
Să contribuim cu toate forțele noastre 

Ia succesul munciîor agrico

A ÎNCEPUT campania muncilor 
agricole de primăvară ! Oa
menii muncii din agricultură ies 

ta lucrul tâmpului însuflețiți de do
rința de a contribui cu toate forțele 
lor la belșugul recoltelor de pe întreg 
cuprinsul patriei. In această primă
vară, lucrările agricole 
feub semnul mobilizării 
menit or muncii de la 
îndeplinirea sarcinilor 
către partid, 
unei producții sporite de grîu, 
porumb, sfeclă de zahăr, floarea soare
lui etc. Harnicii muncitori din gospo
dăriile de stat și S.M.T.-uri, colecti
viștii și întovărășiții ca și țăranii mun
citori individuali dau o deosebită a- 
tenție chemării partidului, muncind cu 
nestrămutată hotărire, cu forțe spo
rite, pentru ca semănatul și cele
lalte lucrări agricole să fie de bună 
calitate și terminate la timp, pentru 
a obține recolte bogate, pentru bună 
starea lor și a întregului popor mun
citor.

Campania lucrărilor agricole de pri
măvară pune în acest an sarcini de 
și mai mare răspundere în fața tutu
ror celor care muncesc pe ogoare. 
Pentru realizarea unor recolte bogate 
este necesar ca lucrările agricole de 
primăvară să înceapă cât mai devreme, 
să se desfășoare într-un ritm neîn
trerupt, rapid, în bune condițiuni, res- 
p' idu-se cu strictețe toate regulile 

„tehnice. Sarcinile puse în fața oa
menilor muncii din agricultură de 
Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 sînt obiective deosebit 
portante pentru dezvoltarea 
turii noastre. Organizarea 
de pe acum — a muncii 
muu la întovărășirile agricole, repar-

au început 
tuturor oa- 

sate pentru 
trasate de

în vederea obținerii 
sporite

de im- 
agrictil-
— încă 
în co-

Finalele Spartachiadei de iarnă la schi

Primele întreceri în Poiana Stalin

Unul dintre numeroșii conctrrenți ai probei de 5 km. fond (categoria 
side) în plină cursă.

Știrile zilei
Turneulla

a
va

POIANA STALIN 13 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Finalele celei 
de a IV-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului au început azi în

Un arbitru romtn 
U.E.F.A.

Comisia de organizare 
U.E.F.A. la juniori, care 
în R. P. Bulgaria, a cerut

Turneului 
avea loc 
federației 

noastre de fotbal să delege un arbitru 
internațional pentru semifinalele și fi
nalele Turneului, de la 4 și respectiv 
6 aprilie.

Meciul de haltere București-ls- 
tanbul confirmat

Iniilnirea dintre selecționatele de hal
tere ale orașelor București și Istanbul, 
programată la 26 aprilie la București, 
ajost confirmată de forul respectiv din 
Istanbul. Halterofilii furci si-au anun
țai sosirea la 24 aprilie.

Schiorii dinamoviști Ia Zakopane
Ieri a părăsit țara cu destinația Za

kopane (R. P. Polonă) un lot de schiori 
de la Dinamo Orașul Stalin. Schiorii 
dinamoviști vor face în pitoreasca sta
țiune de iarnă poloneză un schimb de 
experiență cu schiorii de' la Legja Var
șovia. Au făcut deplasarea printre alții: 
Manole Aldescu, Petre Dinu, Ilona Mi
klos, Kurt Gohn, Nicolae Iovici și 
Iforsl Hanisch.

inginerii și 
a țăranilor 
individuală 
aceștia să

le Je primăvară
tizarea terenului pe grupe de întovă
rășiți, îndrumarea îndeaproape — de 
către sfaturile populare, 
tehnicienii agronomi — 
muncitori cu gospodărie 
pentru ca fiecare dintre 
aplice metodele agrotehnice cele mai 
înaintate în scopul sporirii producției 
la hectar, sînt sarcini însemnate în 
acest început de campanie.

Un aport considerabil la îndeplini
rea tuturor obiectivelor privind buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
primăvară pot și trebuie să-l aducă 
sutele de mii de sportivi din satele 
și comunele patriei. Sportivii satelor 
noastre sint muncitori de nădejde, 
tineri care muncesc cu hărnicie pentru 
belșugul recoltelor. In fiecare an, cu 
prilejul campaniilor agricole, numele 
multora dintre ei a putut fi văzut pe 
panourile de onoare ale fruntașilor în 
muncă. Manifestindu-și dragostea și 
recunoștința pentru viața luminoasă 
care a pătruns astăzi — prin grija 
partidului și guvernului 
comună, 
tivii 
resc 
cesul 
vară.
căruia dintre sutele de mii de mem
bri ai U.C.F.S., încadrați în asocia
țiile sportive sătești, este de a con
tribui, prin muncă hotărîtă, la înde
plinirea mărețelor sarcini pe care par
tidul nostru drag le-a trasat agricul
turii noastre.

TINERI Ș| TINERE! SPORTIVI 
DE LA SATE! FIȚI ÎN PRIMELE 
RINDURI ÎN LUPTA PENTRU ASI
GURAREA SUCCESULUI DEPLIN 
AL MUNCILOR AGRICOLE DE PRI
MĂVARA !

în fiecare 
în fiecare cătun, spor-

Se avîntă cu elan time-
tn marea întrecere pentru suc- 
campaniei agricole de primă- 

In aceste zile, angajamentul fie-

(Continuare In pag. 2)
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Porțile științei și culturii ne sint larg deschise

Membrii brigăzii de tineret „Uni
rea" din secția Biele Mecanisme a 
Complexului C.F.R. „Gr.vița Roșie", 
ascuitind cu mult interes pe tova
rășul lor de muncă Anton Stamate, 
care le citește din Hotărîrea C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri al R.P.'R. privind îmbunătățirea 
învățămîntului seral șl fără frec
vență de cultură generală și supe
rior. (Foto B. CIOBĂNIT)

trumoasa stațiune Poiana Stalin, într-o 
atmosferă de mare sărbătoare.

Participanții la finalele de schi au 
sosit la Poiana Stalin în cursul 
de joi. Tinerii reprezentanți

zilei 
. .... din

12 regiuni ale țării au fost găzduiți în 
elegantul hotel „Poiana" dat în folo
sință de O.N.T. Carpați Ia 1 martie.

de între- 
ultimele

de juni-

Azi dimineață, în prima zi 
ceri, concurența și-au făcut 
pregătiri.

Inaugurarea a lost făcută 
oare care au parcurs 3 km. A fost o 
cursă dificilă. Zăpada umedă a în
greuiat și mai mult parcurgerea tra
seului. Prima a sosit Elena Cojan în 
vîrstă de 14 ani, elevă a școlii medii 
din Bran. Micuța elevă și-a făcut de
butul în schi anul acesta în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Locul 2 în cursă dar primul în cla
samentul junioarelor din orașe a fost 
cucerit de muncitoarea Maria Burețea, 
legătoare la întreprinderea de poligra
fie din Orașul Stalin. Foarte disputată 
a fost și cursa juniorilor cîștigată de 
doi elevi ai școlilor profesionale:

D. STÂNGULESCO

Un sunet prelung de sonerie și 
peste cîteva clipe ușa clasei a 
IX-a C s-a deschis. In clasă a 

intrat directorul școlii medii serale 
muncitorești „Timpuri Noi“ din Ca
pitală.

— Tovarăși, sînt convins că ați 
citit Hotărîrea partidului și guvernu
lui care a fost publicată azi in toate 
ziarele, privind îmbunătățirea învăță
mîntului seral și fără frecvență de cul
tură generală și învățămîntul su
perior. Ați văzut cit accent se pune 
pe îmbinarea procesului de învățămînt 
ca munca productivă. Sarcinile con
strucției noastre socialiste cer for
marea de noi specialiști dintre 
muncitorii care ludrează nemijlocit în 
industrie și agricultură. Prin această 
Hotărire, partidul și guvernul nostru 
creează condiții tot mai bune pentru 
ridicarea nivelului cultural al oameni
lor muncii.

Elevii, muncitori și muncitoare din 
întreprindere ascultau cu mult interes 
cuvintele tov. Tănăsache Gheorghiu. 
Pe chipul celor din banei se 
bucuria.

— „Tovarășe director, citind 
rîrea — s-a ridicat tîuărul

citea

Hotă-
Ștefan

Din nou la fotbal?
De mîine se reia campionatul categoriei A

Reîncepe camipiomaituil I
Mai e nevoie 

sport ? Tn fond 
să spunem Ia care 
de multă vreme se

Stan — mi-am dai seama că partidul 
șl guvernul nostru mi-au creat acum 
condiții minunate de învățătură. Încă 
de cind urmam cursurile școlii profe
sionale, unde m-am calificat ca munt 
citor strungar, visam să intru la Fa
cultatea de Mecanică și să ajung in- 
giner. Școala pe care o urmez de cind 
lucrez in producție m-a ajutat să-ml 
îmbogățesc cunoștințele generale și de 
ordin tehnic, mi-a fost de un real fo
los tn munca profesională de zi cu zi- 
Acum cind am văzut cite condiții rU 
se creează pentru studiu (concediu 
ca plată, cursuri speciale de pregătire 
și altele), visul meu parcă a și deve
nit realitate. Acestei griji părintești, 
pe care ne-o arată partidul și guver
nul nostru, ii răspund prin ferma mea 
hotărire de a da piese de bună ca
litate, de a-mi îndeplini și depăși pla
nul de producție, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a fi fruntaș și 
ta învățătură".

Și ca utemistul Ștefan Stan, strun
gar la secția segmenți a .uzinelor 
„Timpuri Noi“ (care între altele, este 
și un bun sportiv, fiind luptător de 
categoria a Il-a) — toți ceilalți elevi 
ai școlii și-au manifestat din toată 
inima atașamentul față de măsurile 
luate de partid și guvern pentru îmbu
nătățirea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și învă- 
țămîntul superior.

— „Sini în ultimul an — ne-a 
spus într-o pauză utemista Ecaterina 
Tache, muncitoare la secția extracte de 
la întreprinderea Chimico-Farmaceuti- 
că nr. 2. Hotărîrea partidului și gu
vernului îmi deschide căi noi spre 
știință și cultură, pe care altă dată 
fiii de muncitori nici n-ar fi Inatăz- 
nit să și le închipuie. Acum m-am 
hotărlt să-rrii continui studiile și să mă 
înscriu la Institutul Politehnic, la Va
cuitatea de chimie industrială, care 
mă va ajuta să rezolo o serie de pro
bleme din munca pe care am îndră
git-o", — a încheiat voleibalista EcaJ 
terina Tache.

TR. iOANlȚESCU

știe că la data de 15 martie începe 
returul campionatului de fotbal I

Este, fără îndoială, un evenl^gnt 
deosebit care „pune în mișcare" sute 
de mii de oameni de pe întreg cuprin
sul țării, îndreptîndu-le pașii spre 
stadioane sau adunîndu-i în jurul a- 
paratelor de radio și televiziune pen
tru a urmări plini de emoție desfășu
rarea și rezultatele meciurilor jucate 
în alte orașe sau la cele la care n-au 
mai găsit bilete...

In pragul reluării campionatului, nu 
putem decît să urăm succes tuturor 
echipelor, deși ca în orice întrecere 
sportivă este normal să avem... în
vingători și învinși. Dar, va fi o vic
torie a tuturor, un succes al fotbalu
lui nostru, dacă jucătorii — spre 
marea satisfacție a spectatorilor —> 
pe lîngă o gamă bogată de cunoștințe 
tehnice vor desfășura 
corect, care să facă 
fluierul arbitrului 1

un joc sportiv, 
aproape inutil

★

Iată aid o imagine din prima parte*  
a campionatului: portarul Marosi (Far- 
rul) plonjează în picioarele lui Dinu-; 
leccu (Progresul). Desigur, că asemenea 
faae dinamice le vor înregistra de mîine 
încolo fotoreporterii noștri, iar dvs l« 
veți întîlni a doua zi în »,Sportul popit*  
Iar"»



Tradiționala competiție de mase 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai" bate la ușa

Regulamentul întrecerilor

Primăvara nu vene niciodată... 
neașteptată / Sportivii, de pildă, 
tineri și virstnici, o așteaptă 

întotdeauna cu nerăbdare, deoarece 
acest anotimp, in care natura se tre

zește la viață, le aduce primele întreceri 
desfășurate în aer liber, pe terenurile 
înverzite, scăldate de razele soarelui.

De cițiva ani încoace, ne-am obiș
nuit să asociem de apariția acestui 
anotimp și tradiționala competiție de 
mase: crosul „Să întîmpțnăm 1 Mai".

Este o competiție îndrăgită de spor
tivii noștri, deoarece ea ocazionează 
în afara interesantelor alergări pa 
teren variat și un fericit prilej de ma
nifestare a dragostei cu care masele 
de sportivi ai patriei noastre întînfpină 
ziua de 1 Mai, sărbătoarea proletari
atului din lumea întreagă.

Pentru a cinsti așa cum se cuvine 
această măreață sărbătoare, activiștii 
asociațiilor noastre sportive trebuie să 
pornească din vreme la muncă. O par
ticipare masivă, care să angreneze 
masele largi de oameni ai muncii în 
diferitele etape ale crosului „Să întim- 
pinăm 1 Mai" depinde numai de pri
ceperea pe care acești activiști o vor 
dovedi în organizarea și mobilizarea 
oamenilor muncii la startul concursu
rilor.

După cum se poate vedea din regu
lamentul publicat mai .Jos, actuala 
ediție a crosului „Să întîmptoărn 1 
Mai" se deosebește întrucîtva de cele 
anterioare. De astă dată, pentru a 
angrena în întreceri mase din ce în 
ce mai largi de oameni ai muncii, s-a 
pus accent deosebit pe concursurile 
organizate în prima etapă, pe asociații.

Ciștigătorii diferitelor probe vor pri
mi insigna de campion al asociației 
sportive (la faza pe asociații), iar cei 
care vor participa la faza următoare, 
pe localități, vor primi taloane (unul 
singur din totalul de trei) pentru 
insigna „Cel mai bun sportiv din 10". 
După cum se vede, participarea la cras 
criează posibilitatea cuceririi unui sin
gur talon: talonul, care apreciază re
zistența sportivuiui. Celelalte două, 
de viteză și Indeminare, necesare și 
ele pentru obținerea insignei „Cel mai 
bun Sportiv din 10", implică o pregă
tire multilaterală, antrenamente inten
se incegutp din, vreme. Un motiv în 
plus deci pentru participar.ții la cros, 
de a se pregăti cît mai temeinic. Dar, 
mSi întîi să cunoaștem fiecare din 
prevederile regulamentului din acest 
an al.crosului de mase: „Să întîmpi
năm 1 Mai".

