliștii echipei militare 
„1 August” (ziua înființării Armatei 
Populare de eliberare) și ai Selecțio
natei orașului au demonstrat însă și 
calități tehnice surprinzător de avan
sate.

Comportarea CCA-ului a fost evo
lutiv mai bună, fiecare jucător — ca 
și ansamblul — lăsînd să se întrevadă 
acumulările de la antrenament la an
trenament, de la meci la meci.

Cîteva cuvinte despre jucători.
Voinescu a intrat în formă mai re

pede decît Toma și a contat ca por
tar titular în acest turneu. El a apă
rat bine în toate meciurile, dar — 
din păcate — tocmai la Pekin s-a 
lăsat de cîteva ori surprins. Toma, 
care a jucat la Nankin și o repriză, 
la Șanhai, a manifestat la antrena
mentul din ultimele zile ale turneu
lui o revenire spre valoarea obișnuită. 
In linia de fund, Zavoda 11, Apolzan 
și Staicu au corespuns. O mențiune 
pentru ultimul, care a jucat toate me
ciurile (la Nankin ca half dreapta I) 
situîndu-se, în general, printre cei re
marcați. Apolzan, care anunța o re
venire la nivelul posibilităților sale, 
s-a accidentat însă și a fost indispo
nibil, Naghi a făcut față cerințelor ; i 
se cere însă mai mult curaj, mai multă 
personalitate și uneori mai mult con
trol în joc. Dragomiresou, resimțind 
încă o reținere după accidentul care 
l-a obligat la un sezon de inactivi
tate, a jucat doar un meci (Nankin) 
și zece minute la Șanhai.

Cel mai bun compartiment al echi
pei a fost' linia de mijloc Jenei — 
Bone. Pe rînd, unul și celălalt au fest 
citați de presa chineză drept 
mai bun din echipa oaspe”.
de-ail treilea miijlcteaș, Mihăilescu, 
trodus în meciul de la Șanhai, a 
cat și el excelent.

Dintre atacanți, cei 
meni ai turneului au 
și Tătaru. Primul. a 
tuații de gol, celălalt a manifestat, în 
special în ultimele două partide, 
vervă deosebită, 
vodă l nu sînt 
cioare” dar au 
marcat 4 goluri 
coveanu a început bine (a înscris go
lul inaugural aii turneului) apoi n a 
mai dat randament. Constan tinesc,u și

Rente au foist utili, iar Crișan s-a im
pus ca un jucător pe care se poate 
conta. Tînărul inter stînga știe „să 
stea pe teren”, are o tehnică destul de 
bună, șut, detentă, dar nu se concen
trează în' joc și uneori nici nu prea 
se „întrebuințează”.

Pregătirea 'fizică
Și în încheiere, o 

comportarea echipei
de vedere sportiv și disciplinar. La 
aceste capitole, numai note bune pen
tru jucătorii militari, care au lăsat 
în R.P. Chineză, în toate privințele, 
o frumoasă impresie.

a echipei, bună, 
subliniere pentru 
CCA din punct

RADU URZ1CEANU

BUCUREȘTI (ora 12.30) j Tg. Jiu:
...... ........................... C.FJ?.

C.F.R.
Arad :

MINERUL ĂN1NOASA ■ 
ROVINE CRAIOVA; Cluj: 
CLUJ — ȘTIINȚA CLUJ;
AMEFA — UTA; Timișoara: C.F.R.— 
ȘTIINȚA; Simeria (în loc de Deva):. 
AURUL BRAD — JIUL PETROȘANI- 
Brăila: UNIREA FOCȘANI — CCA; 
Cîmpina (în loc de Or. Stalin): TEX
TILA SF. GHEORGHE — PROGRE
SUL BUCUREȘTI; Sibiu: ARIESUL 
TURDA — STEAGUL ROȘU OR. 
STALIN.

• In București are loc un cuplaj 
atractiv: Carpați Sinaia — Petrolul 
Pleoști (Ora 15) și Lotul de juniori 
R.P.R. — Confecția (ora 13) pe sta
dionul Dinamo. Petrolul va alinia pro
babil formația: Sfetcu (Roman)-Pa- 
honțu, Marinșscu, Neacșu I-Fronea, 
Neacșu II-Constantinescu. Tabarcea, 
Dridea, Babone, Marin Marcel.

® Cîteva rezultate de jocuri ne 
antrenament: Petrolul — Poiana 
Cîmpina 4—0 (0—0), Jiul Petroșani-— 
Victoria Cătați 5—2 (4—1), Rapid I 
— Rapid juniori 4—1 și Rapid — Fi
laret 3—1, Dinamo Buc. •— Dinamo 
IX 5—I, Progresul — Confecția 6—2.

Cu fotbaliștii juniori la Russe
In frumosul oraș bulgăresc de pe 

malul Dunării, joi după-amiază lo
turile de juniori de fotbal ale R.P. 
Bulgaria și R.P. Romîne șȚau mă
surat forțele î,ntr-un foarte util meci 
de verificare disputat sub numele de 
Sofia—București. Intîlnirea aceasta a 
făcut parte din planul de pregătire 
al ceîor două loturi în vederea Tur
neului U.E.F.A. care va începe la 
sfîrșitiil acestei luni în R.P. Bulgaria. 
Meciul a dat cîștig de cauză junio
rilor bulgari, care au învins pe merit 
la un scor concludent: 3—0 (0—0) 
prin punctele marcate de Kotkov 
(min. 57 și 75) și Velicicov (min. 61). 
Deși primele două goluri erau para- 
bile (mai atent și maj oportun în 
plonjon, Ghiță le putea evita), to
tuși victoria echipei bulgare este in
discutabilă. Scorul chiar dacă ar fi 
fost mai mic, n-ar fi schimbat cu 
nimic din concluziile pe care Ie-a 
ocazionat această binevenită întîlnire 
de verificare.

Juniorii bulgari — cu multe jocuri 
la .activ — au fost mai buni, in
dividual și în ansamblu. Ei alcătu
iesc o formație masivă, 
omogenă, bine pregătită din punct 
de vedere fizic și tehnic și cu o bună 
concepție de joc. Ei desfășoară larg 
și rapid acțiunile, cu dese schimbări 
de direcție, în care efortul individual 
se îmbină armonios cu cel colectiv. Bun 
plasamentul și mișcarea lor pe te
ren ; acoperă în permanență centrul 
terenului și se repliază foarte rapid. 
Nu trag însă la poartă și acesta 
este cel rnai important din puținele 
lor cusururi. Așa cum se prezintă, 
echipa bulgară se anunță un compe
titor serios al Turneului U.E.F.A.

Pentru echipa noastră, acest meci 
a fost foarte uWl. Comportarea 
ei în generat nesatisfăcătoare, în

echilibrată,

eompania unui adversar puternic, a 
subliniat lipsurile echipei, precum 
și ceea ce trebuie făcut imediat. Jo
cul ei nu a avut suficientă legătură 
și în această privință determinant a 
fost aportul redus al mijlocașilor și 
interilor (exact cu ceea ce gazdele 
au dominat terenul); jucătorii au ma
nifestat multă emotivitate, ceea ce i-a 
făcut să joace crispat; viteza în exe
cuție a fost redusă și trecerile din
apărare în atac nu au surprins des
coperită apărarea adversă, care a 
avut timp să se reorganizeze și să 
intervină la timp; înaintașii se pla
sează prea departe unul de altul. Lo
tul are posibilități mai mari decîț 
cele arătate joi, -dar pentru a putea 
fi puse în valoare este necesar, în 
primul rînd, să se stabilească lotul 
definitiv de juniori, încheindu-se pe
rioada de încercări de noi jucători, 
și să se schițeze formația de bază 
cu care să se continue pregătirile. 
In cadrul acestora sînt necesare cît 
mai multe jocuri 
puternici, pentru 
rii. Acest lucru 
mare măsură în 
mai rămas pînă 
fia.

publice cu adversari 
desăvîrși.rea pregăti- 
poate fi realizat în 
cele 16 zile cile au 
la plecarea 1a So-

P. GAȚU
La Russe, arbitrului Iordan Takov, 

care a condus excelent, i s-au ali
niat următoarele formații:

SOFIA : S. Alexandrov-P. Alexan
drov, BOTEV, Manolov-VELICICOV, 
DIMITROV-I. ALEXANDROV (Pa- 
sov), IACHIMOV (Cîrstev), Tanev, 
KOTKOV, Cîrstev (Sokolov).

BUCUREȘTI: Ghiță-NEDELCU,
. Boroș, Tițeica-Ștefan (Chețan), SUR- 

DAN-HARSON1 (Cristache), Niciile- 
soii (Igna), Matei’, Nisipeanu (Njcu- 
lescu), CRAINICEANU.

„cel 
Cel 
in- 
ju-

oa-mai buni 
fost Constantin 
creat multe si-

o 
Alexandrescu și Za- 

complet „puși pe pi- 
corespuns. Primul a 
(ca și Tătaru). Ca-

Iată-ne, așadar, în pragul 16-imi- 
lor Cupei R.P.R. și la o săptămînă 
înainte de începerea returului cam
pionatului republican de fotbal. De 
altfel programul concursului Prono
sport nr. 10 cuprinde șase întîlniri 
din cadrul Cupei R.P.R.

In întîlnirile de Cupă dispare di
ferența de valoare dintre echipe și de 
multe ori cele de categorii inferioare 
reușesc, datorită ambiției și elanului, 
să dispună de echipe net superioare 
lor. De aceea credem că și în etapa 
de mîine a Cupei R.P.R. nu sînt ex
cluse unele surprize. De altfel, aceste 
surprize pe de o parte constituie 
fracția concursurilor Pronosport, 
pe de altă parte duc întotdeauna 
pfemii mari. Așa s-a întîmplat 
concursurile Pronosport nr. 8 și 
cînd nu s-a găsit nici un buletin
12 rezultate exacte, premiul I reve
nind participanților cu H rezultate 
exacte.

Cea de a doua etapă a campiona
tului maghiar de fotbal programează 
întîlniri echilibrate în care echipele 
de la periferia clasamentului vor cău-

i se 
Toate 
întîl- 
Loto- 
furni-

onosport
mii în bani din fondul suplimentar a- 
locat în acest scop. Aceste variante 
participă și la tragerea d>n urnă a 
motocicletei care se atribuie varian
telor cu „0“ rezultate.

Nu pierdeți prilejul ca pe 
miul în bani să deveniți și 
unei motociclete „M.Z.“ de

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
fiecare.

Categoria
lei fiecare.

Fond de premii: 949.368

III: 14

IV: 82

V: 384

variante

variante

variante a 363 Iei

VI: 1.609 variante a 86

lei.

a- 
iar
la
la
9 

cu

lîngă pre- 
posesorul 
125 cmc. 