REGULAMENTUL CROSULUI DE 
MASE „SA INTIMPtNAM 1 MAI" PE 

ANUL 1959

Scopul

Crosuî de mase „Să întîmpinăm 1 
Mai“ se organizează pentru: a cinsti 
ziua de 1 Mai, sărbătoarea proletaria
tului de pretutindeni ; a atrage în 
practicarea metodică a alergărilor pe

Ne scriu corespondenții
La Arad se organizează un muzeu 

al sportului

Tov. losif Sîrbiiț, de la Teatrul de 
Stat din Arad, se ocupa de mai multă 
vreme cu strîngerea de obiecte și di
verse. date pentru înființarea unui mu
zeu de istorie a activității teatrale din 
Arad Căutînd astfel de documente, a 
găsit și altele, foarte numeroase, în 
care era vorbă de activitatea spor
tivă din orașul nostru, ldeea organi
zării unui muzeu af sportului a fost 
îmbrățișată cu multă căklitră de or
ganele locale ale U.C.F.S. De, curînd 
au fost con vooaiți o serie de vechi spor
tivi din orașul nostru care au promis 
tot sprijinul pentru ducerea la bun 
«fîrșit a acestei acțiuni, și s-a înce
put stringerea materialului. Chiar din 
primele zile a și fost adus un bogat 
și variat material (fotografii, docu
mente, scrisori, ziare etc.), ceea ce 
ne face să credem că în scurt timp 
Aradul va avea primul muzeu sportiv 
din țară.

ȘT. WEINBERGER

Pepiniera secției

Echipa de baschet C.S.M. Rădăuți 
'din categoria B dispune de o valo
roasă pepinieră de jucători da baschet. 
In cadrul secției funcționează un cen
tru de antrenament pentru copii de la 
12—16 ani care își însușesc noțiunile 
de bază ale acestui sport sub îndru
marea antrenorului losif Sattinger. 
Antrenamentele se desfășoară cu re
gularitate de trei ori pe săptămînă 
fi la ele participă aproape 20 copii.

V. ALEXANDRU

Iosif Sattinger.

buni 
anul

teren variat mase cit mai largi de 
tineri și vîrstmci; a asigura trecerea 
normelor complexului G.M.A la aceste 
probe; a desemna pe cei mai 
crosiști din asociațiile sportive pe 
1959;

Organizarea tehnică 
și administrativă

_. a crasului „Să întîmpinăm 1 Mai“- 
revine : în etapa I pe asociație fiecărei 
asociații sportive; în etapa aiIl-a pe 
localități sau centre de comună, aso
ciațiilor sportive gazdă indicate de 
U.C.F.S. raionale, cu excepția locali
tăților în care există consilii raionale 
sau orășenești U.C.F.S tinde sarcina - r- v...
de a organiza revine direct, organelor vor primi diploma și insigna de „Cam- 
U.C.F.S. din localitățile respective. ]' ’ ’’ ’ . '’ " .pion al asociației sportive** pe anul

Crosul „Să mttmpinăm 1 mai" reunește in fiecare an la startul alergărilor 
pe teren variat zeci și sute de mii de tineri

Data și locul de desfășurare
Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ se 

desfășoară în două etape, după cum 
urmează : etapa I pe asociații sportive 
în ziua de 19 aprilie 1959; etapa a Il-a 
pe localități (pe centre de comună în 
mediul rural) în ziua de 26 aprilie 
1959. In orașul București se va orga
niza etapa a H-a cu campionii din 
etaipa I, la aceeași data, fără să — 
mai organizeze etapa pe raioane.

Distanțele și programul 
competițiilor

Distanțele pe care se organizează 
crosul de mase „Să întîmpinăm 1 Mai" 
sînt următoarele :
Categoria Etapa I pe

asociație

se

Etapa a 
Il-a pe 
localitate

1500 m. 
800 m.

1000 m.
500 m. 

probelor

1000 m.
500 m.
800 m.
400 m. 
desfășurare

seniori 
senioare 
juniori 
junioare

Ordinea
va fi următoarea: junioare, juniori, 
senioare, seniori.

de a

Activitatea turiștilor din Tg. Mure;

cultură a 
un curs

De curînd, la Casa de 
sindicatelor s-a organizat 
pentru conducători de excursii, la care 
participă 25 turiști încercați. Cursul 
cuprinde un ciclu de 10 lecții și va 
dura pînă în luna mai. Pe de altă 
parte deosebit de îndrăgit de oamenii 
muncii este ciclul de conferințe 
„Să cunoaștem frumusețile patriei". 
Pînă acum au avut loc trei conferințe: 
Ervin Aved a vorbit despre , Piatra 
Craiului", prof. Imre Tordk despre 
„Lacul Roșu și împrejurimile lui" și 
prof. univ. Dr. Ianoș Ttilogdi din Sluj 
a ținut o conferință despre „Lumea 
peșterilor". Viitoarea conferință va fi 
țintită de A. Mikloș, tot din Cluj, 
care va vorbi despre „Vîrfurile Car- 
paților". Toate conferințele sînt urmate 
de proiecții.

IOAN PAUȘ

Fiapa orășenească 
a Spartachiadei 

de Iarnă în Caps tală
Azi, după-amiază, începînd de Ia 

ora 17, va avea loc în sala Dinamo 
deschiderea festivă a fazei orășenești 
București a celei de a IV-ia ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Vor urma întîlnirile de trîntă, haltere 
și șah. Concursul va continua mîine 
dimineață începînd de la ora 8,30. în
trecerile de tenis de masă se vor des
fășura azi (ora 17) și mîine (de la 
ora 8) în sala Metalul M.I.G.

au dreptul 
asociației 
medicală.

Participanțl
In etapa I pe asociații 

să participe toți membrii 
sportive admiși Ia vizita 
Se vor face numai clasamente indi
viduale. La etaipa a Il-a pe localități 
(centre de comune în mediul rtiral) 
se vor. prezenta campionii asociațiilor 
sportive la cele 4 categorii. Nu au 
dreptul să participe sportivii clasificați 
la categoria maestru, I și a Il-a. 
Sînt socotiți juniori, (e) cei născuți 
ta anii' 1940—1941—1942—1943.

Titluri și premii
Concurentele și concurenții clasați 

pe locul I la 'etapa I pe asociație

1959. (In cazul în care la întreceri vor 
participa mai puțini de 10 concurenți 
la o categorie, la categoria respectivă 
nu se va acorda nici diploma și nici 
insigna de campion.').

La etapa a Il-a pe localități, sau 
centre de comună, cei clasați pe locul 
I vor primi din partea organizatorilor 
diplome de campioni pe localitate 
(centre de comună), plachete, medalii, 
cupe sau material sportiv, după posi
bilitățile organizatorilor. Toți partici
pantul la etapa a Il-a vor primi ta
loanele per.'tru proba de rezistență a 
insignei „Cel mai bun sportiv din I0“.

La etapa I se vor putea acorda 
taloane respectînd întocmai prevede
rile regulamentului concursurilor de 
casă pentru insigna „Cel mai bun 
sportiv din 10“.

Condițiuni administrative
Organizarea tehnică a concursurilor 

revine asociațiilor sportive în etapa 
I și consiliilor raionale și orășenești 
U.C.F.S. în etapa a Il-a (respectiv 
asociațiilor sportive indicate de 
U.C.F.S. în centrele de comună).

Insignele, diplomele și taloanele pre
văzute la capitolul „Titluri și premii" 
se pun la dispoziție de către consiliile 
raionale și orășenești U.C.F.S. cu res
pectarea formelor indicate în regu
lamentul concursurilor de casă pentru 
insigna „Cel mai bun sportiv din 10“ 
și insigna de „Campion al asociației 
sportive".

Consolidarea asociațiilor sportive
obiectiv principal în activitatea noastră,

Un exemplu ca multe altele: la 
I.M.D. Brăila toți salariații au deve
nit membri ai U.C.F.S. 1 Acest fapt 
exprimă dragostea pentru sport a 
muncitorilor din această întreprindere. 
De ia reorganizarea lor, asociațiile 
sportive au devenit mult mai puter
nice, cu adevărat unități de bază ale 
mișcării noastre sportive. Nu vorbește 
oare de la sine despre acest lucru 
faptul că, de exemplu, la asociația 
sportivă Retezatul Urieani campiona
tele de casă se bucură de participarea 
a peste 700 de muncitori ? O fidelă 
ilustrare a succeselor pe care le rea
lizează asociațiile sportive este și ci
fra de 1.040 membri ai U.C.F.S. 
organizați îrxtr-o activitate sportivă 
bogată în comuna Stoicănești, regiu
nea Pitești. Nu o dată asociațiile 
sportive din regiunea Galați au fost 
criticate pentru slaba activitate des
fășurată în sportul de mase. Astăzi, 
peste 80.000 de membri ai U.C.F.S. 
au fost cuprinși în campionatele aso
ciațiilor sportive. Dar, cîte asemenea 
exemple nu pot fi amintite ? Ele sub
liniază cotitura radicală pe care au 
făcut-o în munca lor asociațiile spor
tive. Toate acestea sînt succese evi
dente și ele răsplătesc munca entu
ziastă a activiștilor sportivi, a tuturor

Primele întreceri în Poiana Stalin
(Urmare din pag. 1)

Bujor Olteanu din Fundata (elev la 
școala profesională lprolil Măgura 
Codlei) și Radu Zărnes'cu din Orașul 
;Stalin (elev ia școala profesională a 
fabricii de scule din Rîșnov)- A urmat 
întrecerea senioarelor cîștigată de.„ 
junioara Doina Boboc în vîrstă dert 
ani. Eleva școlii elementare din Pre- 
deleț (lîngă Bran) a dovedit mult ta
lent și maniera ei de alergare pe schi 
ca și dîrzenia de care a dat dovadă 
i-au atras simpatia spectatorilor. O 
bună comportare a avut Matilda 
Kreuzel cîștigătoare a primului loc la 
categoria oraș. La seniori disputa a 
fost foarte aprigă. Cei 10 km au soli
citat concurenți lor eforturi deosebit de 
mari. Pînă la urmă au învins cei mai 
bine pregătiți și mai rezistenți: losif 
Stoian (sat) și Gh. Neaga (oraș)).

In general, întrecerile de ieri au 
lăsat să se vadă că la finale participă 
cu adevărat cei mai buni dintre miile 
de tineri schiori angrenați în activi
tatea sportivă prin Spartachiada de 
iarnă. Această însemnată competiție 
își dovedește încă odată marea ei uti
litate pentru stimularea și dezvoltarea 
interesului maselor largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate pentru 
practicarea sportului.

Iată acum clasamentele: 3 km juni
oare sat: 1. Elena Cojan (Reg. Sta-

Din sportul de masă
• Concursurile pen. 

tru cucerirea insignei 
„Cel mai bun sportiv 
din 10“ se bucură de 
multă popularitate în 
asociațiile sportive din 
orașul Brăila. Frunta
șe în această acțiune 
sînt asociațiile sportive 
de la școala medie 
nr. 2, Nicolae Bălces- 
cu și Voința. La școa
la medie nr. 2, foarte 
muilți elevi manifestă 
dorința de a cuceri 
insigna. In acest scop 
s-au organizat nume
roase concursuri, la 
care au participat pes
te 80 de elevi fruntași 
la învățătură. Numele 
sportivilor Alexandru 

Gone ăl, Ecaterina Cră- 
oiunesou (campioană 
republicană școlară de 
giimriastică) Maria Cra- 
ciunescu, C. Drăgan 
Maria Mocănașu, Niță 
Alexc, Aurora Dima 
ș. a. figurează la loc 
de cinste pe panoul 
de onoare al elevilor 
fruntași.

• La asociația spor
tivă „VoSnța" din 
Brăila, întrecerile pen
tru cucerirea insignei 
„Cell mai bun sportiv 
din 10“ s-aii bucurat 
de participarea a pes
te 40 sportivi. Primii 
care au obținut insig
na sînt tinerii Grigore 
Enache, Vasile Antohi, 
Ion Morarii și Mihai 
Tache. In prezent, și 
în adte asociații spor- 

five din oraș au loc 
concursuri pentru cu
cerirea insignei „Cell 
mai bun sportiv din 
10“.

N. COSTIN - 
corespondent

• In orașul Tulcea 
se constată că în ul
tima vreme unele con
silii ale asociațiilor 
sportive nu mai depun 
același entuziasm ou 
care au început să 
lucreze la alegerea 
lor. Este vorba, de 
exemplu, de asociații
le sportive Sănătatea, 
Muncitorul, Dunărea, 
Munca, Flamura roșie, 
care nu se preocupă 
în suficientă măsură 
de angrenarea salaria- 
ților în activitatea 
sportivă. In asociația 
sportivă Sănătatea, de 
pildă, din cauza de
zinteresului manifestat 
de consiliul asociației, 
la Spartachiada de 
iarnă a tineretului au 
participat doar 25 
( 1 !) de salariați. AMe 
asociații (Muncitorul, 
Munca) au consiliile 
de conducere descom
pletate și din această 
cauză multiplele pro
bleme ale asociației 
nu pgt fi urmărite cu 
toată atenția, iar re
zolvarea tor este fie 
întârziată, fie mereu a- 
mînată. Față de aiceas- 
tă situație, considerăm 
că este de datoria

ceter oare sprijină dezvoltarea miș
cării sportive. Sînt însă succese care 
obligă Pe fiecare activist sportiv Ia o 
activitate și mai susținută, ia o mun
că hotărîtă pentru consolidarea succe
selor realizate, pentru obținerea unor 
noi și importante victorii. In activita
tea asociațiilor sportive sînt încă lip
suri serioase care trebuie grabnic 
chidate. Iată Un obiectiv deosebit

li- 
de

important pentru fiecare asociație spor
tivă. Nu poate fi, de exemplu, trecută 
cu vederea slaba muncă pentru înca
sarea cotizațiilor dusă în asociațiile 
sportive din raioanele Criș, Gurahonț 
sau Șimteu. Unele asociații sportive 
muncesc încă neorganizat, nu păs
trează nici un fel de evidență a ac
tivității lor, nu organizează concursuri 
dorite și cerute de oamenii muncii. 
In raioanele Vrancea, Macin etc. în 
campionatele asociațiilor sportive nu 
sînt angrenați decît 25 la sută din 
numărul membrilor U.C.F.S. La alte 
asociații sportive cum sînt: Inainte- 
Vinju Mare, Dunărea Bateți, Vinători,

lin), 2. Agne Panosa (R A.M.), 3.
Veronica Staicu (Reg. Ploești); oraș:, 
Maria Burețea (Reg. Stalin), 2. Viori-, 
ca Chițu (Reg. Ploești), 3. Terez Kells 
ner (R.A.M.). 5 km juniori sat: 1. Bf- 
Olteanu (Reg. Stalin), 2. L. Horvatli 
(R.A-M.), 3. C. Popa (Reg. Hunedoa-i 
ra); oraș: 1. R. Zărnescu (Reg. Staț 
lin), 2. I. Teleanu (Reg. Ploești), 3< 
N. Cîrlan (Reg. Suceava). 5 km seniș 
oare sat: 1. Doina Boboc (Reg. Sta
lin), 2. Ana Erdos (R.A.M.), 3. Roza
lia Tanțen (Reg. Hunedoara); oraș: 1] 
Matilda Kreuzel (Reg. Stalin), 2. E- 
milia Tunaru (Reg. Plhești), 3. Mar
gareta Bădiliță (Reg. Iași); 10 km 
seniori sat: 1. I. Stoian (Reg. Staling; 
2. A. Bogozi (R.A-M.), 3. A. Fodor 
(Reg. Hunedoara); oraș: 1- Gh. Nea- 
gu (Reg. Stalin), 2. I. Kolumban 
(R.A.M.), 3. D. Barna (PloCști).

In clasamentul pe regiuni conducă 
regiunea Stalin cu 96 p. urmată de 
R-A.M. cu 83 p., Ploești 61 p., Cluj și 
Hunedoara 53 p„ Bacău 47 p., Timi
șoara 46 p., Iași 42 p., Baia Mare 411 
p., Suceava 40 p., Pitești 36 p. și O- 
ra'dea 10 p.

întrecerile de schi din cadrul fina
lelor celei de a IV-a ediții a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului continuă 
sîmbătă prin disputarea probei de 
slalom uriaș și se încheie dumipică; 
cînd se vor disputa ștafetele combinate.

consiliului raional 
U.C.F.S. să intervină 
cu toată hotărîrea pen
tru a îmbunătăți ac
tivitatea asociațiilor 
sportive din Tul cea.

STAN PĂUN -
corespondent

® Consiliul regionali 
U.C.F.S. Pitești a ori 
ganizat, de. curînd, un 
reușit concurs de schi,, 
pe pîrtiile Cumpăna și 
Glăbucet. La reușita 
întrecerilor a contri
buit și comisia regia- 
nală de schi (preșe
dinte prof. Nicolae 
Macovei). Concursul 
s-a bucurat de un fru
mos succes, în primul 
rînd prin faptul că 
la startul probelor s a 
prezentat un număr 
nesperat de mare de 
tineri concurenți • 45. 
Cele patru probe au 
fost câștigate de : Au
rica Magiraon din 
Curtea de Argeș 
(coborîre junioare), 
Gheorghe Enache din 
Curtea de Argeș (coto \ 
rîire juniori), Doii 
Antail din Rîmnicxi 
Vîlcea (fond junioare)’ 
și Ion Moșoiu din 
QîmpuJung (fond ju
niori). Cupa oferită 
de consiliul regionali 
U.C.F.S. a fost cuce
rită de echipa raio- 
nul ui 
geș.
IL1E

Curtea de Ar-

FEȚEANU —
corespondent

Gruia, Cujmir, Ilovăț etc. nu există 
nici măcar o situație la zi o membri
lor U.C.F.S, Ce să mai vorbim des
pre organizarea activității acestora ? 
Sînt încă întreprinderi unde activita
tea sportivă de mase se desfășoară 
la un nivel nesatisfăcător și asocia
țiile sportive întîrzie să ia măsurile 
corespunzătoare. Pot fi oare mtdțumiți 
de munca lor activiștii sportivi de la 
Șantierul naval Tr. Severin sau de la 
uzinele 7 Noiembrie din Craiova, unde 
edi mai mulți dintre membrii U.C.F.S.- 
nu sînt angrenați în activitatea care 
se desfășoară în secțiile pe ramură de 
sport ? Firește că nu. Tot așa cum nit 
au motive să se... laude nici membrii 
consiliului asociației sportive a uzinei 
„1 Mai“ Ploești care de luni de zile 
nu au făcut mai nimic pentru îmbu
nătățirea muncii de propagandă și a- 
gitafie în domeniul sportului.

Consolidarea asociațiilor sportive re
prezintă un obiectiv centrat în munca 
organelor U.C.F.S. Toată atenția tre
buie îndreptată în direcția întăririi 
necontenite a asociațiilor sportive și 
pentru aceasta este nevoie, înainte de 
toate, ca lipsurile manifestate încă în 
activitatea unor asociații să fie lichi
date cît mai curînd.

DAN GIRLEȘTEANIiJ



Sportivi ne mînJrnn

internaționale
— R.P.R. de la 
R. P. Bulgaria 

de la Sofia. In

R.P. 
Szo-

ace

Croiască de primăvară

>
I>

disciplinelor 
sportive din țara noastră, 
pentatlonul modern și-a gă
sit locul numai cu cîțiva 
ani în urmă. Și deși aces
ta este un sport nou pen
tru noi, totuși tinerii pentat- 
loniști au realizat într-un 
timp scurt succese însemna
te. Unul dintre cei mai va
loroși specialiști ai acestui 
sport atît de dificil este de
senatorul tehnic Dan lones-

cu. El a început să practice 
pentatlonul în toamna anu
lui 1956. După luni de an

trenamente sîrguincioase și 
perseverente, Dan foncscu a 
reușit anul trecut să cuce
rească pentru prima oară tit
lul de campion al țării. In 
1958 el a obținut două fru
moase victorii în cadrul me
ciurilor 
Polonă 
pot si 
R.P.R.
lași timp, Dan Ionescu a fă
cut parte din echipa repre 
zentativă care S-a clasat pe 
locul doi la campionatele 
noastre internaționale și din 
echipa militară a R.P.R. care 
a ocupat locul III la întrece
rile Spartachiadei armatelor 
frățești de la Leipzig.

Cea mai mare dorință a 
Iui este să fie selecționat în 
echipa care va participa la 
Jocurile Olimpice din 1960 
de la Roma. Și, după cum 
spune el, nu va precupeți 
nici un efort pentru a se 

pregăti cît mai bine și pen
tru a merita selecționarea în 
echipa noastră olimpică !

Un ghiocel
rebel
a răzbătut, 
prin crusta de zăpadă 
și — cam limbut — 
plăpîndul emisar 
intr-un minut
a și vestit 
că-n țară 
sosește mîndra primăvară 
și, ca un fenomen caracteristic, 
începe și sezonul fotbalistic.

Incep din nou 
dispute îndîrjite 
na numai pe teren 
ci și-n tramvai, 
pe stradă, la birou, 
pe șantier, 
la fabrică ori în atelier, 
cu~același vechi refren 
și-s folosite 
aceleași argumente 
„concludente11:
„Cum 7 Ce spuneai ? 
Na, n-ai dreptate I 
Duminică „Progresul" băle. 
O știu precis, cu siguranță,

MUMA AT4
Printre numeroasele 

noare de mare altitudine 
și-au săpat oglinzile, 
în stîncile munților, 
Alma-Ata ocupă un 
cial.

In timp ce la 
G^r—isch sau la Cortina 
tir 'ii se adună la răstim
puri, agită — în trecerea lor 
fugară — cronometrele Con
cursurilor și se despart curînd, 
ta Alma-Ăta schimbul de ex
periență reprezintă nota pre
dominantă, care a intrat de 
mult in tradiția patinoarului.

In fiecare an, numeroși pa
tinatori din diferite țări răs
pund cu edtuiianm invitației 
sportivilor sovietici si se an
trenează in comun. Patinatorii 
romini se numără și ei prin
tre aceștia.

In ultima vreme, pe pista de

cel
loc

■ posti-
care 

ovale 
de la

spe-

Davos, la
pa-

căci sini „mai" superiori 
de la distanță...!..

„Aș, doar ți-am spus de-atitea 
ori

Hai trage-odată I și... etcetera..." 
cum fac și eu.
In felul ăsta o să vadă 
și-o să mă creadă 
cit e de

Reîncepe 
campionatul 

de fotbal
Și o dafă cu el., 

marile pasiuni

văzuți . și 
ale căror 

reflectă — 
dezvoltarea 

în

la Alma-Ata pot fi 
patinatorii chinezi, 
uimitoare progrese 
o dată mai mult —
masivă a eulturti jiziCe 
China populară. In concursu
rile tradiționale desfășurate la 
sfirșitul limii ianuarie, patina
torul chinez Van Ciun-iao a sta-

și ți-o mai spun:
la fotbal bate-ntotdeauna cel 

mai bun.
deci favorit e...“
(iar aici urmează 
una dintre echipele-ndrăgite 
pe care dinsul o „încurajează"). 
Pe dumnealui Niță Scandal 
ce-și antrenează gitul, 
neobositul său organ vocal 
nădăjduim

! » «

Și-acum 
să spun

greul

Petrplul 7 llm, l Atunci 
habar n-ai că Petrolul are îna
intarea cea mai... debordantă /

în încheiere se cuvine 
cam ce-aș vrea eu ca 

spectator 
pentru sezonul fotbalistic care 

vine.
Intîi să izbutesc să pun doar 

un picior 
pe scara troleibuzului cînd 

pleacă 
iar mai apoi cînd i-oi vedea 

cum joacă 
să nu regret deloc c-am izbutit. 
Și, însfîrșit, 
să " ' *“........................

că rui-l vom mai 
vedea.

i 
dumneaei, nevastă- 

mea, 
pllnge și se tot 

gîndește 
alunge cit de cît 

urîtul 
mă duc pe 

stadion, 
și pe ea 
cot cu mine 

trei ceasuri și mai bine, 
pînă-o rămîne fără glas: 
„Nu mai driblai... 
Marchează timpul I... Pas I... 
Șutează-odată, frate I... Mergi 

cu eat...

Cit despre

ce se tot

cum să-și

Duminicile oînd

o vei lua odată 
— să strige cot la

bilit la Alma-Ata patru recor
duri naționale și a ocupat locul 
întîl în proba de 5.000 metri.

In , fotografie : miaul pati
nator Sașa lima face oficiile 
de gazdă, felicitindu-l 
pionul chinez.

pe cam-

I. CH.

etimologie

JEAN ȘTEFANESCU, BUCUREȘTI. - 
Ion Alexandrescu, centrul atacant al 
echipei C.C.A., împlinește în august 
31" ani. A debutat ca fotbalist în e- 
chipa de pitici a clubului Juventus, 
alungind mai tîrziu în prima echi
pă. A mai jucat la C.S.A. Cîmpu- 
lung (Moldova).

Squaw Valley... Numele sta
țiunii de sporturi de iarnă din 
Stște’e Unite, unde vor avea 
oc toarele J.O. de iarnă, re
gine tot mai des în coloanele 
oresei sportive. Rezonanța sa 
aste destul de ciudată și poate 
nulți dintre cititorii noștri s-au 
utrebat ce înseamnă în tradu- 
icre numele acesta „Squaw” 
ța se pronunța: scuou). Trebuie 
;ă precizăm că Squaw nu este 
in cuvînt englezesc, ci de ori- 
jină indiană și înseamnă în 
lialectul Pieilor Roșii: „femeie 
năritată”...

Iată acum care este explica- 
ia denumirii. Squaw Valley 
;ste o vale ascunsă în inima 
Munților 
Californiei. Dat 
Geografică 
i-a fost 
dbi decît 
<TX. Noii 
irinși să 
Ie indieni în care toți locuito
rii erau... femei. In realitate, 
tribut care sălășluia în pito- 
-easca vale era format exclusiv 
lin vînători și bărbații plecau 
lupă vînat pentru săptămîni și 
zhiar luni de zile. Yankeii au 
loltezat localitatea „Squaw Val
ley” — „Valea nevestelor”.

Bineînțeles, în acțiunea lor 
le cotropire, noii stăpîni ai A- 
mericii au izgonit de prin acele 
locuri tribul vînătorilor. După 
cum se știe, actualmente ulti
mele resturi ale populației in
diene trăiesc în „rezervații" 
speciale (adevărate lagăre de 
exterminare) puse...................
ultimilor Piei-Roșii 
S.U.A.

(Dar denumirea 
ley a rămas, 
lor” se pregătește acum să pri
mească de data aceasta cuceri
tori numai de lauri pașnici, vii
torii participant la Olimpiada 
de iarnă.

Stîncoși, în nordul 
~ ' fiind izolarea 
în care se află, ea 
călcată de coloniștii 

la începutul secolului 
veniți au fost sur- 

găsească aci un sat

la dispoziție 
de guvernul

Squaw Val- 
,,Valea neveste-

Și
la

am la toate „întilnirile" 
bilete 

să găsesc atunci cînd mi-o 
fi sete,

orice meci,
doar băuturi răcoritoare... reci. 
Să

că

că

văd că jucătorii nu se 
ceartă, 

pe teren ei nu fac comen
tarii, 

nu confundă mingea cu-ad- 
verdtffii

și că mal trag din cînd in clnd... 
pe poartă.

ION ATANASIU-ATLAS

RECORDURILE... LUPTĂTORILOR
, — Cum? Susțineți că 
ipid pierde meciul de la Arad?,

PANTELIMON BOSTAN, TIMIȘOA
RA. — Recordul mondial la 200 m. 
fluture fusese definut de William 
Yorczik (S.U.A.) cu timpul de 2,16/. 
După Olimpiada de la Melbourne 
au fost însă anulate țoale recordu
rile obținute la acest stil de înot, 
pe considerentul că fuseseră reali
zate prin înot sub apă, pe unele 
porțiuni 
Noul „I 
la 2,1», 
nici un 
ținător

(după start și întoarceri), 
.barem" mondial a fost fixat 

dor n-a fost încă reușit de 
înotător, inclusiv fostul de
al titlului.

CASCATAU, INEU. - 1)
toate cele 
ale Cupei 
fotbal. In 

greu, după
Milan. Scor

NICU
Real Madrid a cîștigat 
trei ediții de pînă acum 
Campionilor Europeni la 
1958 a învins însă foarte 
„prelungiri*,  pe F.C.
final, după 120 minute de joc, 3-2,
după ce în min. 81 tabela de afișaj
arătase 2-1 pentru Milan. 2) Actua
lul antrenor al Rapidului, Bazil Ma
rian, și-a început activitatea fot
balistică la liceul Avram lancu din 
Brad. Postul în care a jucat cel mai 
des : inter dreapta. Dar a șutat a- 
proape la fel de puternic și de pre
cis și cu stîngul. 3) In 1954, la Mos
cova, selecționata de 
U.R.S.S. a învins Suedia 
1955, de data aceasta la 
fotbaliștii sovietici au 
nou la scor : 6-0.

fotbal a 
cu 7-0. In 
Stockholm, 

învins din

IOSIF PALCOVACI, COMUNA 
DETA—TIMIȘOARA. - Slalomul spe- 
cial se desfășoară pe un parcurs 
muli*  mai scurt decît slalomul uriaș, 
iar porjile sînt foarte dese.

ION DUNAREANU, ORADEA. - 
dv. avefi dreptate, și nu prietenul 
dv. care spune că echipele „mici", 
cele din regiune sau chiar din cate
goria „C*  n-au nici un rost să par
ticipe la Cupa R.P.R., fiindcă tot nu 
cîșr'igă I Acesta nu este un raționa
ment just. In primul rînd, „Cupa", 
prin însuși faptul câ este o compe
tiție deschisa TUTUROR echipelor 
din țara, afiliate la F.R.F., indife
rent de categoria în care activeazâ 
acestea, este deosebit de interesan
tă. Apoi, prin însuși faptul că fie
care meci, prin caracterul, lui eli
minatoriu, este în fond o „finală*  
mărește atracțiozitatea competiției. 
In plus, ar trebui de vorbit de a- 
cele mari surprise specifice „Cupei*,  
cînd atît la noi, cît și Tn alte țări, 
echipe din categoria „A" sînt eli
minate de formații din categorii in
ferioare. Am umple un... ziar întreg, 
dacă ne-am propune să amintim 
toate rezultatele „trăznet" înregis
trate în meciurile de Cupă, așa că 
amintim doar că printre cîștigătorii 
Cupei R.P.R. se numără și Metalul 
Reșița, care activa atunci, în 1954, 
(ca și acum, de altfel), în categoria

V-ați închipuit vreodată că 
și luptătorii își au recordurile 
lor, deși în această disciplina 
rezultatele nu se măsoară Tn 
metri sau secunde ? Și totuși, 
răsfoind cronici vechi 
am întîlnit consemnate 
de performaințe care 
dreptul să fie înscrise 
tele marilor recorduri.