Jucați cît mai multe variante la „0” 
rezultate. Incepînd cu concursul Pro
nosport nr. 11 din 15 martie se sus
pendă atribuirea de premii în bani și 
obiecte acordate variantelor cu „0” 
rezultate.

• Plata premiilor la 
Pronoexpres nr. 9 din 4 
avea loc luni 9 martie cu 
la ora 17 la agențiile Loto-Pronosport
în raza cărora participanții și-au de
pus buletinele.

concursul 
martie va 
începere (ie

ta să-și îmbunătățească 
clasament, iar cele fruntașe 
mențină în 
amănuntele 
niri se pot 
Pronosport 
zate de dr.
Pronosportului din R.P. Ungară.

situația 
să 

lupta pentru titlu, 
privitoare la aceste 
găsi în Programul 
nr. 255, amănunte
Varga de la publicația

• Rețineți I Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 10. Toate 
agențiile din Capitală se închid la ora 
24 cu excepția Agenției Centrale din 
Calea Victoriei nr. 9 care va fi des
chisă toată noaptea pînă duminică la 
ora 8 dimineața.

Jucați buletine colective care 
măresc considerabil șansele de 
miere.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 11

(etapa din 15 martie 1959)

I.

PREMIILE PRONOEXPRES

vă
pre-

e Nu uitați! Concursul Pronosport 
nr. 10 este ultimul la care toate va
riantele cu „0” rezultate primesc pre-

a
4

• In urma lucrărilor de omologare 
concursului Pronoexpres nr. 9 din 
martie s-a stabilit:
250.000 lei report la categoria I.
233.773 iei report la categoria 11-a,

Progresul—Șt. Timișoara
II. U.T.A.—Rapid
III. Jiul—Petrolul
IV. Steagul Roșu—Dinamo Buc.
V. C.C.A.—Știința Cluj
VI. Din. Bacău—Farul Constanța
VII. Honvcd—M.T.K.
VIII. Tatabanya—Csepel
IX. Diosgyor—Vasas
X. Salgotarjan—Szombathely
XI. Gyor—Miskolc
XII. Fcrencvaros—Dorog
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.



Azi și mîine jocuri interesante în etapa finală a campionatului Din carnetul corespondentului

întrecerile primului concurs din e- 
tapa finală a campionatului republi

can individual au început ieri prin 
disputarea probelor de dublu bărbați 
și dublu femei, la care s-a ajuns pina 
în semifinale. Dintre întilniri e de 
semnalat doar partida dîrză dintre 
perechile Covaci, Rethi și Zaharia, 
Bodea terminată cu victoria la mare 
luptă (3-2) a primului cuplu. Intîlni- 
rilc de azi se anunță mai interesante 
deoarece pe lingă jocurile de dublu 
mixt se vor desfășura și cele de sim
plu bărbați și femei.

La tragerile la sorți care au avut 
loc joi seara au fost fixați următorii 
capi de serie : ordinea indicată este 
de sus în jos a tablourilor: simplu 
bărbați (79 concurenți) : Popescu, 
Bodea, Naumescu, Cobîrzan, Covaci, 
Negulescu, Bottner, Pesch; simplu 
femei (48 concurente) : Constanti- 
nescu, Barasch, Biro, Pitică, Alexan
dru, Folea, Slăvescu, Tompa; dublu 
bărbați (28 perechi) : Negulescu—Co-

Cîteva observații după 
„Cupa de iarnă“ la scrimă

Atit ca participare cît și ca timp 
de desfășurare finala floretei mascu
line din cadrul „Cupei de iarnă" — 
desfășurată la Ploești — s-a asemă
nat foarte mult cu finala campiona
tului republican din anul trecut. 4 ore 
de luptă în care au fost necesare 2 
baraje (unul între 4 trăgători pen
tru stabilirea primelor 4 locuri și al
tul în doi pentru desemnarea cîștigă- 
torului), asalturi de rară spectaculo
zitate și la înalt nivel tehnic care au 
făcut și de data aceasta din proba de 
floretă' cea mai interesantă dispută, 
îmbucurător este și faptul că în afa
ră de consacrați (Mureșantt, Poena- 
ru, Zilahi, Olănescu), în finală s-ait 
calificat și tineri, printre care Eugen 
Papp și Francisc Boga.

Și spada a dat loc la dispute fru
moase și aceasta pentru că și la a- 
ceasiă probă au fost prezenți multi 
fruntași. Oscar Thelmeiner, Constan
tin Stelian, Răzvan Dobrcscu, Con
stantin Ciocîrlie sînt cîțiva dintre cei 
care. s-au dovedit bine puși la punct 
cu pregătirea. Această constatare este 
cu atît mai îmbucurătoare, cu cît ne 
aflăm în preajma unui bogat sezon 
competițional internațional.

Mai slab a fost nivelul întrecerii 
feminine. Lipsa de la start a unor 
sportive fruntașe (Olga Orban, Ma
ria Vicol, Paula Roman, Georgeta 
Sachelarie) s-a resimțit. Aceasta însă 
nu scade cu nimic din valoarea vic
toriei Ecaterinei Lazăr — cîștigătoa- 
rea concursului — sau din meritele ce
lorlalte floretiste —Cecilia Neagu, Li
dia Grib, Csaga Szentkiraly — care s-au 
comportat satisfăcător. Dacă accentuăm 
asupra acestui fapt o facem pentru a 
„aminti" unor cluburi și asociații 
sportive că anumite competiții — 
printre care se numără și „Cupa de 
iarnă" — sînt organizate anume pen
tru sportivii fruntași și că este de 
datoria lor să asigure participarea a-

Concursuri atletice in Capitală
Cdmisia de atletism a orașului 

București organizează în cinstea zi
lei de „8 Martie" un concurs de sală 
rezervat atletelor din Capitală. Con
cursul care cuprinde probele de 50 m., 
40 m.g., înălțime, lungime, greutate

Azi
NATAȚIE: Bazinul Floreasca, de 

la ora 19,30: întreceri în cadrul con
cursului dotat cu „Cupa femeii".

BOX: Gală amicală la Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii, ora 19.

RUGBI: Stadionul Uzinelor Repu
blica, la ora 16: Metalul M.I.G. — 
Si i*ed î si

VOLEI: Sala Ciulești, la ora 19,30: 
Rapid—Constructorul (m)

BASCHET: Sala Giulești, de la era 
16,30: C.S.U. — Olimpia (f), Meta
lul M.I.G. — Rapid (m)

CĂLĂRIE: baza hipică din parcul 
raionului „Gh. Gheorghiu-Dej", de la 
ora 14,30: întreceri în cadrul primu
lui concurs în aer liber.

TENIS DE MASA: Saia Dinamo, 
de la ora 8—13 și de la ora 17—21: 
meciuri în cadrul primului concurs 
ai etapei finale a campionatelor re
publicane.

Mîine
ATLETISM: Sala Floreasca II, de 

la ora 9,30: ■ întreceri în cadrul con
cursului feminin dotat cu „Gupa 8 
.Martie"; de la ora 10: start în cro
sul feminin organizat de clubul Me-

republican individual de tenis
— Rezultatele întâlnirilor de

bîrzan, Pesch — Iscovici, Covaci— 
Rethi, Popescu—Bottner ; dublu ’ fe
mei (17 cupluri): Pitică—Folea, Biro— 
Cobîrzan, - Alexandru—Barasch, Con- 
stantinescu—Tompa; dublu mixt (36 
perechi) : Pitică—Popescu, Alexan
dru—Cobîrzan, Biro—Negulescu, Con- 
stantinescu—Bottner.

Programul zilei de azi cuprinde: 
dimineața meciuri de dublu mixt, sim
plu bărbați și simplu femei, iar după 
amiază simpiu masculin pînă la sfer
turi de finală și simplu femei pînă la 
semifinale. Duminică dimineața se 
dispută sferturile de finală la simplu 
bărbați și semifinalele probelor de 
simplu femei, dublu masculin, dublu 
feminin și mixt. După-amiază se joa
că semifinalele de simplu bărbați și 
apoi toate cele cinci finale. Toate me
ciurile au loc în sala Dinamo.

Iată rezultatele înregistrate . ieri : 
dublu bărbați : turul 1 : Hegyesi, Ko- 
halmy—Dumitrescu, Stroie 2-0, Co
vaci, Procopeț—Barasch, Leibovici 

cestora (Stăruință Satu Mare nu l-a 
trimis pe Ștefan Haukler, Otilia Vad- 
nay și Maria Lutzky. Progresul Cluj 
pe Olga Orban, iar C.C.A. n-a găsit 
posibilitatea de a aduce pe Roman, 
Sachelarie și Bejan de la munte, tinde 
se aflau în vacanță).

Deși mai puțin satisfăcătoare ca 
nivel tehnic, proba de sabie a plăcut 
totuși prin dirzenia cu care a fost 
disputată. Ea a constituit însă pro
ba în care tinerii s-au remarcat cel 
mai mult. In finală, în afară de ruti- 
nații Dumitru Mustață — cîștigătorul 
probei — și Cornel Pelmuș, au fost 
numai tineri : Radu Manoliu, luliu 
Peterffy, Octavian Vintilă, Nicolae 
Constantin, Gh. Culcea și Bariton 
Bădescu.

Cîteva cuvinte se cuvin organiză
rii. Clubul sportiv Petrolul Ploești și 
consiliul orășenesc U.C.F.S. au acor
dat toată atenția acestei competiții 
care avea drept scop adunarea pe 
planșe a celor mai buni scrimeri ai 
țării. In consecință, s-au străduit — 
și au reușit — să-i asigure o bună 
organizare, ceea ce, firesc a contri
buit la reușita întrecerilor.

Agenda vînâtorului și pescarului sportiv
® După zilele de iarnă, o dată cu 

luna martie, cu sosirea primăverii, 
pentru vînat urmează o perioadă 
mai propice dezvoltării. Cu toate a- 
cestea, chiar dacă în unele locuri ză
pada s-a topit complet sau începe 
să se topească, există încă pericolul 
revenirii, e drept temporare, a unor 
zile urîte cu zăpadă și frig. De a- 
ceea vom continua să împrospătăm 
și să completăm mai departe hrăni
toarele și sărăriile, să hrănim vîna- 

se va desfășura mîine în sala Flo
reasca II de la ora 9,30. Tot mîine 
la ora 10 în împrejurimile sălii Flo
reasca se va desfășura prima cursă 
de marș a sezonului.

ME MERGEM?
talul M.I.G.; de la ora 10: start în 
prima cursă de miairș a anului.

POPICE: Arena Recolta, de la ora 
8: concurs republican feminin

CICLISM: str. Poenaru Bordea nr. 
2, la ora 10: start în cursa de fond 
dotată cu „Cupa primăverii".