Astfel, în 1898, luptătorul 
rus Gheorghi Gakenșrrtidt, 
membru al clubului atletic din 
Petersburg, a luat parte la un 
mare turneu de la Vioria. Intîl- 
nind patru adversari — co
tați ca fiind cei mai puternici din 
Europa — el i-a învins pe toți 
prin tuș. Dar remarcabil este 
faptul că pentru toate cele pa
tru întîlriurî „uriașul” din Pe
tersburg a avut nevoie doar 
de... 3 minute și jumătate. El 
a obținut, deci, cîte o victorie 
prin tuș la fiecare 52,5 sec. 
Istoria luptelor nu cunoaște 
pînă acum o ispravă asemănă
toare.

Elevul său, Gheorghii Bau
man, reprezentantul clubului 
„Sanitas” din Petersburg, nu 
și-a dezmințit profesorul, sta
bilind fecordul vtetoriilor în-

și noi 
o serie 
au tot 
pe lis-

tr-o competiție. La campiona
tele europene din 1913 el a 
pus cu umerii la pămtot pe 
toți cei 31 de adversari pe care 
i-a întîlnit în cursul competi
ției.

In anii Puterii Sovietice spor
tul luptelor a luat un avînt 
uriaș în U.R.S.S. De-a lungul 
anilor, maeștri de forță excep
țională au strălucit pe firma
mentul acestei discipline. Cine 
nu cunoaște de pildă, sau n-a 
auzit, despre maestrul emerit 
al sportului Leonid Egorov 
din clubul Dinamo Moscova. 
Pe parcursul a două decerni, 
între anii 1934 și 1953, el a 
luat parte de 17 ori la cam
pionatul U.R.S.S. de ifUpte 
clasice clasîndu-se de zece ori 
pe looul I și de șase ori pe 
locul IL Colegul său de club, 

a 
de 
la 
la

faimosul Arisen Mekokișvili 
fost între anii 1945—1953 
opt ori canipion al U.R.S.S. 
lupte libere și de cinci ori 
lupte sambo.

Un palmares excepțional

B. Ceea ce n-a împiedicat-o să în
vingă, rînd pe rînd, 4 echipe de 
categoria A. (printre care și pe
C. C.A.), iar tn finală să întreacă 
pe Dinamo-București cu 2-0 I Firește 
că sînt mai puține șanse ca o echi
pă din campionatul regional, de pil
dă, sa reușească o astfel de per
formantă. Dar poate învinge multe 
echipe de categorii superioare. Și 
aceasta este o satisfaefie, ca să 
nu vorbim despre latura utilitară 
a unor jntîlnirî cu echipe mai bune.

ION POȘTAȘUL

Un palmares excepțional a 
înscris în cursul activității sale 
maestrul emerit al sportului 
Aram Ialtîrian. Intre anii 
1938 și 1952 el a participat de 
15 ori la campionatele 

U.R.S.S., fiind de 6 ori cam
pion la lupte clasice și de 8 
ori la lupte libere. Doar o 
singură dată Aram Ialtîrian 
s-a clasat pe tocul II.

Toți acești sportivi, realiza
torii unor veritabile recorduri, 
își continuă și acum activita
tea în calitate de antrenori, 
împărtășind tineretului din 
vasta lor experiență, pregă
tind noi eșaloane de luptători. 
Iar succesele pe care sportivii 
sovietici le repurteajză în, a- 
rena internațională dovedesc 
din plin că munca lor este 
încununată de roade.

i — Ce produc muncitorii de 
>la uzinele „Steagul roșu" din 
'Orașul Stalin 7
i •— Păi... autocamioane, utila- 
>je și... pot produce o mare...
J surpriză in meciul fie tvjjve 
ca Dinamo!

> — Ascuttă-mă pe mine Că 
'sînt om bătrîn: C.C.A. e în 
\mare formă, dom’lei
> Desene de S. NOVAU

DEFICIENȚE TEHNICE

la 
la 

dedeținut 
de culoare 
fost șl un 
„Iluricane" 
din statul

— Ce anume 7 întrebară cei 
din jur.

— In primul rind, trebuie să 
învețe să citească... — mărtu
risi cel pe care-l luase gura pe 
dinainte.

Intr-adevăr, Jackson 
nalfabet.

încă o
datorită...

inonimul celebrului Bernard 
Shaw 1“

„Dar mă rog... — căută să 
se dumirească 
Ia ce echipă joacă 
bru?...

antrenorul —n 
ăla cele-'

era... a-

Unul din pretendențil 
titlul mondial profesionist 
categoria grea), 
boxerul american 
Floyd Patterson, a 
anume Tommy 

Jackson, originar
Georgia. Acest boxer se bucura 
de originala reputație de a fi 
foarte..', bisericos. El 
mereu 
rește, 
buiau 
ziei și . . 
turii textului biblic.

Dar la prima infrîngere a 
lai Jackson, unul dintre pas
torii care ii purta de grijă s-a 
grăbit să exclame:

— „Hurieane" mai are 
invăjail

dovadă că 
biblieiI

învingea
O IMPRESIONANTA 

DE ARTA"
„OPERA

putia
Șl, fi- 

atri-
preci-

CULTURA...
o sculpto-

o biblie sub braț 
cercurile clericale 
victoriile sale nu 
forței loviturilor, ci lec-

că în e-

de

De curînd s-a aflat 
chipa engleză de categorie infe
rioară Peterborough United joa
că un mijlocaș cu numele de... 
Bernard Shaw, [mediat, un re
porter londonez s-a prezentat 
la fața locului pentru a lua 
un interviu celui în cauză. In- 
tîmipiniat de antrenorul clubu
lui, Jimmy Hogan, ziaristul ex
plică :

„Am venit să vorbesc cu o-

Elisabeth Hoffman, 
riță din orașul vest-german So- 
diugen, a terminat recent o sta
tuie pe temă „sportivă” pe care 
a botezat-o „Monumentul sai- 
porterului necunoscut”. Sculp
tura nou născută ilustreză foarte 
bine tendințele suprarealiste ale 
autoarei: personajul reprezentat 
are o figură hidoasă, aducând 
foarte puțin cu un chip omenesc. 
Ceea ce a provocat următoarea 
remarcă a unui mucalit: „Poate 
că autoarea a vrut să sculpteze 
un... auto portret 1“



Ne vorbesc conf. universitar Ascanio Damian și antrenorul 0. Munteanu — fc:
Saluiui nostru ziarului

~r ubitorii sportului cu balonul oval au așteptat cu multă nerăbdare ziua 
! de 15 martie in care începe campionatul republican de rugbi. Iată 

■*-  că ne mai desparte numai o zi de această dată. Miine, in 11 orașe 
dui țară, arbiirii vor chema la întrecere mimai 16 formații de rugbi din cele 
29 cite activează în cele două categorii A și B și care de-a lungul a opt 
luni își vor măsura forțele fie pentru cucerirea titlului de campioană, fie pentru 
dreptul de a participa anul viitor in prima categorie a țării.

Anul competițional care începe mîine 
va avea ca prim obiectiv pentru toate 
echipele imprimarea unui stil de joc 
modern, spectaculos și eficace. In anul 
1959 trebuie să se creeze prenlizele 
unei concepții de joc a echipei națio
nale în vederea întâlnirilor internațio
nale din anul 1960, printre care amin
tim pe cele cu Franța și Italia.

In acest sens ne-au vorbit doi din 
foștii noștri jucători: conf. univ. As- 
canio Damian, unul din cei mai buni 
rugbiști romîni «lin anii trecuți, și C. 
Munteanu, antrenor și arbitru.

—■ ..In calitate de fost jucător și 
actualmente spectator nelipsit — ne-a 
rpus tov. Ascanio Damian —, urmă
rind cu interes evoluția echipelor (nu 
scorul intilnirilor) țin să spun că 'ui 
ultimul timp nu totdeauna am fost 
mulțumit de maniera de joc a multor 
echipe. Aceasta datorită tendinței tot 
mai accentuate de a se juca numai 
pentru rezultatul imediat, pentru scor! 
Reproșez acest lucru tuturor forma
țiilor care caută marcarea de puncte 
cu orice preț, in detrimentul jocului 
deschis.

Trebuie insistat ca antrenorii să 
imprime un stil de joc modern tuturor 
echipelor. Socotesc binevenită îndruma
rea dată de federație. Ea arată dru
mul ce duce la ridicarea calitativă a 
rugbiului nostru și deci a echipei re
prezentative. Fată de condițiile pe care 
le avem, față de calitățile pe care le 
posedă jucătorii noștri, elementul 'pel 
mai important la care trebuie i$4 zm 
oprim este stilul propria de joc. Numai 
in felul acesta rugbiul are de ctști- 
gai“-

a tuturor echipelor trebuie să fie aceea 
de a practica un joc modern, care să' 
atragă cit mai mulți spectatori. La 
îmbunătățirea jocului o însemnată con
tribuție o au insă și arbitrajele, care 
trebuie să se desfășoare in spiritul 
jocului deschis, astfel ca sportul pe 
care-l iubim să obțină numai apre
cieri bune". ■< -

Antrenorul
București, C. Munteanu ne-a 
printre altele

echipei Constructorul 
spus 

,Am convingerea că in V. HOSSU

'■ 'ui' • x-:.■*>•  -

COtate? .

Transmiterea corectă a baloanelor ciștigate la grămadă liniei de a; ac este 
esențială pentru realizarea unui joc deschis. Un exemplu ni-l oferă această 
fotografie în care P. .Merghișescu, cu toată intervenția liniei a treia dina- 
moviste, lansează un nou atac al C.C.A. Fază din meciul Dinamo-C.C.A. 
(3—0) disputat toamna anului trecut. (Foto: 1. Mihăică)

acest an campionatul va fi foarte dis
putat dat fiind faptul că cinci echipe 
sint de forțe sensibil- egale (consta
tare făcută și cu ocazia desfășurării 
jocurilor din cadrul „Cupei Gri gore 
Preoteasa"), iar celelalte cinci (dintre 
care patru provinciale) și-au îmbună
tățit mult jocul, fiind redutabile pe 
teren propriu. Principala preocupare

Cupa „SPORTUL POPULAR”
Ia kanJLa! în 7

Astăzi, în sala Floreasca înce
pe turneul firial^al CUPEI „SPOR
TUL POPULAR" lan handbal fcb 7 
pentru juniori și junioare. Dumb 
nică, de la orele 14,30 vor âvea 
loc finalele. Programul partidelor 
de astăzi este următorul: ETAPA 
1: 8,30.: Luceafărul Or. Stalin— 
Sc. Sp. Elevi Floești (f) > 9,00: 
Știința Galați—Voința Sibiu (m) ; 
9,40: CI. Sp. Școlar București— 
Rapid Oradea (m); 10,20; ILEFOR 
Tg. Mureș—FI. roșie Sibiu (f) ; 
10,50 : Petrolul Ploești—Chimia 
Făgăraș (m); 11,30: CI. Sp. Șco
lar Timișoara—Tractorul Or. Stalin 
(m). ETAPA A Il-a: 14,00 Șc. Sp. 
Ploești—Textila Lugoj (f); 14,30: 
FI. roșie Sibiu—Constructorul Bucu
rești (f) | 15.00 : Rapid Oradea— 
Chimia Făgăraș (m), 15,40: Ști-

începe „Turneul maeștrilor” 
la șah

Astăzi încep la Orașul Stalin în
trecerile șahiștilor în cadrul tradițio
nalului concurs ..Turneul maeștrilor". 
Pe lista participator se află maeștrii 
sportului Iuliu Szaho, Gh. Mititelu, C. 
Radovici, Al. Gunf^erger, D. Drimer, 
T. Ghițescu, Em. jjȘhcher, precum și 
candidați! de maeștrii B. Soos, Gh. 
Gavrilă I., O. Bozdoghină, M. Pa
vlov, C. Partes și'IM. Breazu.

Competiția este dotată cu trofeul 
transmisibil ,,Cupa Ștefan Szabo", 
■care a ajuns la cea de a 111-a edi

ința Galați—CI. Sp. Școlar Timi
șoara (m)j 16,20; CI. Sp. Școlar 
București—Petrolul Ploești (m); 
17,00: Tractorul Or. Stalin—Voin
ța Sibiu; ETAPA a 111-a: 18,00: 
Luceafărul Or. Stalin—Textila Lu
goj (f) ; 18,30: Rapid Oradea— 
Petrolul Ploești (m); 19,10:
ILEFOR Tg. Mureș—Constructorul 
București (I); 19,40: CI. Sp. Șco
lar București—Chimia Făgăraș 
(m) ; 20,20 : Voința Sibiu—CI. Sp. 
Școlar Timișoara (m); 21,00:
tractorul Or. Stalin—Știința Ga
lați (m).

După cum se vede, vom asista 
la un turneu cu numeroase partide 
interesante.
handbaliști este așteptată cu inte
res și comportarea din primele e- 
tape este o garanție că vom putea 
urmări meciuri de ridicată valoare 
și bine înțeles viu disputate. Parti
dele se joacă în cîte două reprize 
a 10 minute pentru fete și două a 
cîte 15 minute pentru băieți. In
trarea publicului în sala Floreasca 
este gratuită în ambele zile de în
treceri.

Evoluția tinerilor

CERMET

ție. Precedentele ediții au fost cîști- 
igate de Al. Gunsberger și Gh. Mi
titelu.

Iubitorii de șah așteaptă cu deosebit 
interes această nouă verificare de 

Torțe a tinerilor noștri șahiști frun
tași.

SPORTUL POPULAR
IMs. Nr. 3373

• Cei 11 alergători din R. D. Ger
mană, care se antrenează în țara 
noastră, continuă pregătirile pentru 
„Cursa Păcii", rulând împreună cu lo
tul nostru pe șoselele din împrejuri
mile Clujului. In vederea participării 
la cursa de fond, dotată cu trofeul 
„Cupa Federației Romine de Ciclism", 
care se va alerga între 2—5 aprilie 
pe șoselele din jurul Bucureștiului, ci
cliștii germani și alergătorii noștri 
vor participa la cîteva concursuri de 
verificare după următorul program: 
duminică 15 martie (60 km) ; vineri 
20 martie circuit pe străzile Clujului 
(50 km). La 22 și 29 martie vor 
avea loc verificări pe distanța de 
100 km. și respectiv pe 140 km. în
trecerile din cadrul Cupei F.R.C. vor 
avea anul acesta un caracter interna
țional deoarece vor participa, în afară 
de reprezentativele cluburilor C.C.A., 
Dinamo, Victoria, Voința etc. și două 
formații germane sub denumirea de 
„Wissenschaft" și „Wissmut". Această 
competiție, care se va desfășura în 
patru etape de-a lungul a circa 500

Acum. 10 ani a apărut. prtauri număr al ziarului în limba germană-/*  
„Neuer Weg“, organ al sfaturilor populare din Republica Populară Ro- 
mînă. De un deceniu ziarul militează ou consecvență pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste, pentru continua întărire a frăției de nezdruncinata 
dintre poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare.