RUGBl: Stadionul Parcul Copilului, 
la ora 10: C.F.R. Grivița Roșie — 
Constructorul (juniori); ta ora 11: 
C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A.; Sta
dionul Tineretului, la ora 16: Dina
mo — Constructorul; Stadionul Pro
gresul, la ora 16: Progresul — Rapid 
(meciuri în cadrul „Cupei Gr. Preo 
teasa"); Stadionul Tineretului ora 
10,30: CSU — Cetatea Bucur (meci 
amical).

VOLEI: Sala Floreasca, de la ora 
8,30: C.P.B. — Știința Timișoara (f), 
Voința — C.S.M.S. Iași (m). Cetatea 
Bucur — Știința Gluj (m); ora 20: 
C.C.A. — Victoria (m)

BASCHET: Sala Floreasca, la ora

de masă
• 9ieri —
2-0, Marinescu, Dinu Grigore—Bu- 
nea, Motancea 2-1, Anghelescu, 
Cohn—Valici, Sipoș 2-0, lonescu, 
Hoșu—Jenei, Szolesi 2-1, Majtehni, 
Demeter—Palade, Jipirescu 2-0, Bo
iangiu, Petrifăleanu—Luchian, Suta 
2-0, Nazarbeghian, Gheorghe Gheor- 
ghe—-Heiferman, Ostafi 2-0, Zaharia, 
Bodea—Săniuță, Stoian 2-0, Zador, 
Șuba—Creangă, Schifter 2-0, Nagler, 
trupei—Mureșanu, Simizianu 2-0, 
Tripa, Bohtn—Szigmund, Silagy 2-0; 
turul II : Negulescu, Cobîrzan—He
gyesi, Kohalmy 2-0, Covaci, Proco
peț—Marinescu, Dinu Grigore 2-1, 
lonescu, Hosu—Anghelescu, Cohn 2-0, 
Pesch, Iscovici—Demeter, Majtehny 
2-0, Covaci, Rethi—Boiangiu, Petti- 
făleanu 2-0 Zaharia, Bodea—Nazar
beghian, Gheorghe Gheorgiic 2-0, 
Nagler, Trupei—Zador, Șuba 2-0, Po
pescu, Bottner—Tripa, Bohm 2 0; 
sferturi de finală: Negules:i Cobîr
zan—Covaci, Procopeț 3-0, Pesch, Is
covici—lonescu. Hosu 3-0, Covaci, 
Rethi—Zaharia, Bodea 3-2, Popescu, 
Bottner—Nagler, Trupei 3-0. Dublu 
femei: turul I: Zaharia, Nahorniac— 
Jandrescu, Jandrescu 2-1, Dima, Me- 
linte—Iako, Vereș 2-1, Soos, Proco
peț—Barasch, Ungurușan 2-0, Olaru, 
Petrovici—Curt, Iancu 2-0; turul II: 
Pitică, Folea—Olaru, Cucu 2-0, Za
haria. Nahorniac—Batari, Mihalca 
2-0, Dima, Melinte—Schreiber, Deme- 
trovici 2-0, Alexandru Barasch—Max 
Erna, Crinteanu 2-0, Babicliian, Sil- 
berman—Soos, Procopeț 2-0, Constan- 
tinescu, Tompa—Mina llina, Vîrlan
2- 0; sferturi de finală: Pitică, Fo
lea—Zaharia, Nahorniac 3-0, Biro, 
Cobîrzan—Dima, Melinte 3-0, Alexan
dru, Barasch—Babichian, Silberman
3- 0, Constantincscu, Tompa—Rădui- 
că, Menyhart 3-0.

Programul primului concurs de călărie 
in aer liber

Programul celor trei zile de întreceri 
din cadrul eonoursului de călărie care 
se va desfășura pe baza hipică din 
parcul „Gh. Gheorghiu Dej” este urmă
torul: SIMBATA 7 MARTIE (de la 14,30 
17.30): 1. proba perechi (un băiat și o 
fată) obstacole 1.10 m.; 2. prima parte 
a probei de obstacole 1.30 m.; 3 „Cupa 
Fetelor” — precizie cu un baraj la cro
nometru, înălțime 1.20—1.30 m; DUMI
NICA 8 MARTIE (de la 9.30—13.00): 4. 
proba de ștafetă cu doi călăreți (un bă
iat și o fată) 1.10 m.; 5. proba de obsta
cole pentru partea a H-a pentru lotul

tul în mod normal. In același timp, 
trebuie continuată acțiunea pentru 
combaterea braconajului și stîrpirea 
tuturor răpitoarelor, pentru . distruge
rea cu orice mijloace a pisicilor și 
clinilor vagabonzi. începe sezonul 
cel mai potrivit pentru combaterea 
cu ouă otrăvite, a ciorilor și coțofe- 
nelor.

• In general, în acest timp vîna- 
tul cu păr și pene aflîndu-se în pe
rioada de împerechere este ocrotit, 
deci nu poate fi împușcat. Totuși, 
este permisă vîn'&taarea porumbeilor 
sălbateci, a turturelelor, cocoșarilor, 
cocorilor, becaținelor, dublelor,’ rațe
lor mari (pînă la 20 martie) și a al
tor specii de vînat de baltă.

® Un eveniment așteptat cu multă 
nerăbdare este începerea pasajului si
tarilor. Vînarea lor oferă momente 
plăcute de recreare și posibilități de 
tir pretențios. Cu data de 1 martie 
s-a deschis vînătoarea la urși, la pîn- 
dă și la hoit.

12: Olimpia — Dinamo (m); de la 
ora 15,30: C.C.A. — Constructorul 
(f), C.C.A. — Cetatea Bucur (m), 
Progresul — Rapid (f).

FOTBAL: Stadionul Dinamo, la ora 
13: Lotul de juniori al R.P.R. — 
Oonfecția (amical); la ora 15: Car- 
pați Sinaia — Petrolul Ploșeti (Cupa 
R.P.R.); Teren Obor, ora 10,30: A.S. 
Pompierul (fost Dinamo Obor) — 
Poiana Cîmpina.

CĂLĂRIE: Baza hipică din parcul 
raionului „Gțr_ Gheorghiu-Dej“, de la 
ora 9,30: întreceri în cadrul primului 
concurs în ae>r liber.

NATAȚIE: Bazinul Floreasca. de la 
ora 10: întreceri în cadrul concursului 
dotat cu „Cupa femeii".

TENIS DE MASA: Sala Dinamo, 
de la ora 8—13 și dc la ora 18—21: 
meciuri în cadrul primului concurs al 
etapei finale a campionatelor republi
cane.

PATINAJ: Patinoarul „23 August", 
de la ora 18,30: festival artistic spor
tiv „Primăvara pe gheață".

BOX: Sala de festivități a uzinelor 
„Mao Tze-dun“, ora 10: reuniune în 
cadrul campionatului nepublican de 
juniori și seniori (faza orășenească).

Pe drumul cei bun

In anul trecut, activitatea asocia
ției sportive C.F.R. Caransebeș a lăsat 
mult de dorit, și aceasta pentru că 
cei aleși în conducerea sa nu-și du
ceau cum trebuie activitatea. Recent, 
consiliul asociației a fost înlocuit. 
Schimbările efectuate au produs un 
reviriment serios. Numai în ultimele 
sâptîimîni, mai mult de 290 ceferiști 
s-au înscris în U.C.F.S. O deosebită 
atenție a început să se acorde sec
țiilor pe ramură de sport, a căror 
a^țivitate în anul trecut era complet 
neglijată. De asemenea a fost înfiin
țată o nouă secție : cea de box. (Ro
mulus și Radu Zeno)

O inițiativă frumoasă

Pentru a asigura o dezvoltare per
manentă activității sportive de ma
să, consiliul raionul U. C. F. S. Că
lărași — împreună cu asociația spor
tivă' Voința — a luat inițiativa or
ganizării unor concursuri săptămînale 
cu caracter de masă. Pină în prezent a a- 
vut loc un concurs de șah la care au 
participat 62 concurenți. In ctirînd se 
vor desfășura concursuri de gimna
stică, lupte, tenis de masă, schi etc. 
(S. Cristea)
Cresc rîndurile membrilor U.C.F.S. 

în raionul Panciu

Zi de zi cresc rîndurile membri
lor U.C.F.S. în raionul Panciu. Prin 
munca perseverentă a activiștilor 
sportivi din acest raion, o serie de 
asociații sportive au reușit să înmî- 
r.eze membrilor lor noile carnete
U.C.F.S. și, în același timp, să în
caseze cotizațiile sportive în proporție 
de suta la sută. Este cazul asociației 
sportive a școlii medii mixte din Pan
ciu, unde cei 250 membri U.C.F.S. 
au cotizația achitată la zi și au pri
mit noile carnete de membru al aso
ciației. Asemenea rezultate frumoase 
au fost înregistrate și în ur.ele aso-

de obstacole; 6. proba pentru lotul de 
probă completa; 7. „Cupa Fetelor“ — 
forță progresiva 1.30 m.; 8. Tentativă
do record la înălțime; LUNI 9 MARTIE 
(de la 15.00—17.33): 9. probă pentru copii 
sub 15 -ani; l<0. probă pentru artiștii din 
asociația sportiva Artă-Cinematografie —
1.20 m.; 11. probă pentru călăreții din 
asociațiile sportive.

„Cupa Fetelor'’ va fi atribuită concu
rentei care va adiționa cel mai bun 
punctaj în cele două parcursuri indi
viduale de sîmkiătă și de duminică.

• In ceea ce privește pe amatorii 
de pescuit sportiv, ei nu vor putea 
încă să practice sportul lor favorit 
decît abea peste vreo cinci săptămîni. 
Pînă atunci, pescarii își vor revizui 
și pune la punct uneltele.

e Păstrăvul curcubeu este în plină 
bătaie. La fel și lipanul. Dacă timpul 
permite, poate începe acțiunea pentru 
deversarea (așezarea) alevinilor 
(puieților de păstrăvi) în pîraie, în ve
derea repopulării fondurilor de pes
cuit. In cazul cînd nu se constată o 
mortalitate prea mare a puieților, ci 
mai pot fi păstrați în troci sau în 
bazine pietruite și cimentate. In a- 
cest fel puieții se vor putea dezvolta 
mai bine între 4 și 8 luni devenind 
mai rezistenți și deci capabili să su
praviețuiască. Tot în acest scop se 
va acorda mare grijă hrănirii lor.

o Trebuie subliniat faptul că în 
această lună urmează să fie încheiate 
lucrările asupra evaluării efectivului 
de vînat existent la începutul anului, 
lucrări importante - asupra cărora s-a 
atras atenția în mod deosebit. Deci, 
filialele trebuie să depună toate efor
turile pentru îndeplinirea cu conștiin
ciozitate a acestor sarcini.