Cu prilejul acestei aniversări, colectivul redacțional a4 ziarului „Spor
tul popular" urează colectivului redacționali al ziarului „Neuer Weg" noi' 
succese în activitatea sa viitoare, în mobilizarea oamenilor muncii la 
lupta pentru înfăptuirea politicii Partidului Muncitoresc Român și a gu
vernului R. P. Romine, pentru construirea socialismului în patria noastră, 
pentru apărarea păcii.

- -

« ■
’■
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ETAPA A Xll-a A CAMPIONATELOR DE VOLEI
...programează câteva întâlniri deose- 

• bit de atractive. In primuri rînd este 
vorba de partida masculină C.S.M.S. 
Iași — O.C.A., interesantă pentru că 
se întâlnesc ultimele două echipe cla
sate, care, în meciurile de pînă acum 
au făcut dovada că s-au pregătit cu 
foarte multă atenție pentru retur. Vic
toria București are un adversar in
comod în Rapid. In meciul cu Con
structorul. Cetatea Bucur va căuta să 
se reabiliteze după cele două înfrtn- 
geri suferite în primele două etape 
ale returului, iar Știința Qluj va în- 
ttâni pe Tractorul Orașul Stalin.

Jocuri echilibrate întâlnim și în cam
pionatul feminin, în special partidele 
Dinamo București — Oomb. Poligrafic 
și MetaJui M.I.G. Voința Orașul

■ ■■

Stalin. Iată cum arată clasamentele 
înaintea jocurilor de azi și mîine:

MASCULIN
1. Rapid București 11 10 1 32: 9 591:430. 21
2. Dinamo Buc. 11 9 2 30:15 616:537'20
3. ș>tfin|a Cluj 11 8 3 28:19 616:593 19
4. Cetatea Bucur 11 6 5 28:22 665:610:17
5. Consiruc. Buc. 11 6 5 19:25 554:566-’17
6. Tract. Or. St. 11 5 6 23:21 562:540 16
7. Victoria Buc. 11 4 7 22:24 564:582 15
8. Voinfa București 11 3 8 16:29 530:610,14
9. C.C.A. 11 3 8 16:30 542:628’14

10. GS.M.S lași 11 1 10 12:32 466:610 12
FEMININ

1. Rapid Buc. 11 10 1 32 : 8 573:404 21
2. Someșul Cluj 11 10 1 31:11 560:446 21
3. Comb. Kolia. Buc. 11 9 2 29:15 608:496 20
4. Dinamo Buc. 11 6 5 25:21 576:536 17
5. Me toi ul M.I.G.

6.
11
11
11
11
11
11

6 5
4 7
3 8
3 8
3 8
1 10

București
Voinja Or Stalin

7. Știinfa Cluj
8. Știința timișoara
9. Progresul Buc.

10. Voința Sibiu

începe sezonul de motociclism
Săptămîna viitoare se va da startul 

în prima întrecere de motociolism a 
anului. Alergătorii se vor prezenta la 
concursul de trial — o competiție tran
zitorie în vederea participării la între
cerile de motoc ros. Intr-o vizită fă
cută la clubul sportiv Dinamo, am 
stat de Vorbă cu antrenorul secției de 
motociclism, Puiu Sădeanu. Printre 
altele, acesta ne-a spus: „Sportivii 
din secția noastră împletesc armonios 
activitatea profesională cu cea spor-

tsvă. După orele de producție vin cu 
toții în atelier unde lucrează la aran
jarea mașinilor. De curînd conduce
rea clubului a felicitat secția noastră 
pentru modul cum se prezintă fa în- 
vățămîntul politic de mase U.C.F.S. 
Noul sezon competițional pune în fața 
noastră sarcini deosebit de importan
te. Alături de sportivii fruntași Mircea 
Cernescu, C. Nedelcu, T. Popa, I. 
Popa, M. Pop, V. Szabo, Tr. Macarie, 
L. Szabo, 1. lonescu și S. Ștefan se

La sfârșitul săptăminii, 
in campionatele de baschet
Ce meciuri vor vedea amatorii de 

baschet la sfîrșitul acestei săptămîni ? 
Să cercetăm programul celor două 
campionate.

A XX-a etapă a întrecerii echipe
lor feminine programează două par
tide echilibrate. Ambele au loc la O- 
radea: C.S. Oradea —• Alimentara 
Tg. Mureș și Voința Oradea — C.S.U. 
București. Partida Constructorul Bucu
rești — Progresul București a fost 
aniînată.

Din cadrul campionatului masculin 
(etapa a XVlI-a) ies în evidență jocu
rile Dinamo Oradea — Metalul M.I.G. 
București (în care orădenii au prima 
șansă, întrucît Metalul joacă foarte 
slab în ultima vreme); Dinamo Tg. 
Mureș — Știința Cluj (interesant pen
tru partea superioară a clasamentului) 
și Cetatea Bucur — Știința Timișoara, 
joc de importanță hotărîtoare pentru 
viitoarea configurație a clasamentului. 
La București se va disputa și partida

Rapid — C.C.A. Trebuie să mențio
năm că Rapid este (în actualul cam
pionat) singura echipă care a între
cut-o pe C.C.A. (83—78).

antrenează cu multă conștiincio'’ ''le 
și o serie de alergători tineri , L 
Temistoole (care a evoluat și anul 
trecut), P. Cristian, Dan Nicolae și 
Hie Cost el".

Tînărul antrenor Gh. Zdrinca pre
gătește pe sportivii din secția de mo
tociclism a clubului sportiv Voința. Șl 
el ne-a vorbit cit multă căldură despre 
activitatea de pregătire a metodeiiști- 
lor. „In primul rrnd trebuie să vă 
spun că obiectivul secției noastre este 
acela de a ridica valoarea motocicliș- 
ti'lor cu experiență (S. Murgii. Cucu) 
și de a orește o nouă pleiadă de aler
gători. Pentru aceasta am selecționat 
un lot de tineri care în momentul de 
față se antrenează cu multă atenție".

Pregătiri tot atât de intense se fac 
și pentru amenajarea traseelor. Clubul 
sportiv Constructorul a adus modifi
cări radicale vechiului traseu. Așadar, 
totul este pregătit pentru începerajț 
sezonului... "

CICLIST
km se anunță deosebit de interesantă, 
deoarece printre concurenții străini se 
numără și valoroșii alergători Gustav 
Adolf Schur, campion mondial la a- 
matori pe anul 1958, Egon Adler, 
Stolpar, Braune, Kappel și alții.

© Sfatul popular al raionului T. 
Vladimirescu, în colabora,re cu consi
liul raional U.C.F.S. organizează du
minică pe șoseaua Tîrgoviște cel de 
al treilea concurs aii sezonului, dotat 
cu „Cupa sfatului popular al raionu
lui T. Vladimirescu". întrecerea este 
deschisă tuturor categoriilor de aler
gători și cuprinde următoarele probe : 
categoria I și a Il-a 60 km: catego
ria a IlI-a și neclaisificați 40 km; ju
niori 25 km ; biciclete oraș 10 km; 
fete 10 km. Plecarea se va dia la 
ora 10,30 de la km 7, iar adunarea 
conciurenj ilor va avea loo la ora 9,30. 
Constatând interesul mereu crescînd 
pentru participate^ tineretâtâuî la cate
goria rezervată bicicletelor de oraș, 
F.R.C. va ctferf S cupă primului cla
sat.

Viorica Niculescu (nr. 7) de la Constructorul, este în luptă pentru balon cu 
Ana Haralambie și Anca Pop (ambele de la Olimpia), Ștefania Dinescu 
(stingă) de la Olimpia și llilde Weissenbtirger (dreapta) de la Constructo

rul, sint gaia să intervină. (Imagine din meciul Constructorul-Olimpia) 
(Foto : B. Ciobanu)

„Cupa Campionilor Europeni" 
la baschet feminin

Azi la Plovdiv : Slavia — Constructorul București
Localitatea Plovdiv din R. P. Bul

garia găzduiește azi returul parti
dei dintre Slavi a Sofia și Construc
torul București, din cadrul primului 
tur al „Cupei Campionilor Europeni" 
la baschet feminin. Învingătoare în 
meciul de la București cu 60—46, 
Slavia — una din cele mai puternice 
formații feminine de baschet din Eu
ropa — este favorită și în întâlnirea 
de azi. In turuil următor (sferturi de 
finală) echipa calificată după întâlni
rea de la Plovdiv urmează să întâl

nească pe învingător,rea partidei din< 
tre Spartak Sokolovo Praga și AS 
Montferrahid (Franța). Aceasta din 
urmă s-a callificait în primul tur al 
competiției, dispunînd, într-un joc de 
calificare, de campioana R.F.G., Hei- 
delberg, cu 54—37 și 55—32.

Pînă în prezent, pentru sferturile 
de filială ale Gupei s-a califidaf bț 
singură echipă: Dinamo Moscova, 
care a învins în două jocuri pe Aka-I 
demik ^Varșovia.



Miine se reia pasionanta întrecere în categoria A la fotbal
LA ÎNCEPUT DE RETUR...

Returul campionatului categoriei A 
începe sub semnul unei întreceri dîrze 
iiit in plutonul fruntaș, cit și în zona 
retrogradării, care vizează un număr 
mai mare de echipe. Cucerirea titlului 
de campion al țării, ca și menținerea 
in prima categorie pretind o compor
tare cit mai bună in această lungă 
și grea întrecere, comportare care tre
buie să aibă la bază o pregătire te
meinică.

Analiza activității compel iț ionale
<Un toamnă și modul de instruire din 
perioada pregătitoare au scos în evi
dență, pe lîngă o serie de constatări 
îmbucurătoare, și lipsuri atît in sea
ma antrenorilor, ca instruire, cit și pe 
seama jucătorilor, ca joc. Asupra a- ■ 
cestor lipsuri trebuie îndreptată aten
ția antrenorilor și a jucătorilor. Se 
impune o mancă dusă cu toată se
riozitatea și cu mult spirit de răs- 

Nu trebuie uitat că anul 
an preolimpic — constituie 
perioadele cele mai impor-

piuulere. 
1959 — 
una din 
tente.

Ținind

im-
SE 
SA 
ur- 
re-

dezvoltarea la maximum a calităților 
fizice de bază.

Conținutul pregătirii tehnice trebuie 
să fie’ exersarea și îmbunătățirea con
tinuă a procedeelor tehnice și a ac
țiunilor de bază din atac și apărare. 
Prin exerciții simple, apoi prin exer
ciții complexe și exerciții cu adversari 
(succesiv, cu rol pasiv, semi pasiv și 
activ) sg poate îmbina în mod armo
nios pregătirea tehnică cu cea tactică. 
NOI TREBUIE SA AJUNGEM ANUL 
ACESTA CA PRIN EXERSARE SI 
REPETARE. JUCĂTORII SA-ȘI FOR
MEZE DEPRINDERI ' REFLEXE 
PENTRU A-ȘI ELIBERA ATENȚIA 
DE LA EXECUȚIILE TEHNICE ȘI A 
O ÎNDREPTA SPRE ORIENTAREA 
TACTICA. îmbunătățirea tehnicii ga
rantează creșterea continuă a nivelului 
fotbaliștilor, randamentul lor.

Tn pregătirea tactică, un element 
principal este gindirea, spre dezvol
tarea căreia trebuie îndreptată aten
ția antrenorilor, dar și a jucătorilor. 
Aceștia irebuie să analizeze permanent 
jocul pentru a 
mai potrivite, 
ideii tactice, a 
joc, fotbaliștii
bună pregătire atletică, un nivel tehnic 
avansat și o pregătire metodică. Nu
mai astfel vor putea aplica în meciuri 
Ceea ce așteptăm de la ei: un joc co
lectiv, canalizat pe extreme și dez
voltat în continuare de extreme; par
ticipare activă la joc, pe toată du
rata lui; mărirea elasticității jocului 
de echipă și dezvoltarea jocului fără 
minge; o mai mare preocupare față 
de executarea loviturilor libere, față 
de păstrarea disciplinei de joc și în 
cadrul jocului.

Desfășurarea unei intense, conștiente 
și continue activități de pregătire în 
lumina celor de mai sus și în l aport 
și cu condițiunile perioadei competi
tionale, va contribui din plin la suc
cesul returului campionatului și la 
realizarea progresului pe care-l aștep
tăm din partea antrenorilor, jucăto
rilor și echipelor.

găsi rezolvările cele 
In vederea aplicării 

realizării sarcinilor de 
trebuie să posede: o

Printre echipe, înaintea primelor jocuri...
• Cuplajul Progresul—Știin(a Timișoara și C.C.A.—Știința Cluj are Ioc pe Stadionul Republicii • Ce 

au făcut echipele în ultimele două zile • Noutăți în legătură cu
Nici rina început returul așteptat 

cu aitîta nerăbdare de iubitorii fotba
lului, și s-a și produs prima... sur
priză : Zăpada a acoperit terenurile 
de joc, ca și tribunele, spre necazul 
jucătorilor și spectatorilor care spe
rau într-o vreme bună la inaugurarea 
returului. ACESTA ESTE, DE ALT
FEL, MOTIVUL PENTRU CARE CU
PLAJUL DIN CAPITALA SE VA 
DESFASURA NU LA „23 AUGUST", 
CI PE’STADIONUL REPUBLICII, 
DUPĂ PROGRAMUL ANUNȚAT.

Starea timpului și a terenurilor nu 
i-a împiedicat pe jucători să-și con- 
tinuie pregătirile. In rîndurile care 
urmează vă vom reda pe scurt cîteva 
amănunte privind ultimele preparative.

tril Emil, Crișar—Munteanu, Marcat, Ma- 
teianu, GeorgOsjcu, Moldovan. Rezerve: 
Suciu, Costin și Seărlătescu (porter). 
(R. FISCH, corespondent reg.).

• Progresul a jucat joi eni Abatorul
(5-1). Meciul a constituit o utilă' verifi
care a echipei: Mîndru (Blrtașiu)—Cojo- 
caru, Caricaș, Soare—Clocea (Petrescu), 
știrbei—Oaidă, Petrescu (Smărăndesciu), 
Diuu&escu, Pereț, Banc iu, care s-a miș
cat cu mai multă ușurință și a cons
truit acțiuni mai bune. Miine va * 
probabil formația de mai sus (fără 
teșu și '

• Și
cu Ind. 
portare „ c__ _ ___ ,___ _
Vasile Deheleanu, intenționează să folo
sească echipa: Enăcliescu—Codreanu, co- 
jereanu, Florescu—Tîlvescu. Tăwe-Gîr- 
leanu, Cădarin, Filip, LCreter. Boroș. 
(AL. GROSS, corespondent reg.).

juca 
Bir-

Clocea).

Știința Timișoara a jucat . 
linii (7-1). Echipa a avut o corn, 
ceva mai bună. Noul antrenor,

joi

seama de acest lucru și de 
faptul că anul acesta fotbaliștii noștri 
vor fi angajați in numeroase și 
portante întreceri internaționale, 
IMPUNE CA PREGĂTIREA LOR 
SE FACĂ IN MOD CONTINUU, 
mărindu-se din momentul începerii
turului campionatului — aOpgerea o- 
biectivelor fotbalului nostru. In pe
rioada competițională se va 'Insista 
deopotrivă pentru înlăturarea deficien
țelor și pentru perfecționarea proce
deelor tehnice efectuate in mișcare. 
rn general, pregătirea jucătorilor tre
buie să fie astfel planificată și orien
tată încît să se asigure dobîndirea 
unei forme superioare înaintea jocuri
lor internaționale.

Pregătirea fizică, in adevăratul ei 
înțeles, va trebui să apară in procesul 
de instruire ca o sarcină permanentă 
pe întreaga activitate a anului, in 
raport cu competițiile. PREGĂTIREA 
ATLETICA A FOTBALIȘTILOR — in 
care trebuie să se respecte principiul 
multilateralității — ASIGURA PRAC
TICAREA UNUI JOC BĂRBĂTESC, 
VIGUROS, ȘI CHIAR CREȘTEREA 
NIVELULUI TEHNIC, care pretinde

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

formațiile

Szakacs I, Sura. Singura problemă de 
formație: postul de inter dreapta unde 
se va alege între Nicușor și Dragomir.

• Steagul roșu a jucat joi 120 de mi
nute cu Celuloza Zărneștl (12-0, Proca 
3, Campo 3, David 3, Fusulan 2, Zbârcea 
1). A jucat formația: Ghiță—Zbîrcea, 
Zaharla, Moarcăș—Bîrsan, szigetl—Hașotl, 
Fusnlan, Proca, Campo, David. (P. DU
MITRESCU, corespondent).

• Jol la Ploeștl: Petrolul—Flacăra Mo
roni 7-3 (4-1). Echipa s-a mișcat bine. 
La Petroșani mîine, va juca formația: 
Sfetcu—pahonțu, Marinescu, Neacșu I— 
Fronea, Neacșu M—Constantlnescu, Ta- 
barcea, Dridea, Babane, Marin Marcel.

• Jiul are numeroase probleme de for
mație înaintea primului meci. Antreno
rul Șepci nu contează pe Vaslu, Romo- 
șan, și Dula. In schimb, este probabilă 
reintrarea lui Fierea și participarea tui 
Toth. Formația definitivă va fl cunoscută 
înainte de joc.

La Bacău, dlnamoviștii iau măsuri 
pentru curățarea terenului de zăpadă 
astfel ce duminică să fie în stare cît mei 
bună de joc. In ce privește tormația, 
antrenorul C. Teașcă nu s-a fixat încă; 
așteaptă avizul medicului asupra cî- 
torva din jucătorii accidentați. (AL. AN- 
DR1CI, corespondent).

• Farul s-a antrenat joi cu IRBC (80). 
Din formația — în care Pană a jucat 
half dreapta — atacul a lăsat cea mai 
bună impresie. Echipe a plecat ieri după 
amiază la Bacău. (L. BRUCKNER, co
respondent).

Returul începe de-aici...

17
16
14
14
13
11
10
9
9
8
6
5

1. Dinamo Bite.
2. C.C.A.
3. Rapid
4. Petrolul 

U. T. Arad 
Dinamo Bacău 
Jiul 
Progresul 
Știința Tim. 
St. roșu 
Știința Cluj 
Farul

11-8-1-2-28:13
11-7-2-2-20:13 
11-7-0-4-26:16 
11-7-0-4-21:14 
11-5-3-3-19:11 
11-4-3-4-16:15 
11-4-2-5-14:22 
11-4-1-6-20:18 
11-3-3-5-10:20 
11-3-2-6-15:20
11-0-6-5 9:20 

11-2-1-8-13:29

Oaidă, intr-o acțiune pe care o încheie cu șut, la poarta, in ciuda opo
ziției adversarului. Așa ii dorim in noul sezon pe toți înaintașii noștri: rapizi, 
cu șuturi cit mai multe și mai precise pe poartă.

Ș După un ușor antrenament efeertuat 
joi, echipa Ra,piduiiui a pQecat ieri dimi
neață la Arad, unde, după toate pro
babilitățile, va alinia în meciul cu 
U.T.A. următoarea formație: Dungu
(Todor)—Greavu, Dodeanu, M.acri—Bodo, 
Stancu (N ea mțu)—Copil, Raab (Olarii), 
Ene II, Olaru (Stancu), Văcaru. S-a mai 
deplasat și Langa.

@ Antrenorul echipei U.T.A., Braun, 
nu s-a fixat încă asupra formației pen
tru jocul cu Rapid. Nu-i exclus să pre
zinte aceeași echipă de duminica trecută.

G Liderul campionatului pleacă azi Ia 
prînz la Orașul Stalin. joi, Dinamo 
București a jucat cu Cauciucul Qudrat, 
aliniind formația: Cozma (uțu)—Popa, 
Motroc, Călinoiu—Al. Vasile, Nunweiller 
III—Kdszegy, Nicușor (Dragomir), Ere I,

0 Echipa C.C.A. a făcut joi după-a- 
miază un antrenament obișnuit pl- Sta
dionul Republicii. In ce privește for
mația pentru mîine, ea va fi probabil 
aceeași folosită duminica trecută, cu ex
cepția lui Turna. în locul căruia va juca 
Volnesicu.

0 Studenții clujeni au plecat vineri 
dimineață spre București cu formația: 
NIccară—Roman, Mureșan, Nedelcu—Pe-

...cu aceste meciuri

AU CUVÎNTUL ANTRENORII
Ne-am folosit de prezența antrenorilor echipelor de categoria A la consfă

tuirea de marți de la iederație, pentru a sta de vorbă cu ei și pentru 
a le afla părerea despre primul lor meci și despre returul campionatu

lui. Iată, pe scurt, rezultatul micului

ILIE OANA (Petrolul): Pregătirea 
jucătorilor noștri este satisfăcătoare și 
sper că la Petroșani vom face un joc 
de calitate, deși problema extremelor 
încă rtu este rezolvată. De la acest 
campionat aștept să... ne apărăm titlul. 
Deocamdată pot spera, nu ?...

ANDREI ȘEPCI (Jiul) : Prima noas
tră confruntare este... un semn de în
trebare, pentru că vom prezenta o for
mație incompletă. Portarul Gram va 
jiiCa probabil fundaș, iar înaintașul 
Gtiibea mijlocaș... Aștept să trecem 
acest hop al... indisponibilităților.

I. BARATKY (Dinamo București): 
Nu va fi ușor să învingem echipa Stea
gul roșu acasă la ea. In general în 
retur va trebui să ne adunăm toate 
forțele pentru că lupta pentru titlu este 
foarte dificilă. La aceasta contribuie 
și echipele care luptă pentru evitarea 
retrogradării. Ne putem așteptă deci, 
la surprize...

SILVIU PLOEȘTEANU (Steagul 
roșu): Așteptăm cu încredere prima 
intîlnire șl. în general, campionatul, 
deși adevărul este că terenurile des
fundate pe care s-au desfășurat pregă
tirile echipei noastre ne-au cam încur
cat socotelile pînă acum.

GH. POPESCU (C.C.A.): Consider 
că nivelul pregătirii majorității jucă
torilor noștri este corespunzător posi
bilităților lor. Chiar în partida cu Ști
ința aștept un randament ridicat, joc 
de bună calitate.

V. MARDARESCU (Știința Cluj): 
Jucătorii s-au pregătit foarte sîrguin- 
cios — la fel ca la examenele. din fa
cultăți — și sper că vor juca mai bine 
ca în tur. Cum vom termina campio
natul 2 Luptăm pentru a putea... răs
punde bine la această întrebare I

C. BRAUN (UTA) : In prima întil- 
nire vom avea și primele emoții pen
tru că avem indisponibilități. (Igna și 
Koczka probabil nu vor juca). Pentru 
viitor am dori să contribuim — îm
preună au celelalte echipe — la reali-

nostru... raid-anchetă.

zarea unor spectacole fotbalistice de 
Un nivel cit mai ridicat.

BAZIL MARIAN (Rapid) : Vrem ca 
la Arad să ne comportăm la nivelul 
dorinței... suporterilor noștri. (Să știți 
că sînt pretențioși I). In primul 
aștept să se pună pe roate și 
tarea echipei noastre.

C. TEAȘCA (Dinamo Bacău) :
prea multi indisponibili ca să pot face 
pronosticuri pentru prima noastră în- 
tilnire. La ora actuală pot spune un 
singur lucru și acela pentru viitor: 
sperăm că nu vom retrograda...

LENGHERIU (Farul): Așteptăm să 
vedem ce va face la Bacău echipa 
noastră întinerită. (NR: vîrsta medie

București, cuplaj pe stadionul 
Republicii, ora 14.30: Progresul — 
Știința Timișoara (1 — 1); ora 16.15: 
C.C.A. — Știința Cluj (1 — 1).

Orașul Stalin’: Steagul roșu — 
Dinamo București (0—6).

Arad: U.T.A.’ — Rapid (1—2).
Petroșani: Jiul — Petrolul

(0-3).
Bacău : Dinamo — Farul (0—3 

prin contestație, 2—0 pe teren).
Tn paranteze: rezultatele din 

toamnă.

eforturi să omogenizăm

(Progresul) : Pregătirea 
satisfăcătoare in raport

Știri, rezultate

rină, 
înain-

Avem

a jucătorilor a ajuns după remanierea 
echipei de la 30 la 24 ani). Pe parcurs 
vom depune 
formația.

I. LUPAȘ 
echipei este
cu perioada pe care am avut-o la dis
poziție. La prima confruntare ne bi
zuim mai mult pe apărare. înaintarea, 
în afară de Dinulescti și Oaidă, in mo
mentul de față nu corespunde cerințe
lor. Nu pot face pronosticuri in privința 
campionatului.

De la al 12-lea antrenor nu am putut 
lua impresii din motiv de... absență. La 
Știința Timișoara, după cum sîntem 
informați, s-a produs o schimbare de 
antrenor, iar Dehelear.u,. noul antrenor, 
n-a fost la consfătuire. Poate că această 
înlocuire ține loc de declarație înainte 
de retur...

LOTUL PE JUNT- 
ORI R.P.R. a iăciut 
ieri un reușit antrena- 
ment în compania e 
chipet Rapid II (cat. 
B) de oare a dispus cu 
5—1 (2—1) prin punc
tele înscrise de Rațiu 
(2), Matei (2) și Crăi- 
niceamu. Formația : 
Florea — Nedelcu, Bo. 
roș (Ț'ițeiica) Țițeica 
(Fjostolachie) — Nunwei 
Ier IV, Surdrjn — Ni- 
sipeanu (Matei), Var
ga, Matei (Nisi'- 
peafflbu), Rațiu, Crăi- 
niceanu a prestat un 
joc mult mai omogen 
decît la celelalte an
trenamente. Juniorii au 
reușit sâ' păstreze un 
ritm destul de rapid, 
să realizeze combina
ții mai tine orientate,

coordonate în apărare 
de Nuntveiller IV, iar 
în atac de Varga.

IN CUPA R.P.R. mîi
ne se va disputa jocul 
restanță1 dintre Voința 
Oradea și Minerul 
Baia Mare. Partida se 
dispută la Cărei.

ECHIPELE din regi
unea Baia Mare au 
susținut săptămîna 
aceasta mai multe me
ciuri amicale. Dumini
că: Minerul B. Mare- 
Someșui S. Mate 7—0 
(5—0), Recolta Carei- 
Stăruința S. Mare 4—0 
(0—0, 1—0, 3—0), Di
namo B. Mare-Minerul 
La ia Sprie 2—1, (1—0), 
Stăruința Sighet-Pro- 
gresul Vișevl de 
Sus 2—2 (0—0). Joi: 
Dăpușul Tg. Lăpuș-

Minerul B Marc 2—11 
(1—5)-au marcat: Su- 
lyok (3), Incze II (2), 
Vlad I (3), Drăgan, 
Rusu, V. Moldovan — 
respectiv Szaisz (2); DL 
namo B.
tul B. Mare 2—2 (0—2), 
Stăruința S. Mare-Re- 
colta Ardud 6—1 (3—1). 
(V. Să-săran, coresp.).

LA BUZĂU: Victo- 
ria-Dinamo Galați 1—1 
(0—0). Au marcat: Jo- 
jart (Dinamo) și Stan- 
ciu (Victoria). (Marin 
Dumitru, coresp).

LA SIBIU: C.S.A.-
Gaz Metan Mediaș 1-—3 
(1—1). Au marcat: Ban- 
dl, 
(Gaz 
man 
moș.
C.

M'are-Chimis-

Diacon v, Jucan 
Metan) și Dnago- 
(C.S.A.). Joc fru- 
(V. Vlixdoia.nu și 

Pi taru-coresp.).

Concursul Pronosport nr. 11 cu
prinde în program cele șase întîlniri 
din cadrul categoriei A, precum și în
tîlniri din etapa a 111-a a campiona
tului categoriei A din R.P. Ungară.

In ultima instanță, credem că de un 
real folos la alegerea pronosticurilor 
îl constituie materialul documentar din 
Programul Loto-Pronosport nr. 256, 
material redactat pe baza ultimelor 
informații primite de la Budapesta.

• Rețineți 1 Astăzi este ultima zt 
cînd tnai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 11 care se în
chide la ora 24. Cei întîrziați peste ora 
24 pot să depună buletinele la Agen
ția Centrală din Calea Victoriei nr. 9 
care va fi deschisă toată noaptea pînă 
duminică la ora 8 dimineața.

• Jucați buletine colective care 
măresc considerabil șansele de a 
ține unul sau mai multe premii,
neglijați nici schemele reduse care vă

onosport
asigură premii mari în cazul cînd pro
nosticurile de pe bază sînt exacte.

PREMIILE PRONOEXPRES

îi revine peste 49.000 lei. Cei doi pre- 
miați sînt: Știrbu Maria din Clt’j și 
Necșutry Sepanida din București.

fost 
pri-

vă 
ob- 
Nu

Ultimul concurs Pronoexpres a 
cît se poate de darnic în ceea ce 
vește premiile. Nu mai puțin de 3 
participant, indicînd șase din cele 8 
numere de bază au obținut premiul d’e 
categoria a Il-a în valoare de cîte 
100.000 lei.

Cei trei cîștigători sînt Tokacs A- 
lexandru din Aiud, Vofcu Alexandru 
din Vălenii de Munte și Moțoi Geor
ge din București. Nu mai puțin „con
sistente" sînt și premiile la 
a III-a.