H I P
MÎINE ALEARGA 84 DE TRAPAȘl

Reuniunea de mîine dimineață de la 
Băneasa-Trap marchează un record: 
cel mai mare număr de concurenți în 
cadrul unei zile de alergări. In cele 9 
probe participă 84 de trăpași. Figu
rează 5 alergări cu cîte 10 cai.

Acest număr mare de partanți con- 
stitifie o bună chezășie a spectaculo
zității.

Capul de afiș al reuniunii îl for
mează premiul 8 Martie, rezervat con
ducătoarelor amatoare. In această 
probă vor concura :

Havara 1700 (Jeny Argeșcanu), Pri
veliștea 1720 (Rozalia Avram), Ora- 
vița 1740 (Dina Mihalcea), Minciuna 
111 1740 (Lily Urșeanu), Pamtil 1740 
(Ileana Mîndrilă), Vulcan 1760 (Any 
Lehovida), Sena 1760 (Lidia Roman), 
Bega II 17W (Catița Ispas).

Pentru caii din prima categorie este 

ciații sportive sătești cum ar fi cele 
din comunele Diocheți, Străoane și 
altele. (Nicolae Vlădoiu)

Un nou club cultural sportiv

Cu ocazia unei adunări generale ți
nută recent, membrii asociației spor
tive „Horticultorul" de pe lingă cen
trul școlar agricol Curtea de Argeș 
au propus să se înființeze lin club 
cultural sportiv. Cu sprijinul condu
cerii școlii (director ing. agronom 
Constantin Pantor) această dorință a 
sportivilor a fost realizată. Clubul 
cultural sportiv este plin în fiecare 
zi de tineri care joacă șah sau tenis 
de masă. La d'spoziția tinerilor stau 
și o scrie de reviste sportive, ziare 
și cărți de specialitate. (Emanoil Ste- 
rescu)
Au introdus gimnastica de producție

® La fabrica „8 Mai" din Mediaș 
s-a introdus. recent gimnastica de 
producție. Muncitorii au primit cu 
bucurie această acțiune. Printre cei 
ce slut nelipsiți la gimnastică se nu
mără și fruntașele în producție Ana 
Bucur. Irina Ambruș și o serie de 
muncitori mai vîrsinlci ca 'Martin 
Deunderfcld. (52 ani), Rozina Pel ger 
(50 ani), Erida Giikler (48 ani) și al
ții. (Dan Vintilă)

® Recent, încă două întreprinderi 
din orașul Sibiu ati introdus gimnas
tica de producție. Este vorba de fa
brica de ciorapi „7 Noiembrie" și 
„Balanța". La fabrica de ciorapi, 
exercițiile sînt conduse de maestra 
emerita a sportului Lucia Dobre și de 
gimnastul fruntaș Ion Moldovan, iar 
la întreprinderea „Balanța" de ins
tructorul voluntar Dumitru Dodea, 
muncitor iu întreprindere. (I. Ilie)

( Spectacol sportiv artistic

mai buni patina- 
Capitalei își vor 
cunoscttții artiști 
Ovid Teodorescu, 
Ion Lucian, Gigi

Primăvara pe gheată”
Mîine seară va avea loc pe 

gheața patinoarului artificial ,,23 
August" spectacolul sportiv artistic 
„Primăvara pe gheață", în organi
zarea clubului sportiv Victoria.

Alături de cei 
tori artistici ai 
da concursul 
Mircea Crișan, 
Liliana Tomescu, ,
Marga, Sorina Dan și Gioni Dinii- 
triu. Programul, care începe la 
orele 18.30, este foarte atractiv 
și cuprinde printre altele dansuri 
acrobatice, figuri libere, sărituri 
obstacole, „Ghioceii pe gheață", 
sîrba pe patine și diverse demon
strații de patinaj artistic.

Din toate sporturile
CONCURS REPUBLICAN 
FEMININ DE POPICE

Federația de popice organizează în 
cinstea zilei de „8 Martie” pe arena 
Recolta din Capitala un concurs cu 
caracter republican rezervat celor mai 
bune jucătoare din țară. întrecerile 
încep duminică la ora 8.

CONCURS DE PARAȘUTISM 
IN CINSTEA ZILEI DE 8 MARTIE

Aeroclubul București va organiza 
mîine un concurs de parașutism la oare 
vor participa cîteva dintre cele mat 
bune parașutiste din țară'. Vor lua star
tul, printre altele, campioana lumii Elena 
Băcăoanu, Elisabeta Popescu, Margareta 
Mehedințeanu, Ecaterina Diaoonu, A- 
lexaridrina Dorobtanțu, Rada Ichim șa.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul fotbalistic de 

mîine de la Dinamo (Carpați Șinaia— 
Petrolul Ploești și Lotul de juniori 
R.P.'R.—Confecția) sînt îin vînzare la a- 
genția Pronosport (Calea Victoriei 9)» 
casa specială din str. I. Vidu și stadio
nul Dinamo.

ISM
deschis premiul Elisabelh H., în care 
vor fi aliniați:

Berna 1700 (Avram G.), Teotana 
1700 (Crainic Tr.), Rosa 1720 (Marcu 
Tr.), Nărăvaș 1740 (Vasile Gh.), Ha- 
mefal 1740 (Tănase Gh.), Oțel 1760 
(Solcan), Ticăti 1760 (Ichim), Lustra
giu 1780 (Mihăilescu).

In premiul Elly concurează trei ani 
din prima categorie cu recorduri de 
1’32,6—1’35.

Pariul austriac începe cu suma de 
5261,40 lei.

Reuniunea începe la or,a 10.
REINTRA CAMPIONII

Pînă la fineîe acestei juni vor re
intra in arenă și restul de fruntași de 
generație. Duminică 15 martie vor 
reapare Vampir, clasat al treilea în 
Derbi și Zăduf, cîștigătorul preruiului 
clasic al Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii.
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S MINUJTE C8J.„>
Artistul poporului Grigore Vasiliu-Birlic l p[î]^WȚj 

i“... fotbalistică si despre altele..}despre „premiera"

i Echipa se află în impas.1 
[După ce a condus cu două-, 
itrei coșuri, a fost ajunsă dei 
'formația adversă și acum[ 
[trece printr-un moment difi-i 
icil. Dar... ce se întîmplă?1 
'Unu, două, trei coșuri la[ 
,rînd de la distanță și echipai

■

2
<< :
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8

4

Fodor. ccunpo- 
al echipei re- 
țării și al e- 
cainpioană a

Alex. Fodor se 
multă conșțiin- 

îndatoririle sale

ss-a distanțat din nou. Jucă-% 
5 terii acționează de acum re-< 
șlaxați, cu mai mult calm. Au 
scăpătat mai multă încredere. 
/ Obișnuiților spectatori de 
51a baschet nu le va fi greu 
bsă recunoască în realizatorul 
<celor trei coșuri descrise mai 
5sus (într-o fază imaginară) 
5pe Alexandru 
<oent de bază 
z prezentative a 
Echipei C.C.A.,
SR.P.R. Fodor este unul din- 
Ktre cei mai valoroși baschet- 
vbaliști ai țării, a cărui teh- 
5nică este invidiată de rnuiți 
^jucători vestiți din Europa. 
zBine pregătit întotdeauna. 
5calm, foarte disciplinat, Fo- 
Sdor este un exemplu pentru 
Aținerii baschetbalist!. Căpitan 
zin cadrele Forțelor Armate 
bale R.P.R., 
K preocupă cu 
zeiozitate de 
$ profesionale.

ORIZONTAL: 1. Exercițiul li
ber, executat la sol sau la un 
aparat — Rotire a corpului în 
timpul executării unei figuri. 
2. Procedeu de a sta în echi
libru pe bară — Regiune mun
toasă în U.R.S.S. 3. Adevărat
— Aparat nelipsit în întrece
rile de gimnastică. 4. Exerciții 
spectaculoase executate de obi
cei- la aparate — Avocat. 5. 
Ceea ce fac gimnaștii înainte 
de a executa o săritură — Di
minutiv feminin — Vîrsta. 6. 
Elanul pe care și-l iau gim
naștii — Coniucție — Prefix 
pentru albine. 7. Figură execu
tată mai ales la bîrnă, gim
nasta stînd în echilibru — Nume 
feminin. 8. Pasăre în Egipt — 
Se cam încurcă uneori — Lo
cul la care aspiră orice gimnast 
într-o întrecere. 9. Verbul exer- 
cițiilor executate la frînghie — 
A mișca ritmic corpul sau bra
țele. 10. Pronume demonstrativ 
Ypon.) — Numeral — Tot, la 
Iași! 11. Lată, dar inversată!
— Exerciții de mare dificultate! 
12. Paralele folosite numai de 
gimnaste — Notă... pe jumăta
te — Măsură agrară. 13. Cam
pion — Poziție din care se în
cepe un exercițiu la bară (fqm).

VERTICAL: 1. Figură de o 
rară spectaculozitate executată 
atît la sol1- cît și la aparate — 

n<

La un club culhuznic
Iubitorii de șah au auzit, de

sigur, de maestrul sovietic G. 
1. Juravlev, participant la nu
meroase 
unionale, 
maestrul 
colhoznic 
regiunea

Renumitul șahist își împărtă
șește cunoștințele în domeniul 
jocului pe 64 patrate și celor
lalți tovarăși de muncă din 
colhozul „Steagul comunismu
lui". Deseori el poate fi vă
zut la clubul colhozului, unde 
explică la tabla de șah „secre
tele" deschiderilor și combina
țiilor, fiind ascultat cu multă 
atenție de toți cei din jur.

turnee și campionate 
Nu toți știu însă că 
Juravlev este țăran 
din raionul Kamensk, 
Kalinin.

să-i iei un inter- 
Gri- 

să 
de... 

să 
dispare ca 

un spiriduș, mereu grăbit, zbu- 
rînd cu mașina între J—“ 
repetiții sau spectacole.

Iar în zilele acestea 
a avut loc premiera 
film roniînesc „D-ale carnava
lului" (în care interpretează 
rolul lui Crăcănel) vă închi
puiți că este și mai greu să-i 
dai de urmă. Bine că mai sînt 
pe lumea asta și stopurile de 
la intersecții, așa că pro- 
fitînd de această binefacere a 
civilizației, ni-am urcat 
el în mașină.

— In felul acesta — 
spus el — interviul o 
meargă ca... pe roate.