Doar doi participant au 
ceasta performanță astfel că

categoria

reușit a- 
fiecăruia

lucrărilor de omologare 
Pronoexpres nr. 10 din 
stabilit :

report la categoria I;

• Tn urma 
a concursului 
11 martie s-a

250.000 lei
32.486 lei report la categoria a Il-a;
Câtegorja a ll-a : 3 variante a 100.000 
lei fiecare; Categoria a III-a: 2 va
riante a 49.356 lei fiecare ; Categoria 
a IV-a : 79 variante a 1.249 lei fiecare; 
Categoria a V-a: 270 variante a 54Ș 
lei fiecare,’, Categorila a V]-a: 
variante a

Fond de
100 lei fiecare., 
premii: 1.074.230 lei.

1472

premiilor la concursul6 Plata
Pronoexpres nr, 10 din 11 martie va

avea Ioc luni 16 martie ora 17 Ia âfl 
gențiile proprii Loto-Pronosport în 
raza cărora participant și-au depus 
buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI
SPECIAL PRONOSPORT NR. 12

Etapa din 22 martie 1959 
I. Dinamo Buc.—Jiul

II. Știința Tim.—C.C.A.
III. Petrolul—Dinamo Bacău

IV. Rapid—Steagul roșu
V. Știința Cluj—Progresul

VI. Farvl—-U.T.A.
VII. Juventus—Fiorentina
VIII. Triestina—Genoa
IX. Internazionale—Milan

X. Lazio—Bari
XI. Padova—Napoli

XII. Alessandria—Udinese

Rubrică redactată de I.S. Lotcii 
Pronosport.
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Programul turului campionatului republican 
pe echipede lupte

La'21 martie începe turneul-campio
natului republican de lupte pe echi
pe pe anul 1959, la care participă 16 
■echipe : Dinamo București, Construc
torul Cluj, Dinamo Satu Mare, C.S. 
Muncitoresc Lugoj, Rapid Oradea, 
Cetatea Bucur, Steagul Roșu Orașul 
Stalin, C.S.A. Marina Constanța, 
C.C.A., Voința Tg. Mureș, C.F.R. Ti
mișoara, C.S. Muncitoresc Baia Mare, 
OS. Atuncitoresc Reșița, Metalul 
M.l.G. Buc., Tractorul Galați, ■ pre
cum și echipa cîștigătoare a baraju
lui (se știe că în urma faptului că 
echipa Carpați Sinaia s-a retras, fede
rația romînă de lupta a hotărît ca 4 
echipe — Voința Lugoj, U.V. Arad, Cor- 
vimtl. Hunedoara și U.T.. Arad —, pri
mele două cla-sate pe locurile 3 și 4 
în campionatul de calificare pe anul 
1958. iar ultimele două retrogradate din 
categoria A, să dispute un baraj, ța 15 
martie, iar cîștigătoarea să promo
veze în categoria A).

Etapa I de sîmbătă 21 (la care par
ticipă grapele . I și II) Și. duminică 
22 martie (grupele III și IV), se or
ganizează la București și participă 
echipele: grupa I (organizează Di
namo București) : Dinamo Buc., Con
structorul Cluj, Dinamo Satu Mare, 
C. ,S. Muncitoresc Lugoj. Grupa a 
ll-a: (organizează Cetatea Bucur) : 
Rapid Oradea, Cetatea Bucur, Stea
gul Roșu Orașul Stalin și echipa 
cîștigătoare a bară jultii. Grupa a lil-a 
(organizează C.C.A.) : C.S.A. Mari
na Constanța, C.C.A., Voința Tg. Mu
reș, C.F.R.' Timișoara; Grupa a IV-a 
(organizează Metalul M.l.G.) : C.Ș. 
Muncitoresc Baia Mare, G.S, Mtmci-

$in taate sporturile
„CUPA PRIMĂVERII" LA TIR

Comisia orășene-ască <Te tir București 
organizează astăzi și mîine pe toate Po_ 
li-goanele din Capitală un concurs de 
tir dotat cu „Cupia Primăverii" la iVo- 
bele 3x10 și 3x20 armă sport. Concursul 
este deschis trăgătorilor de categoria III 
și înicepători, în vîrstă de cei mult 25 
ani.

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL 
DE RUGBI

Federația de rugbi a ©minat — din 
cauza stării terenurilor — următoarele 
jocuri programate mîine în campionatul 
ategorieî B: Rapid—Cetatea Buicur, Me

talul M.l.G. II—Petrolul Ploești, Dinamo 
Vliliție—S.N.M. Constanța, Arhitectura— 
C.S.U. și C.S.A. Ploești—Sirena Bucu
rești (seria I) și Aeronautica—Lamino
rul Roman (seria II). Aceste jocuri se 
vor disputa la 22 martie. Toate cele
lalte partide din categoria A și B vor 
.ivea loc- mîine

A FOST AMINAT CONCURSUL 
DE CĂLĂRIE DIN CAPITALA

Din cauza timpului nefavorabil, co»n-
■ ursul de călărie care urma să se des- 
ășoare azi și mîine pe baza hipică din 

■'«lea PJev ei a fost a mimat
CAMPIONATUL ORĂȘENESC DE

OTBAL JUNIORI A FOST AMÎNAT
U.C.F.S. oraș București *a  amînat prima 

.tapă a campionatului orășenesc de fot
bal la juniori, care urma să se dispute 
nîine

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuphajul fotbalistic de 

pe Stadionul Republicii (Progresul—Ști
ința Cluj și C.C.A.—Știința Timișoara) 
se găsesc la Pronosport (Cal. Victoriei 9), 
agenția C.C.A., la stadioanele Republi
cii, Dinamo și Ciulești și la casa spe
cială din str. I. Vldu. In ziua meciuri
lor la casele Stadionului RepuU cit.

C. S.
Dinamo

tocesc- Reșița, Metalul M.I.G., Tracto
rul Galați.

ETAPA A II-A, 5 aprilie : Grupa I 
la Baia Mare (organizează 
Muncitoresc Baia Mare): 
Buc., Rapid Oradea, C.S.A. Marina 
Constanța, C.S. Muncitoresc Baia 
Mare. Grupa a H-a: la București (or
ganizează Cetatea Bucur) : Construc
torul Cluj, C.C.A., Cetatea Bucur, C.S. 
Muncitoresc Reșița; Grupa a Hl-a la 
Satu Mare (organizează Dinamo Sa- 
tu Mare) : Dinamo Satu Mare, Stea
gul Roșu Orașul Stalin, Voința Tg. 
Mureș, Metalul M.l.G. Buc. ; Grupa 
a IV-a la Lugoj (organizează O. S. 
Muncitoresc Lugoj) : C.S. Muncitoresc 
Lugoj, echipa cîștigătoare a baraju
lui, C.F.R. Timișoara, Tractorul Galați.

ETAPA a III-A, duminică 19 apri
lie : Grupa I la Galați (organizează 
Tractorul Galați) : Dinamo București, 
Cetatea Bucur, Voința Tg. Mureș, 
Tractorul Galați; Grupa a ll-a la 
Cluj (orgarfizbăză Coristructorul Cluj):' 
Constructorul Cluj, Rapid Oradea, 
C.F.R. Timișoara, Metalul M.l.G. Buc.; 
Grupa a lll-a (organizează echipa 
cîștigătoare a barajului) : Dinamo Sa
tu Mare, echipa cîștigătoare a bara
jului, C.S.A. Marina Constanța, C.S. 
Muncitoresc Reșița ; Grupa a IV-a 
la Orașul Stalin (organizează Stea
gul Roșu Orașul Stalin) : C.S. Mun
citoresc Lugoj, Steagul Roșu Orașul 
Stalin, C.C.A., C.S. Muncitoresc Baia 
Măre.

ETAPA A IV-A, duminică 26 apri
lie : Grupa I la București (organizea
ză Dinamo București) : Dinamo Bucu
rești, Steagul Roșu Orașul Stalin, 
C.F.R. Timișoara, C.S. Muncitoresc 
Reșița ; Grupa a ll-a la Tg. Mureș 
(organizează Voința Tg. Mureș) : 
Constructorul Cluj, echipa cîștigătoa
re a barajului, Voința Tg. Mureș, 
C.S. Muncitoresc Baia Mare; Grupa 
a IH-a la Oradea (organizează Rapid 
Oradea) : Dinamo Satu Mare, Rapid 
Oradea, C.C.A., Tractorul Galați. 
Grupa a IV-a la București (organi
zează Metalul M.l.G.) : C.S. Munci
toresc Lugoj, Cetatea Bucur, C.S.A. 
Marina Constanța și Metalul M.l.G.

ETAPA A V-A, sîmbătă 9 mai : 
Grupa a IV-a la Reșița (organizează 
C.S. .Muncitoresc Reșița) : C.S. Mun
citoresc Lugoj, Rapid 'Oradea, Voința 
Tg. Mureș, C.S. Muncitoresc Reșița. 
Duminică 10 mai : Grupa I la Bu
curești (organizează C.C.A.) : Dina
mo Buc., echipa cîștigătoare a baraju
lui, C.C.A., Metalul M.l.G. ; Grupa a 
ll-a la Constanța (organizează C.S. 
Marina) : Constructorul Cluj, Steagul 
Roșu Orașul Stalin. C.S.A. Mărim. 
Tractorul Galați; Grupa a IlI-a la Ti
mișoara (organiazează C.F.R. Timișoa
ra) : Dinamo Satu Mare, Cetatea 
Bucur, C.F.R. Timișoara, C.S. Munci
toresc Baia Mare.

>7

întrecerile de tenis de masă ale 
„Cupei Voința" carc au loc azi di
mineață, cu începere de la orele 8, în 
sala Gitulești din Capitală, reunesc pe

'Antrenamente... antrenamente... antrenamente /...
Tn sală Sau in aer liber, atleții noștri se pregătesc cu asiduitate în 

vederea sezonului competițiilor de pistă care bate la ușă. In fond, numai 
cit ev a săptămini ne mai despart de inaugurarea activității oficiale în aer 
liber și fiecare dintre atleții noștri este pe deplin convins că rezultatele 
de valoare pe care și le-a propus depind, in primul rină, de cantitatea 
și calitatea muncii de pregătire efectuate in această perioadă.

Cu cîteva săptămîni înaintea des
chiderii sezonului atletic de pistă să 
vedem cîteva din obiectivele atletis
mului nostru pentru anul 1959.

Obiectivul principal îl constituie, 
fără discuție, lărgirea bazei de masă 
a atletismului nostru. Cluburile, aso
ciațiile sportive, școlile de toate gra
dele, institutele de învățămînt supe
rior, școlile sportive de elevi ale 
U.C.F.S., centrele de antrenament 
pentru copii etc. trebuie să-și îndrep
te și mai mult privirile către masele 
largi ale tineretului nostru îndrăgos
tit de atletism, dornic să-l practice. 
Întocmirea calendarului compctițional 
central și mai cu seamă pe scară lo
cală trebuie să asigure tineretului po
sibilitatea participării la un număr cît 
mai mare de concursuri, avîndti-'se în 
vedere continuitatea în pregătire și 
în par.ticip^ea la întreceri. Antreno
rii și profesorii de: educație fizică cai 
specializare în atletism trebuie să ur
mărească cu atenție și să dirijeze cu 
spirit pedagogic procesul de. instruire 
al tineretului, în așa fel îneît înce-

Duminică pe patinoarul 
„23 August”

FESTIVALUL
PRIMĂVARA PE GHEATĂ”>!

Spectacolul sportiv artistic „Pri
măvara pe gheață", programat ini
țial pentru duminica trecută și a- 
minat din cauza timpului nefavo
rabil, va avea loc duminică pe pa
tinoarul artificial „23 August".

programul începe la ora 18,30 și 
cuprinde printre altele dansuri a- 
erobatice, figuri liber alese, „Ghio
ceii pe gheață", sărituri peste ob
stacole, „Sîrba pe patine" și o se
rie de demonstrații de patinaj. De 
asemenea, la acest festival își dau 
concursul cunoscuții artiști Mircea 
Crișan, Ovid Teodorescu, Liliana 
Tomescu, Ion Lucian, Gigi Marga, 
Gioni Dumitriu și Sorina Dan. Bi
letele s-au pus în vînzare la urmă
toarele case și agenții : clubul Vic
toria M.I.B.C., str. Doamnei nr. 
15, chioșcul din str. Ion Vidu. a- 
genția Pronosport din calea Vic
toriei nr. 9 ; in ziua spectacolului 
bilete Se vor găsi la casele pati
noarului artificial „23 August".

membnii lotului republican : Negulescu, 
Covaci, Rotlii, Geta Pitică, Maria Biro, 
Maria Alexandru și Mariana Barasch. 
De asemenea, vor participa : Bottner, 
Pesch, Zahar ia Bujor, Ella Con s tanti- 
nesou, Marta Tompa, Catrioet Fofea, 
Luci Slăvescu, Nazarbeghian și Isco- 
vici.

Competiția se va desfășura la cinci 
probe : simplu bărbați și simplu fe
mei, dublu bărbați, duiblu femei și 
dublu mixt. La simplu masculin și 
feminin se va juca un tur elimina
toriu, iar apoi cei 4 învingători din 
fiecare probă, vor disputa un turneu 
pentru locurile 1—4, iar învinșii pen
tru locurile 5—8. La probele de dublu 
meciurile se vor 
neu.

Toate partidele 
formula „col mai

sistem tur-disputa

se var 
bun din

juca după 
trei seturi".

REINTRA 9 FRUNTAȘI DE GENERAȚIE

Programul de mîine de la BSmeasa- 
Trap prezintă o deosebită atracție*  daK 
torită . faptului c., .. <
generație. Anume:

Din rîndul cailor de șase ani 
(record 1‘24,7) clasat al treilea 
Pogorîș (necord 1'24,8); din 
cailor de cinci ani: Succes
1*25,3),  cîștigătorul Derbiului; 
caii de patru ani Băltăreț

vampir 
în Dertd, 
generația 

(record 
dintre 

„ . ___ _______, (reoord
1*27,6),  Cuța (record 1'29,1). Lac (record 
1'29,4); dintre caii de trei ani vîrtej VI 
(refoord 1'33,3), jumătate frate cu record. 
Wtul Săltăreț.

Astfel premiul Fanfara H se anunță 
drept cea mal Interesantă' alergare de 
pînă acum din anul prezent. ConcureasV»:

Olteț 1700 (Ștefănescu). Băltăreț 17 0 
(Tănase Gh.). Nărăvaș 1710 (Dinu Tr.) 
Zvon II 1710 (Teofli), Pogorîș 1730 (Stri- 
jiniuc). Succes 1730 (Szabo I ), Ticău 173') 
(Ichlm C.), Vampir 1740 (Avram Gh), 

pătorii să-și poată însuși în modul 
cel mai corect, științific a. b. c.-ul at
letismului.

In ccca ce privește atleții fruntași 
și pe cei de valoare medie, cluburilor 
și asociațiilor sportive le revine în 
primul rînd sarcina pregătirii lor în 
lumina cerințelor actuale și a pla
nului de perspectivă. Această pregă
tire trebuie să aibă la bază materia
lele puse la dispoziție de cercurile 
metodice ale cluburilor și o colaborare 
cît mai strînsă cu colegiul central al 
antrenorilor din F.R.A. In general, 
s-a constatat că există o subaprecie
re a varietății exercițiilor pregătitoa
re și, în general, a mijloacelor care 
trebuie să duca la rezolvarea sarci
nilor propuse. De aici au rezultat; 
monotonia ședințelor de antrenament, 
invariabilitatea mediului, subaprecie
rea controlului calităților fizice etc.