Apoi a adăugat :
— Precis că vrei să mă întrebi 

despre „D-ale carnavalului" I
— Dar și despre... „D-ale 

sportului".
— E în regulă. Sînt un 

sportiv Ci vechi state de ac
tivitate. Nu știu dacă cunoști

Dacă vrei 
viu artistului poporului 
gore Vasiliu-Birlic trebuie 
posezi veritabile calități 
maratonist. Tocmai cînd 
spui că l-ai „prins"

un amănunt. In tinerețe am 
jucat iotbal la Fălticeni. Am 
jucat în postul de inter stingă 

echipa „Avîntul". Coleg dela

lingă

cîr.d 
noului

două

Desen de CIK DAMADIAN 
— Laureat al Premiului de 
Stat —

echipă îmi era artistul poporu
lui .fulcs Cazaban. Insa, deh, 
ce e drept e drept, nu prea 
îmi pasa... mingea. Lucru care

Mic „examen" în ajunul deschiderii
sezonului oficial la fotbal

Cunoașteji regulamentul acestui sport ?

activitatea compe- 
fotbal !
tribunele vor fi 

spectatorii vor

Reîncepe 
tițională- la

Din nou 
pline, din nou 
trai emoțiile meciurilor. ȘL., ca 
totdeauna, unii nu vor conteni 
cu „sfaturile" date jucătorilor, 
cu aprecierile la adresa lor. 
Ascultîndu-le comentariile, ai fi 
dispus să crezi — cum remarca 
uri umorist — că toți virtuoșii 
fotbalului s-au adunat in tri
bune, iar pe teren evoluează 
niște bieți începători...

Bineînțeles că nu vor lipsi 
nici aprecierile în legătură cu 
arbitrajul, cu diversele articole 
de regulament.

Un mic „control" la început 
de sezon, ca să constatați în 
ce măsură sînteți în curent cu 
regulamentul jocului de fotbal, 
mi strică. Iată, mai jos, dragi 
cititori, cîteva întrebări la care 
sînteți invitați să răspundeți.

★

1. Un atacant este faultat în 
terenul advers, pe linia de 16 m. 
El se împleticește și cade apoi 
dincolo de linie, în careu. Ce 
decizie trebuie să dea arbitrul ?

•țsdeapsd ap 'dej 
-E.idns U(p oj.ied auej marea 
ezeanoreui crea ețujt țjapțs 
-uod as ijonițui ‘„ui n“ i

2. Un jucător șutează. Ba
lonul lovește pe arbitru și... 
intră în gol, în colțul opus celui 
spre care se aruncase portarul. 
Ce trebuie să fluiere arbitrul ?
ap Mise lauri jnoja au-.Aop 
a-iva tnam-ie ^bipjaui -ap 
a nu go Saiafujauiq) lob z

3. Arbitrul acordă lovitură
liberă indirectă. De altfel, el 
și semnalează acest lucru ju
cătorilor, ridicJnd -*4—'
cu pumnul închis, 
taș trage la poartă 
gea intră în | ' 
• ost atinsă de 
câtor. Firește, 
valabil.

ajunsese între timp dincolo de
suprafața 
cizie va

de pedeapsă, 
da arbitrul ?

Ce de-

•ațjnosip ‘..UI TI"
5. Un jucător, vrînd să pa-

Dar ce

stingă 
înain- 

min- 
să fi

mina
Un 

Ș’ 
gol fără 

: nici un alt ju- 
punctnl nu este 

i acordă arbitrul ?

lasjțp
liqciBA

BOJEtUX ajEOd 
?Jo.qn

jos un
as n-u ., .. . _ .... ___ „
-iao| trța siieod up WV S

4. Învălmășeală în careu. Un 
apărător lovește pe un atacant, 
iar mingea degajată de fundaș

seze mingea unui coechipier, i 
se pare în primă clipă că a- 
cesta nu mai are în față decît 
pe portar. Imediat însă observă 
pe extrema cealaltă un apărător 
advers, care se află pe aceeași 
linie cu colegul său de echipă, 
căruia 
acesta 
valabil

îi dă atunci mingea, jar 
marchează, 
sau nu ?

ucsJC.Ape 
iaa llUod bjuii țS . . _
puia® au ‘(pțBSjo) țnrnaot B-ref 
-e ur ațsa jnSequiEuj ‘sjavp© 
aoțg.igct& un na ațuif țâeoeoe 
aci as puia Jiejub "N S'

Golul este

țop uftnd 
ia ajiuj

nu mă împiedica însă' ca în e- 
chipa mea, eu să marcliez cele, 
mai multe goluri.

— Adică îr? propria...
— am îndrăznit.

— Nui 1 — mi-a 
impacienltat maestrul

— ci în... poarta de 
a terenului..,

— Cum a fost la
— am întrebat în

— La care ?
— La noul film,
— Succes deplin 

frebat la care, deoarece 
tămîna aceasta mi-am 
gramat două premiere, 
din ele o am duminică: premie
ra... noului sezon dc fotbal. Ini 
„stagiunea" aceasta, îmi iau an-, 
gajamentul să nu lipsesc de la' 
nici un meci. Dar să-și ia și. 
fotbaliștii noștri un angajament.’

— Care anume ? .
— Să se străduiască să îm

bunătățească nivelul fotbalului { 
nostru și să elimine de pe te-' 
renul de sport deprinderile ( 
vechi și nesănătoase.

— Și acum, aș vrea 
spuneți care este echipa 
neavoastră favorită ?

— Farul-Constanța.
— ! ? I ?
— Nu te mira, deoarece 

să-ți explic de ce. Pentru 
în ea joacă acum jucătorul 
meu favorit : centrul înaintaș 
Ciosescu.

— Care este meciul 
va produs cea mai 
taie de cap ?

— Meciul dintre 
Știința Timișoara și 
București. Și asta 
echipa mea favorită 
aceea, Știința 
pierdut campionatul.

— Proiecte de
— Să turnez 

despre realitățile 
țara noastră. Și 
comedie care să 
ravurile care mai 
încă...

Discuția fiind încheiată, ainl 
profitat de un stop și după ceț 
mi-am luat rămas bun, am co- 
borît din mașină. Sau... cu 
alte cuvinte, am pus „stop"' 
interviului de față I

T. DUM1TRAN

Televiziunea n-a mai 
nifestație sportivă

La pian! 2. Diminutiv al lui 
Nicolae (mold.) — început de 
avînt! — Legănare a corpului 
în timpul executării unui exer
cițiu la paralele, bară etc. 3. 
Calitate indispensabilă gimnaș- 
tilor. 4. Locul de desfășurare a 
întrecerilor de gimnastică (sing)
— Alt diminutiv feminin — Po
lițai, pe vremuri. 5. In poezie 
sau în muzică — Umblat, cir
culat (în ciclism). 6. Renumit 
pictor rus — Acompaniază în 
gimnastica artistică. 7. Asaltat
— Sprinten în mișcări. 8. Fotba
list dinamovișt — Aparat de gim
nastică (sing). 9. Felicitare ■—
Pronumele cam
pioanei absolute a 
R.P.R. la gimnasti
că. 10. Întărită prin 
sport! — In 
gat — Grup 
sportivi. 11. 
rupte ! — Ca 
ralele, bîrnă, 
12. Celebră gimnas
tă sovietică, care a 
evoluat și în țara 
noastră. 13. Gimna
ste la Clubul Spor
tiv Școlar! — Așa 
cum sînt toți spor
tivii noștri.

Cuvinte rare:
IBIS.
VASILE DUMITRU

..
RADU VASILESCU, PITEȘTI—

1) Recentele performanțe ale 
atleților Loscilov—U.R.S.S. (18,08 
la aruncarea greutății) și John. 
Thomas—S.U.A. (2,165 m. la 
ritura în înălțime) n>u pot fi o-

răspunsC motogate ca recorduri (primul 
Birlic 1 european; cel cTe al doi’ea: mon

. , J dial), întrucît e vorba de re
intrare v zultate obținute în concursuri 

J țpe teren acoperit. în aceeași 
nrpminrq situație se găsește și aeel 4,81 m. 
' ’ ,. c ’ x la săritura cu prăjina, realizat 

continuare. / de curînd de Don Brag (S.U.A.), 
rezultat care întrece cu 3 centi
metri recordul mondial deținut 
die compatriotul său Bob Gutow- 
ski. De-altfel, tretiuie să știți 
că aceste performanțe nu sînt 
înregistrate nici ca recorduri de 
sală, ci sînt consemnate <foar ca 
date informative de către cei 
ce urmăresc «activitatea atletică 
arătînd. în orice aaz, că atleții 
respectivi sînt î.n mare formă.
2) Cel mai încăpător stadion din 
Europa este cel de la Glasgow, 
care poate cuprinde 134. OM de 
spectatori, mai bine de jumătate 
dintre ei avînd însă rezervate 
locuri în... picioare. Dacă ne re
ferim la stadioanele moderne, 
care asigură spectatorilor locuri 
de stat pe bănci, cele mai mari 
din Europa sînt: stadionul Cen
tral „V. I. Lenln*4 din Moscova, 
stadionul din Leipzig, stadionul 
din Chorzov, ,,Nepstadion“ din

sa-nrif Budapesta, „Bernabe“ d’in Ma- 
dnm-Warthe“ din Viena, 
u precum și stadioanele olimpice

' diin Roma și Berlin. Toate au 
în jur de 100.000 locuri.

f GHEORGHE ZOCEA, LUGOJ.- 
aml 1) Ați cîștigat rămășagul pe care 
caX l-ați făcut cu tovarășii dv. d’e 

muncă: în 1955, Dinamo Kiev a 
învins la Kiev selecționata de 
fotbal a Libanului cu scorul de 
18-0! 2) Clasa boxerilor ameri-

r'irpl cani amatori nu este prea rifJi 
î *'A cată, deoarece în S.U.A. boxul 

mare Da-J amator constituie doar o rezervă 
ț a 'boxului profesionist. Foarte 

ecllioele I rar se boxeri amatori
n . i/ care depășesc vîrsta de 19-20 ani.
1 rogrestiiv Apoi, trec la profesionism. li 
deoarecex obligă managerul șl... viața!

.... P? vremea! traian sincraianu, bucu- 
limișoara, 3/reȘTI. — l) Contestația făcută 

de T.D.N.A., după cel de al 
treilea meci jucat la Geneva, in 
cadrul Cupei Campionilor Euro- 

I peni, n-a fost admisă, pe prin
cipiul că arbitrul este suveran 
pe teren. Fotbaliștii bulgari ră 

I mîn însă' învingătorii morali ai 
acestei partide în care au con 
dus cu 2-1. Scor final: 3-2 pentru 
Atletico Madrid. 2) Din 1948 pînă 

■ în 1962 (patru ani 
Cupa R.P.R. a fost 
C C A.

ING. ALEXANDRU _ . ___
ZAU. — Cînd a înscris Ciosescu 
R goluri într-un singur meci, 
devenind gol-geterul câmp ion-a- 

i tulul? in 1955, în partida cu Di
namo Orașul Stalin, jucată la Ti
mișoara. Scorul întîlnirit: «-0.

ALEXANDRU MIHAILOV, TI 
MIȘOARA — 1) In campionatul 
categoriei A, la baschet, retro
gradările au loc după urmă
toarele criterii: în competiția fe
minină retrogradează’ ultimele 
două clasate; ia băieți, numă
rul echipelor care trec de la 
„A" la ,,B“ este tot de do-uă 
dar numai ultima clasată retro
gradează automat. Regulamentul 
prevede că’ cea de a doua echipS 
care retrogradează este formația 
bucureșteană de pe locurile IX, 
X sau 
nici o 
aceste 
chipa 
clar, ’ 
tantin 
din

poarta st

firește...
Te-am în- 

săp- 
pro- 
Una

viitor ? 
într-un film 

de astăzi din 
anume, într-o 
satirizeze nă- 

dăimtiesci consecutiv) 
c iști gat ă de

ISPAS. BU-

transmis de inu.ll nici-o ma-

ION POȘTAȘUL

2)
26 ani. Joacă la
A debutat în 
a Unirii Tricolor.

caz că nu există 
bucureșteană pe 

retrogradează 
pe locul 
Gheorghe

TELEVraUfTEA

Sport șî

„Spune-mi ce

€- 
XI. E 
Cons- 

C.C.A 
echipa 

A
la Progresul I.C.A.S.

Concursuri de înot 
dincolo de cercul

Minerii sovietici din Vorkuta 
— localitate situată dincolo de 
cercul polar — au primit de cu- 
rînd un dar minunat. A fost 
dat în exploatare primul bazin 
de înot din aceste ținuturi, u- 
tilat cu toate cele necesare" 
practicării acestui sport. Bazi
nul măsoară 10 x 25 m., are 
două trambuline pentru sărituri 
și este luminat cu becuri de 
neon. O instalație specială de 
încălzire a apei, asigură menți
nerea temperaturii constante la 
26 grade.

La deschiderea noului bazin, 
au avut Ioc întreceri de înot și 
polo pe apă între sportivii 
Vorkuta și Inta. Bazinul 
Vorkuta este baza de înot 
tuată cea mai la nord din 
treaga Uniune Sovietică.

să jac să-ți plac puțin ?..."
(Desen de V. Crivăț)

XI. In 
i echipX 

locuri, 
clasata’ 

nu?.
are

1954. 
de juniori 
mai jucat 
si la Locomotiva-Lași.

din 
din 
si- 
în-

423456789 10 11 12 13 .
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• In luna august, 
expediție neobișnuită 

„ataca" unul din 
vîrfuri 
Hima-

o 
va 
cele mai înalte 
ale munților 
laya: Cho Oyn (8150 
m). Este vorba de un 
grup alcătuit exclusiv 
din alpiniste, printre 
care și Pem, Nima și 
Doiima Norgay, res
pectiv fiicele și nepoa
ta Iui Tiensing, cu
ceritorul Everestului. 
Pentru prima oară o 
astfel dc performanță 
este încercată de o e- 
chipă exclusiv femini
nă. Firește, evenimen
tul și-a găsit un loc 
de frunte printre ști
rile senzaționale din 
presa apuseană. Atra
să în modul cel mai 
„dezinteresat" de 
ceasta tentativă alpi- 

o întreprindere 
Grenoble, „Casa 

Moveler”; s-a oferit 
să echipeze întreaga 
expediție cu tot ce-i va 
fi necesar pentru ur

a-

cușul pe dificilele 
înălțimi ale Hima- 
layei. „Dărnicia" pa
tronului acestei case 
s-a vădit de îndată; 
gestul său nu avea de
cât scopul de a face 
reclama 
turistice 
„Moveler".

î na teri-a lei or 
și alpine

• De 
stațiunea 
turi de 
misch 
s-a desfășurat tradi
ționalul 
schi 
lui", 
proba de slalom 
fost francezul F. Bon- 
lieu. Cine s-a găsit 
mai întîi să-l felicite 
pentru această perfor
manță de seamă 1 O 
altă casă fa fel de 
„dezinteresată" ca și 
cea „Moveler" : între
prinderea Banania. 
Bineînțeles, fără a ne
glija să adauge „feli
citărilor" și amănun
tul că „Banania" este

curînd, in 
de spor- 

iarnă Gar- 
Parterkirchen

concurs de 
al „Ka.ndaharu- 
Invingător in 

a

alimentul care dă pu
tere, convenind sto
macului cel mai deli
cat și ficatului cel 
mai sensibil...

Ce nu fac capitaliș
tii pentru a stoarce 
hani, bani cît mai 
muriți 1

• La ultimul con
curs pe velodrom, 
cunoscutul ciclist ita
lian Fausto Coppi a 
apărut cu o... freză 
impecabilă. Luciul de
osebit al părului pă
rea anume destinat să 
atragă atenția. „Mis
terul" a fost repede 
dezlegat, atunci cînd 
spectatorii au văzut 
inscripția de pe tri
coul lui Fausto ; el va 
alerga de acum îna
inte pentru „culorile" 
unei fabrici de produ
se cosmetice 1

Pentru o pîine, unii 
sportivi din țării'.e ca
pitaliste slot nevoiți să

t

treacă și peste dem
nitatea lor de oameni.

• La Paris a fost 
■proiectat de curînd un 
film documentar des
pre marea întrecere 
automobilistică „Cupa 
Alpilor". Cine credeți 
că a realizat acest 
film ? Nimeni altcine
va decît societatea pe
troliferă „Shell Ber
re" 1 Înainte de înce
perea filmului, un re
prezentant a! acestei 
societăți, direct inte
resată în desfășurarea 
primejdioaselor curse 
de automobile din oc
cident, a rugat să se 
păstreze un minut de 
reculegere pentru Col
lins, Musso, White- 
head și Evans, auto- 
mobiliști care au mu
rit în ultimul sezon. 
Orice s-ar spune, cei 
care mînă spre moar
te pe profesioniștii 
volanului au inima 
plină de „gingășie"...

Dar, a®ta numai pen
tru a arunca praf în 
ochii oamenilor muncii.



O aniversare scumpă| federația internațională de atletism 
trebuie să rezolve problema juniorilor!

FOTBAL PESTE HOTARE
poporului romîn

S-au împlinit 14 ani de la me
morabila victorie obținută de 
către forțele populare din țara 

noastră care, sub conducerea Parti
dului Comunist Romîn, au măturat 
de la cîrma țării guvernul reacționar 
trădător al lui Rădescu, instatirînd 
primul guvern democratic. Actul de 
la 6 martie 1945 a înscris o pagină 
glorioasă în istoria patriei noastre, 
a consemnat o victorie hotărîtoare a 
oamenilor muncii in lupta pentru cu
cerirea puterii, pentru instaurarea dic
taturii revoluționar - democratice a 
muncitorimii și țărănimii, în care 
clasa muncitoare avea rolul conducă
tor. El a însemnat, de asemenea, o 
înirîngere categorică a reacțiunii in
terne și internaționale, o încununare 
a luptei neobosite desfășurate de po
por împotriva tuturor mașinațiitriilor 
forțelor reacțiunii care voiau să men
țină la putere regimuri antipopulare, 
uri te de popor.

In condițiile favorabile create de 
înaintarea victorioasă a armalei so
vietice și eliberarea țării noastre de 
sub jugul cotropitorilor hitleriști. Par
tidul Comunist Romîn a organi
zat și condus insurecția armată de 
la 23 August 1944, fapt ce a creat 
toate premizele și condițiile necesare 
pentru zdrobirea claselor exploatatoa
re, pentru instaurarea unui regim de
mocrat-popular. Drumul parcurs de 
popor de la 23 august 1944 și pînă 
la 6 martie 1945 a fost creți și pre
sărat de numeroase jertfe. Partidul, 
cu toate greutățile ce le întîrnpina, 
prin lupta sa patriotică și antifascis
tă a cucerit atașamentul maselor 
populare, a dobîndit în rîndurile cla
sei muncitoare o deosebită autoritate 
și popularitate, lucru ce liosea celor
lalte partide, așa-zise istorice. Lozin
cile revoluționare lansate de oartid, 
largile acțiuni de masă organizate de 
acesta împotriva sabotajului frontului 
antihitlerist, a inflației, împotriva 
haosului în economia națională,
mobilizat poporul la luptă, și de 
aceea poporul nostru, în bătăliile pe 
care le-a dat, a socotit partidul co
munist drept conducătorul său poli
tic și încercat, lată de ce, firesc, cele 
mai 'argi mase populare de la orașe 
și sate, avînd în frunte eroica noas
tră clasă muncitoare, au urmat cu 
încredere și nezdruncinată hotărire 
partidul, luptînd pentru libertatea și 
independența țării, pentru o viată mai 
bună.

Infruntînd ruina și haosul economic 
pe care le-au lăsat în urma lor răz
boiul și jugul fascist, mase largi de 
oameni ai muncii au pornit lupta im-

potriva reacțiunii împiedicînd clasele, 
exploatatoare de a pune la cale o‘ 
lovitură fascistă, de a dezlănțui în, 
țlana noastră ura război- civil. Ma-- 
rea demonstrație de stradă care 
avut loc la București, Ia care au, 
participat peste 600.000 de oameni ai'

atl

: • Primul bilanț internațional al juniorilor • Atleții 
mul loc al clasamentului pe țări

' Sfîrșitul fiecărui an de activitate a- 
tletică prilejuiește pasionaților de bi
lanțuri posibilitatea intocniirii a fel de 
fel de clasamente interne și interna- paitivipai pcoic uuv.uvv ut vanrcin ai >>.. . . . t , . , . T .muncii și țărani din satele aProPiate$|!°™K£^^^^ 

ale Capitalei, a silit pe Radescu sa 
demisioneze. Masele au fost acelea1 
care au hotărît marea 1 
putere, instaurînd la 6 martie 194b 
puterea democrat-populară, alegînd 
astfel calea democrației populare ș(\ 
nu calea reîntoarcerii la robia capi-, 
lalistă. Demascarea uneltirilor cercu-' 
rilor imperialiste și izolarea de mase' 
a partidelor burghezo-moșierești a. 
creat apoi condițiile ca sub condu-1 
cerea partidului să se treacă la alun
garea ultimilor reprezentanți ai bur
gheziei din guvern, la zdrobirea defi-; 
nitivă a partidelor burghezo-moșie-. 
rești, la răsturnarea monarhiei și pro
clamarea Republicii Populare Romîne,

Stăpîn pe soarta sa, luînd în, 
rnîini întreaga putere, poporul nos-' 
tru — care de veacuri a luptat pentru' 
eliberarea socială și națională — a. 
putut trece, sub conducerea înțeleaptă^ 
a partidului, la construirea unei orîite 
duiri noi, socialiste.

Cei 14 ani care s-au scurs de la, 
instaurarea regimului democrat-popu-i 
Iar au fost pentru poporul nostru anii' 
dobîndirii unor mari succese în con-, 
strucția vieții noi, ani de întărire eco-< 
nomică și politică a patriei. Regimul' 
democrat popular, bizuindu-se pe( 
munca și atașamentul entuziast al< 
maselor largi populare s-a consolidat' 
definitiv.

Strins unit în 
Muncitoresc Romîn 
Republicii Populare 
nostru muncește cu 
deplinirea 
Plenara din 26-28 noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R. privind dezvoltarea 
continuă a economiei naționale : el 
este hotărît să apere ca lumina ochi
lor și să întărească 
mul democrat-popular.

Alături de întregul 
patriei noastre — in 
lor de activitate 
forțele pentru

fice statistice. Rezultatele, atleților sînt 
astfel analizate în fel și chip și se 

bătălie p7ntru^Pârea că nimic nu a rămas uitat sau 
.....  '>trecut cu vederea. Și totuși... lata ca

> despre atleții juniori nu s-a ocupat, ani 
) le-a rîndui, nimeni. Statisticienii fie-
> -ărei țări și-au întocmit bilanțurile
> proprii, dar nimeni nu a încercat să al
cătuiască un clasament internațional.
> Este foarte adevărat că treaba aceasta a 
Mi lost foarte greu de rezolvat, în pri
cinii rînd pentru faptul că aproape 
►fiecare țară are un regulament propriu 
Jpentru juniori: împărțirea pe vîrste și 
>!iniitele acesteia diferă de la o țara la 
►alta, după cum diferă și distanțele 
.curselor sau greutatea materialelor de 
laruncat. Federația internațională de 
►atletism nu a studiat încă posibilitatea 
^întocmirii unui regulament injțernațio- 
>nal și pentru atleții juniori, deși 
►lucrul acesta ar fi necesar. Și 
Jcontinuînd discuția pe acest făgaș 
>nu vedem ce anume ar putea 
Jîmpiedica forul internațional să se 
.hotărască să rezolve această problemă 
'și să stabilească chiar criterii pentru 
^omologarea recordurilor mondiale și 
.continentale pentru juniori. Ar fi fără 
'îndoială un lucru foarte bun care, sîw 
'tem convinși, rr Ii sah't-t cu căldură 
^de toate federațiile naționale membre 
■ale I.A.A.F.

jurul Partidului 
și a Guvernului 
Romine, poporul 

...._ avînt pentru în-'
sarcinilor trasate de'

necontenit regi-;

popor, sportivii» 
toate domeniile* 
își unesc toate; 

' ‘ i pentru înfăptuirea politicii»
marxist-leniniște a partidului, a mă-; 
rețelor sarcini actuale, Desfășurîn-, 
du-și activitatea în condiții nevisate- 
pe minunatele stadioane și baze spor-; 
tive create în anii noștri luminoși,, 
sportivii sînt hotărîți să aducă noi 
succese sportive de prestigiu inter-; 
naționial, spre gloria patriei noaste,; 
Republica Populară Romînă.

sovietki pe pri-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Și totuși, iată celio- 
întoc- 
atleți

Și totuși, iată că ziaristul 
slovac Jail Popper a reușit să 
mească listele celor mai buni 
juniori din Europa. pe anul 1958, 
luînd în considerație numai rezultatele 
celor născuți în anul 1939 sau mai 
mici, distanțele și materialele devenite 
„clasice". Clasamentul general pe na
țiuni întocmit de confratele cehoslovac 
are următoarea înfățișare: 1. Uniunea 
Sovietică 181 p; 2. R F. Germana 
125 p: .3. Finlanda 89 p: 4. R.D. Ger
mană 86,5 n: 5. Marea Britanic 84 p: 
6. Dalia 79,7 p 7. Polonia 69p p: 
8. Cehoslovacia 65p p: 9. Ungaria
46.5 p; 10. Iugoslavia 30 p; 11. iilveția
23.5 p. 12. R.P. ROMINA 18 p: 13 
Franța 16 p; 14. Belgia 13 p; 15. Nor 
vegia 4 p; 16. Olanda 2,5 p: 17. Aus
tria OJj p etc.

In clasamentele pe probe primele 
locuri sînt ocupate de următorii aticii. 
100 ni: Radford (M. Brit.). Berruti 
(Ital.) si Ozolin (URSS) 10,3; 200 m' 
Radford (M.B.) 20,8; 400 m: Kinder 
(RFG) 47,7: 800 in: Sobotka (RDG) 
1:51,5: 1.500 m: Baran (Pol.) 3:48,8’ 
3.000 m: Peurla (Fini.) 8:25J): 110 mg: 
Cistiakov (URSS) și Mazza (Ital.) 
14,3: 400 mg: Araviita (Fini.) 53,6;
înălțime: Jevsiukov (URSS) 2,01; pră
jină': Brejcha (Ceh.) 4,32; lungime: 
Scharp (RDG) 7,67; triplu: Goriaev 
(URSS) 15,64: greutate: Mogan (M. 
Brit.) 15,98; disc- Balanov (URSS) 
50,69; suliță: Nikiciuk (Pol ) 72,31; 
ciocan: Teubert (RDG) 57,57.

r. vil.

După cttni s-a anunțat, în sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni" Wiener Sport Klub a terminat 
la egalitate în primul meci cu Real 
Madrid. Intr-un alt meci, Atletico Ma
drid a jucat pe teren propriu cu cam
pioana R.F. Germane Schalke 04. Vic
toria a revenit fotbaliștilor spanioli cu 
scorul de 3—0 (0—0). Cel mai bun 
atacant al echipei gazde a fost brazi
lianul Vava care a înscris un gol și 
a contribuit direct la realizarea celor
lalte două. Este foarte probabil ca în 
meciurile retur cele două echipe spa
niole să obțină rezultate care să le 
asigure calificarea în semifinale. In 
acest caz Atletico Madrid va întîlnt 
echipa Real Madrid. Pentru cealaltă 
semifinală candidează echipele Wismut 
K"rl Marx Stadt și Young Boys Berna 
'care se vor întîlni miercuri la Berna 
și Ia 18 martie la Aue. Echipa care 
se va califica în aceste partide vă 
juca în semifinale împotriva campioa
nei Franței, Stade de Reims.
PREGĂTIRILE ECHIPEI DE JUNIORI

A R.P. UNGARE

Echipa de fotbal a juniorilor din 
R. P. Ungară își continuă pregătirile 
în vederea turneului U.E.F.A. Zilele 
trecute fotbaliștii maghiari au susți
nut al cincilea meci de verificare. Ei 
au întrecut de data aceasta cu 6—3 
(3—1) echipa Elektromps.

SPARTAK MOSCOVA VA JUCA 
IN AMERICA DE SUD

Actualități sportive din D. R. S. S
’ < După cum transmite coresponden
tul sportiv al agenției Tasș, 42 de 
.patinatori sovietici au îndeplinit nor- 
’mele cerute pentru a intra în lotul 
tinional în vederea Jocurilor Olimpi- 
.ce de iarnă care vor avea loc în 
'I960 la Squaw Valley. Printre aceș
tia se află Evghenii Grișin, Robert 
'Merkulov, Valerii Larionov, Oleg 
'Gonccarenko, Ghenadii Voronin, Ta- 
tnara Rîlova, Inga Artamonova, Klara 
'Guseva, Sofia Kondakova etc.
’ • In cadrul unui concurs de tir des
fășurat în orașul Lvov, maeslra spor
tului Elena Zaharcenko a realizat la 
'proba de armă militară, la distanță 
'de 300 m (trei poziții), performanța 
>de 546 puncte. Rezultatul său între- 
’ce cu opt puncte recordul unional.

s> In campionatul de iarnă al ce
lor mai bune echipe de baschet so
vietice S.K. Rina a întrecut cu sco
rul de 83—75 formația T.S.K-M.O. In 
clasament conduc echipele Dinamo 
Tbilisi și Institutul de Cultură din 
Kaunas. Competiția feminina este do
minată de echipa Trustului de trolei- 
buse și tramvaie din Riga care a 
cîștigat toate cele opt meciuri sus
ținute pînă acum (Agerpreș).

Antrenorul echipei de fotbal Spar- 
tak Moscova, campioana U.R.S.S. și 
cîștigătoarea cupei a declarat recent 
că echipa sa se pregătește intens în 
vederea începerii campionatului.. După 
părerea lui Guliaev, campionatul uni
onal va fi în acest an deosebit de < 
librat. Cel mai puternic adversar 
anunță echipa T.S.K.M.O. In afară de 
campionatul unional și jocurile ae 
cupă, a declarat Guliaev, tin program 
foarte interesant va fi furnizat de me
ciurile internaționale ale echipei Spar-' 
tak. Pînă în prezent au fost perfec
tate un număr de 10 întîlniri interna
ționale printre care și un turneu în 
America de Sud.

A început campionatul mondial 
și Criteriul European la hochei pe gheață

(Urmare din pag. 1)

Din fările care construiesc socialismul
O IMPORTANTA HOTARIRE PENTRU 
DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASA 

IN R. P. D. COREEANA

In R.P.D. Coreeană a apărut, de 
curînd o hotărîre în legătură cu dez
voltarea sportului de masă și ridi
carea nivelului măiestriei sportivilor. 
Hotărîrea prevede practicarea în mod 
regulat a gimnasticii de producție, 
popularizarea în rîndui oamenilor 
muncii a gimnasticii, atletismului, îno
tului, schiului, dezvoltarea sporturilor 
naționale și organizarea pe o scară 
largă a turismului și alpinismului. O 
mare atenție se va acorda ridicării 
numărului de sportivi calificați, mări
rii numărului antrenorilor și instruc
torilor sportivi. In hotărîre se prevede 
crearea unui institut de cercetări în 
domeniul culturii fizice și sportului, 
i’n centru de medicină sportivă, con
struirea unui mare ' ■ •
si a unui mare 
Phenian, care vor 
cursul acestui an.
PE NEPSTADION 
SE VA PUTEA JUCA FOTBAL LA 

LUMINA REFLECTOARELOR
fn toamna anului trecut au început 

lucrările pentru instalațiile necesare 
electrificării marelui stadion popular 
din Budapesta. După cum declară di
rectorul stadionului, fostul campion 
olimpic la aruncarea ciocanului, Imre 
Nemeth, Nepstadionul va fi înzestrat 
cu 450 reflectoare care vor permite 
ca meciurile de fotbal sau întrecerile 
atletice să se desfășoare și în nocturnă. 
Toate construcțiile, instalațiile (tubu
rile de neon, transformatoarele, 
stîlpii metalici} vor fi fabricate de în
treprinderile din I^.P. Ungară. Suporții 
reflec'oarelor vor avea o înălțime de 
50 metri și vor fi situați în cele 
patru colțuri ale terenului. Acești 
stil pi sînt curbați, așa incit virfarile lor 
se vor afla aproape de centrul tere
nul"! Această inovație permite dis
tribuirea luminii în cele mai bune 
cond-tiuni r>e întreg terenul. Lucrările

au ajuns intr-o fază înaintată si se 
prevede ca în vara acestui an ele .să 
fie terminate.
NUME MOI PE
DE TENIS DE

LISTA CAMPIONILOR 
MASA Al RD.
MANE
s-au desfășurat

GER-

cam- 
masă 

au 
finală), aproape 
concurente prin- 
e'.emente tinere 
vreme. Titlul de

palat al sporturilor 
bazin de înot la 
fi terminate în

DIN BUDAPESTA

Ntt (le mult 
pionatele individuale de tc.nis de 
ale R.D. Germane. La întrecere 
participat (în faza 
300 de concurenți și 
tre carc o sar ie de 
evidențiate în ultima 
campion la simplu bărbați, a revenit 
lui. Schneider care a dispus cu 3—1 
în finală de Pletise. In proba de sim
plu femei, pe prinxul loc s-a clasat 
Woschee care a întrecut în meciul 
decisiv cu 3—1 pe cunoscuta 
toare Mittelstâdt. In ce’el a! te 
probe victoria a revenit unor jucători 
tineri mai puțin cttnoscuți: Reimann, 
Fromm (dublu bărbați), Kunz, Ban- 
nach (dublu femei) și Reimann, Kunz 
(dublu mixt).
CONFERINȚA PE ȚARA A FEDERA
ȚIEI DE FOTBAL DIN R.P. POLONA

Recent a avut loc o conferință a 
federației de fotbal din R. P. Polonă.

jucă- 
trei

Printre problemiede discutate a fost 
și aceea a desfășurării campionatului. 
Vorbitorii au considerat utili ca me
ciurile de campionat să se desfășoare 
în continuare, după sistemul tur-pri- 
măvara, și retur-lo’amnia. S-a hotărît 
ca întrecerile din campionatul primei 
categorii să înceapă la 15 martie, iar 
numărul echipelor să rămînă deocam
dată tot de 12. Este toarte posibil 
ca în 1960 numărul echipelor care vor 
activa în prima categorie să fie mă
rit la 14. In afară de campionatul 
republican, federația va reintroduce în 
acest an meciurile de cupă. In cursul 
meciurilor oficiale (campionat, cupă) 
se poate schimba tin jucător de cîmp 
(pînă la pauză), iar portarul în tot 
timpul meciului. A fost de asemenea 
ratificat programul internațional al 
reprezentativei R.P. Polone din 1959. 
Potrivit calendarului, reprezentativa 
R.P. Polone va susține în acest an 6 
jocuri internaționale: două cu Spania 
în cadrul „Cupei Europei", două cu 
Irlanda, un joc cu R.F. Germană la 
Hamburg și un meci cu Israel în R.P. 
Polonă. Cu acest prilej A. Glinka a 
fost ales noul președinte al federației, 
iar selecționer unic a devenit Rejman.

lor. La OSTRAVA a fost înregistrată o 
mare surpriză: Finlanda a întrecut R.F.G 
cu 5-3 (0—0, 1—2, 4—1) înscriind golu- 
rile victoriei prin Rahtio în ultimele 
30 de secunde ale jocului. Su-e-dia a în
vins comod modesta echipă a Italiei cu 
11-0 (3—9, 4—0, 4—0). La BRATISLAVA, 
echipa U.R.S.S. a întrjjut formația 
R. D. Germane cu 6-1 ('?—0, 2—1, 2—0) 
nrin purxte’e înscrise de Groșev (2), 
lakușev. Lohtee»/, Dekonski, sologutov, 
respectiv Buder. Sovieticii au făcut o 
impresie deosebita prin rapiditatea jocu
lui lor, prin patinajul exce’ent. Deși 
au dominat majoritatea timpului scorul 
nu a putut fi mai mare dator’tă fr.* 
excepționale a portarului german Kln- 
derman. După un meci sl«ab, S.U.A. a 
întrecut Norvegia cu 10-3 (3—0. 3—1.
4—2)

★
Tribunele stadionului de iarnă din 

Flzan au fost vineri seara n-înoăpătoare 
pentru marele număr ol celor care au 
ținut să asiste la desfășurarea partidei 
dintre echipa de tineret a Cehoslovaciei 
și s^lecționa-ba R. P. Routine. Existind 
un foarte mare interes în jirul acestei 
partide postul de radio Plzen a transmis 
desfășurarea ultimei reprize. Meciul a 
luat sfîrșit cu victoria echipei gazde cu 
scorul de 3—0 (1—0. 1—0, 1—(J) <Sar ți- 
nînd seama de valoarea adversarilor 
noștri <într-un recent turneu ei. au în
vins oii S—3 și 3—1 reprezentativa Polo
niei) putem aprecia ca foarte onorabilă 
comportarea echipei R.P.R. Jineînd cu 
curaj, cu dîrzente 
combativitate 
să se ridice 
hoslovaci.

Meciul s-a 
proastă (temperatura aerului era de pes-

Juetnd cu 
și dovedind multă 

sportivii noștri au reușit 
la nivelul hocheiștilor ce-

desfășurat pe o gheață

• CAMPIONUL european de box 
profesionist la categoria grea, suede
zul Ingernar Johansson continuă să 
aștepte fixarea datei meciului său cu 
campionul mondial Floyd Patterson. 
Deși contractul încheiat între cei doi 
stipulează că meciul trebuie să aibă 
loc pînă în luna octombrie, pînă a- 
cutn managerul campionului ameri
can, C. D’Amato, nu a adus nici o 
preciziune în plus. Se pare că Pat
terson intenționează în prealabil să-și 
pună titlul în joc în fața unuia din 
cei doi chalengeri englezi, Brian Lan
don sau Joe Erskine.

lin. In meciul retur echipa franceză 
a dispus de Read Madrid cil 79—65, 
reva.nșîndu-se după înfrângerea sufe
rită în tur cu 39—50.

reprezentativele orașelor Budapesta și 
Leningrad. Din echipa orașului Le
ningrad vor face parte cunosouții 
șahiști Spasski, Taimanov, Ttf uș, Kor- 
cinoi, Bondarevski și Furman, iar din 
echipa feminină Volpert și Dimitrieva.

te ao grade) care a stînjenit acțiuni» 
în viteză și a solicitat jucătorilor efor
turi în plus.

Prima repriză debutează cu atacuri 
năvalnice aie jucătorilor ■cehoslovaci, 
încurajați frenetic de spectatori. Totuși 
cei care au ocazia de a deschide scorul 
sînt sportivii noștri. In min. 3 Lor Inez 
ere o acțiune pe partea dreapta, cen
trează în fața porții exact la Andrei, 
dar acesta., luftcază. In min 5 și 7, 
ka-ns și Czakn au și ei ocazii favor.
In min. 3 Vimr trage de la dktu .^ă 
și șutul său îl surprinde pa Sofian: lr—b. 
Echipa noastră nu se demoralizează și 
deși continuăm să' atacăm cu toată for
ța Peter și Andrei (min. 13) ratează. In 
partea a doua a jocului, cehoslovacii 
încep foarte tare și obțin o bară în 
min. 22 (Smid). Nagy îl imită dlupă 5 
min In min. 32 apărarea noastră are un 
moment de ezitare și Karas profită, 
mareînd: 2—0. După un minut, Sza-fcO 
II pornește pe contraatac și nu mai 
poate fi oprit decît printr-p crosă la pu
tină. Arbitrii acordă șut de penalitate 
pe care însă tot el îl ratează. Apoi lo- 
nescu și Blrb ratează și ei oca-zii favo
rabile. .

In ultima repriză, echipele dau semne 
de oboseală. In min. 53 VaJter trage în 
bară Apoi Czăka pierde pucul în trei
mea adversă și contraatacul cehoslovac 
se încheie prtntr-un nou gol: 3—o (Vimr 
min 55). Pînă la sîîrșlt ambele echipe 
ratează o serie de acțiuni. Arbitrii Gross 
(R D.G.) și GUltner (Austria) au condus 
formațiile:

CEHOSLOVACTA-tlnerct ; Nikolas — 
Smid, Maixner, Berek, Litndauer — Hej- 
manek, Ha vel, Valter, Petr, Karas, Vimr, 
Kvatsnica, Cațșas, Spacek; R.P. ROMInA: 
Sofian — Varga, Czaka, Ionescu, Ra- 
duc — Szabo I, Ferencz», Szabo II, L6- 
rinez, Andrei, Peter, Biro, Nagy, Takacs 
I.

Iată
C. M.:
4—0, 9—0);
(3—O, 3—1, 
(4—1, l—O, 
4—4 (1—2,
vegia 13—1 (7—1, 
slovacia — Polonia 1<3—1.

Astăzi se încheie întrecerile din 
seriilor preliminare: Bratislava: 
nia — Elveția și Canada — 
ci-a; 3rno: R. D. Germană - 
și U.R.S.S.-S.U.A,; Ostrava:
Finlanda și R.F. Germană — Suedia.

In cadrul Criteriului European echipa 
noastră joacă astăzi cu Austria. Dumi
nică va avea loc meciul Cehoslovacia 
(tineret) — Austria.

• ECHIPA Etoile de CharfeviMe s-a 
calificat în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu-

• IN CADRUL întrecerilor de atle
tism dotate cu „Cupa orașului Mos
cova" atleta Galina Akimova a sărit 
la înălțime 1,65 m iar litrii Pleșakov 
a realizat 4,30 m la săritura cu pră
jina.

• AZI ÎNCEPE la Cannes un mare 
concurs internațional de tenis la care 
participă jucătorii maghiari Sziszăi și 
Zsuzsa Kormoczi.

și cîtova rezultate din cadrul 
Canadla' — Elveția 23—o (10—o.

S U.A. — R.D. Germană 9—2 
3—1); R.F.G. — Italia 7—2 
2—1); Finlanda — Suedia

1—2, 2—9>; U.R.S.S, — Nor-
Ceho-

; R.F.G.
; Finlandia — 
a—0>; U.R.S.S. -

3—0, 3—0) șl

• SAPTĂMÎNA viitoare va începe 
la Budapesta întîilniroa de șah dintre

• MECIUL de tenis din cadrul 
„Cupei Davis" dintre R. P. Ungară 
și Suedia va avea loc la Budapesta 
la 19 aprilie. Din echipa suedeză vor 
face parte Davidsson, Schmidt —: Lund
quist.

cadrul
Polo- 

Cehoslow- 
- Norvegia 

Itaflia —
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