Calendarul compctițional pe anul 
1959 prevede o șefie de acțiuni cen
trale pentru juniori și seniori ; cam
pionatul republican de cros (prima c- 
tapă obligatorie 10—25 martie, în 
cad'rul cluburilor și al asociațiilor spor
tive; finala Ia Sibiu 12 aprilie); 
concursul republican de primăvară 
pentru juniori — București 25-26 apri
lie; campionatul republican de juniori 
(etapa I pe cluburi și asociații, pînă la

Mîine, pe arena Recolta

Un interesant concurs 
republican masculin la popice

Buett- 
popice 
cel de

mai buni jucători de 
invitați de F.R.P. la 
concurs individual de veri- 

vederea întîlmrilor cu repre-

Duminică se vor întîlni la 
rești cei 
din iară, 
al doilea 
Licăre în 
zentativele R.D. Germane, R.P. Un
gare și pentru campionatele mondiale. 
Competiția se va desfășura pe arena 
Recolta, începînd de la ora 8. Con
curență își vor disputa întîietatea la 
proba clasică de 200 bile mixte. Au

Două partide de
/zCupa 8

de mai 
ins truc- 
acestui

AAarga-

Turneul feminin de șah „Cupa 8 
Martie", competiție organizată de Fe
derația Roinînă de Șah în colaborare 
cu Consiliul Național al Femeilor din 
R.P.R., a prilejuit și în acest an o 
luptă interesantă. In rîndurile 
jos publicăm două scurte, dar 
tive partide jucate în cadrul 
concurs.

In prima, maestra sportului 
reta Teodbrescu reușește pe căi sim
ple să-și creeze o poziție cîștigată, 
intr-un moment cînd schimburile de 
prese păreau că simplifică și egalează 
situația de pe tablă.

M. Perevosnic
1. d4 Cf6 2. c4 e6 

Dc.2 c5 5. Cf3 c: <14 6. 
bG 8. Nd3 Ce5 9. Ne2 ? Nb7 10. 0—0 
<1—0 11. Î4 CcG 12. C: c6 N:

c3 14. D: c3 d5 15. c: 
b4 Tc8 17. Dd4 Tc2 18. 
T:f3 D :d4 20. e;d4
T8c4 22. Tdl Te2 23.

M. Teodoresicu
3. Cc3 Nb4 4. 
C: d4 Cc6 7. e3

cG 13. a3 
d5 N: d5 
Nf.3 N: f3
Tfc8 
Rhl

21.
Ce4

19 mutări.

N:
16.
19.
Tfl
și ailbul a cedat.

In partida de mai jos, tînăra Ale
xandra Nicolau .exploatînd o inexac
titate din deschidere a adversarei, 
declanșează un puternic atac asupra 
rocadei, cîștigînd în
A. Nicolau

1. e4 dG 2. d4 Ct6 
Ng7 5. h4 I h5 ? 6.

M. Perevosnic
3. Cc3 g6 4. Ne2 
Cf3 Ng4 7. Ne3.

Oțel 1740 (Solea,, G.). Kronln 1750 (Ml- 
hăilescu).

In premiul Fedora conduc aptori și 
actrițe, în frunte cu artista emerită Dina 
Mihalcea. Participă:

Havtara 1700 (Ciprlan Al ), Oravița 1740 
(Mihalcea Dina). Jovin 1740 (Avram Ro
zalia), Sita 1740 (Mateescu Paul), Olimp 
II 1740 (Roman Lidia), Began 1760 "
pas Cai ița), Pumni 1760 (MavrocUn 
Hermina 1790 (Ciornei Boris).

REUNIUNI BISAPTAMINALE

începînd cu săptăimînva viitoare, 
pod romul Republican de Stat va orga
niza reuniuni bisăptămîn<ale, în fiecare 
miercuri șl duminică.

Reuniunea de miercuri 18 martie va 
începe la ora 16 și va cuprinde 7 aler
gări printre care premiul Fărcășanca în 
care vor concura cal de trei ani din 
prima categorie.

(Is- 
i).

Hi

»
20 aprilie; etapa a II’-a pe orașe și co
mune, pînă la 10 mai; etapa a llt-a 
pe raioane, la 16—17 mai ; etapa a
IV- a pe regiuni, 30—31 mai ; etapa a
V- a, finală, la 26—28 iunie lă Bucu
rești) ; „Cupa balcanică" pentru ju
niori (între I și 31 mai); concursul 
republican pentru copii (etapa I pe 
localități pînă la 19 aprilie ; etapa a 
Il-a, raională, pînă la 26 aprilie; eta
pa a IlI-a, pe regiuni, pînă la 17 mai 
și etapa a IV-a finală, la 21 iunie la 
Orașul Stalin) ; campionatul republi
can individual de seniori (probele de 
pistă și ștafete — 14—16 august la 
București ; 20 km marș la 16 august;
50 km marș la 20 august; maraton 
în cadrul J.B.) ; campionatul republi
can de probe combinate (București 
19—20 august).,Anul acesta nu va fi 

\ organizat campionatul republican de 
atletism pe echipe. In schimb F.R.A. 
va organiza o competiție pe echipe 
dotată cu „Cupa F.R.A.", care va 
avea trei etape, în lunile mai, iulie 
și septembrie.

In afara acestora, comisiile regio
nale și locale trebuie să organizeze 
un număr cît mai mare de competiții 
pentru atlețîi fruntași și pentru cel 
de valoare medie urmărindu-se ritmi
citatea acestor întreceri pentru întreg 
sezonul. In general, este de dorit.ca 
majoritatea concursurilor să fie orga
nizate pe echipe. Tn această pri
vință trebuie să subliniem inițiativa 
comisiei orașului București care va 
organiza un astfel de campionat cu 
participarea unui marc 'număr de e- 
chipe.

Felseghi

fost invitați următorii jucători ; Fran- 
cișc Mic.ola, (Cluj), Iuliu Erdei (Ora
dea), campionul mondial Ion Micoroiu 
(Arad), Ion Hasz (Arad), recordma
nul țării Tiberiu Negru (Timișoara), 
C. Zombori (Or. Stalin), Gh. Rește- 
meaim (Or. Stalin), Victor “ 
(Sibiu), Ion Dragoniirescn (Ploești), 
Ivan Victor
(Cîinpina), Dumitru Făr’caș (Tg. Mu
reș), Alex. Andrei (Buc.), Gh. Po
pescu (Buc.).

(Ploești), Petre Purje

!a turneul feminin

A4artieZ/
Cbd7 8. Dd2 aG 9. 0—0—0 b5 10. 
d: e5 11. d: e5 Ch7 12. Nh6! 0—0 
N: g7 R; g7 14 De3 cG 15. Cd 1 
16. Cc: e2 Dc7 17. e6 Cb6 18. 
și negrul a cedat.

Atît Margareta Teodore seu, 
gătoarea Cupei, cit și Alexandra Ni- 
colau au demonstrat în acest turneu 
o formă excelentă
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Citiți revista 
„Probleme ale păcii 

și socialismului"
X Revista tratează importante pro- 
J blortie ale teoriei marxîst-teriiniste; 
4 publică materiale privitoare la pro- 
I blemele ideologiei socialiste și ale 
X construirii .socialismului și oomu- 
< nismulmi în U.R.S.S. și în celetal- 
4 te țări socialiste; rezervă un loc 
ț important studierii și generalizării 
1 experienței partidelor comuniste și 
/ muncitorești în lupta lor pmtru 
} pace și socialism, pentru unitatea 
i de acțiune a clasei muncitoare ; 
j tratează probleme ale mișcării 
X muncitorești internaționale, ale 
/ luptei de eliberare națională pe 
x care o duc popoarele asuprite îm- 
f potriva colonialismului. La aceas- 
X tă revistă colaborează mi li tanti de 
C seamă ai mișcării comuniste și 
1 muncitorești precum și oameni de 
f știință, publiciști și reprezentanți 
J ai opiniei publice democratice.
> Revista „Probleme ale păcii și 
J socialismului" apare lunar în thn- 
% bile: romînă, rusă, chineză, hul- 
/ gară, cehă, coreeană, poloneză, 
A maghiară, franceză, engleză, ger- 
L mană, italiană, spaniolă, albaneză, 
X suedeză, vietnameză, japoneză, 
r mongolă, olandeză.
1 Abonamentele la revistă, în toa- 
( te limbile, se fac la oficiite poș- 
/ tale din țară și prin difuzorii vo-
> luntari din întreprinderi.
J Costul unui exemplar 4 lei. Abo- 
| nament anual 48 lei, 
! luni 91 !<*i.  ne trei luni

Pe sase
12 lei



A lll-a ediție a Festivalului german 
de gimnastică și sport

Marile serbării de gimnastică și 
sport au devenit tradiționale în Re
publica Democrată Germană. Anul a- 
cesta Leipzigul va găzdui cea de a 
IlI-a ediție a Festivalului german de 
gimnastică și sport. Zeci de mii de 
sportivi din R.D. Germană și din R.F. 
Germană, precum și sute de spor
tivi din țările prietene se vor în
trece în această grandioasă competiție 
de mase. In afara reprizelor de gim
nastică vor fi organizate interesante 
concursuri de atletism, box, lupte, hal
tere, natație, fotba.1, tir etc.

In vederea întrecerilor care vor a- 
vea loc între 13 și 16 august orașul 
marilor tîrguri internaționale se pre
gătește de pe acum să-și primească 
oaspeții dragi.

„A IlI-a ediție a Festivalului german 
de gimnastică și sport — a declarat 
Paul Werner, secretar al Comitetului 
Central al P.S.U.G., membru al Co
mitetului de organizare al Festivalului 
— va întrece prin amploare și nu
măr de participant^ edițiile precedente. 
Zilele Festivalului de la Leipzig vor 
constitui o întărire a autorității Repu
blicii noastre, a dorinței de pace a 
tinerilor germani din toate colțurile 
țării".

La mari'le întreceri de la Leipzig 
vor participa zeci de mii de tineri 
din Germania occidentală. Ei își vor 
arăta cu acest prilej dorința de pace, 
solidaritatea care îi leagă cu tinerii 
din Republica Democrată Germană. In 
ciuda opreliștelor guvernului de Ia 
" n, la ultimul Festival german de

'Ar Il-lea Festival german de gimnastică și sport care a avut loc în 1957 la 
Leipzig s-a bucurat de un frumos succes. Zeci de mii de tineri din întreaga 
Germanie s-au întrecut cu acest prilej în diferite discipline sportive, partici- 
pînd la minunate reprize de gimnastică. In fotografie, un aspect de la cel 
de al ll-lea Festival.

(Foto: Kronfeld-Berlin)

John Semelink — încă o jertfă 
a sportului capitalist

Nu mai este un secret pentru ni
meni că în țările capitaliste sportul 
reprezintă o sursă de ciștig și de 
exploatare. Afaceriștii veroși, care 
mișună în culisele stadioanelor, nu 
se dau în lături de la nici o mașina
ție pentru a-și umple buzunarele cu 
banii storși din sudoarea sportivilor.

In rindurile de mai jos nu este 
vorba de vreo competiție de box, au
tomobilism, tenis, lupte sau rugbi, 
sporturi care generează cele mai multe 
afaceri în țările capitalului. De data 
aceasta, rechinii sportului capitalist 
au găsit un alt cîmp de „operații": 
schiul.

La Garmisch Partenkirchen (R.F. 
Germană) au avut loc nu de mult 
tradiționalele concursuri de schi do
tate cu premiul „Kandahar". Se știe 
că pirtia de la Garmisch Partenkir- 
then este foarte dificilă, cerînd din 
partea concurenților un deosebit curaj, 
iar din partea 'organizatorilor măsuri 
de prevedere pentru evitarea acciden
telor. De 
treceri se 
montarea 
porțiunile 
din cauza , _ .
a diferenței de nivel (960 m) con
cursurile de la Garmisch cer cele mai 
bune condiții atmosferice.

Ce s-a îniimplat la Garmisch Par- 
tenkjrchen ? 86 de concurenți se în
scriseseră la startul acestor întreceri. 
Dar vremea era cu totul neprielnică 
(la ora 10 tind s-a dat plecarea pri- 

aceea, înaintea fiecărei in- 
impime amenajarea pîrtiei, 

unor plase de protecție pe 
periculoase etc. In plus, 

pirtiei lungi (3, 4 km.) și

gimnastică și sport au participat la 
grandioasele competiții sportive un nu
măr de 32.000 de tineri din Germania 
occidentală. Ei și-au exprimat cu acest 
prilej dorința de a duce o luptă co
mună pentru pace, democrație și pro
gres. Se prevede că la actuala ediție 
a sărbătorii sportului german, vor 
participa peste 40.000 de tineri din 
Germania occidentală.

Forurile conducătoare din R.F. Ger
mană au făcut multă propagandă în 
jurul așa-zisului festival sportiv ger
man organizat anul trecut la Miin- 
chen. Cu toate eforturile lor „festiva
lul" s-a soldat cu un total eșec. Ti
nerii partioipanți au fost profund jig
niți și revoltați de cuvintele și lozin
cile fasciste rostite cu acest prilej. 
Ei au înfierat lozincile naziste lansate 
în scopul ațîțării tineretului la răz
boi, împotriva păcii și a unității Germa
niei. Intre festivalul de la Leipzig 
și reuniunea nazistă de îa Munchen 
nu poate exista comparație. Festivalul 
de la Leipzig va fi o nouă mărturie 
a luptei active pentru pace care ani
mă pe toți tinerii cinstiți din întrea
ga Germanie, a dragostei și prieteniei 
care leagă tineretul lumii. în năzuin
țele sale comune pentru pace și pro
gres. De aceea, al III-lea Festival 
german de gimnastică și sport are în 
acest an o semnificație deosebită.

HANS-GEORG ANDERS 
redactor la ziarul Deutsches

Sport-Echo

mului concurent vizibilitatea nu era 
mai mare de 2 metri) iar pirtia era 
mai curind... o pistă de gheață. In 
aceste condiții 38 de schiori au re
nunțai la întreceri.

— Să concurezi pe o asemenea pîr- 
tie — spuneau cu indignare partici
panta — este o nebunie, o adevărată 
sinucidere.

Organizatorii însă n-au vrut nici 
măcar să audă de amînarea intreceri-

lor. Aceasta le-ar fi diminuat benefi
ciile, ar fi necesitat noi cheltuieli. 
Pe cei 48 de concurenți care s-au a- 
vîntet pe pistă i-a costat mult 
această îndrăzneală. Rezultatul : mtulți 
schiori au fost grav accidentați, unii 
din ei suferind fracturi la ambele pi
cioare, iar canadianul John Seniclink 
în vîrstă de 25 ani și-a pierdut chiar 
viața 1

Cine răspunde de schilodirea atitor 
participanți și de moartea tinărului 
schior canadian ?

La această întrebare au încercat să . .. ..
dea un răspuns unele ziare din țările Dar ce contează pentru afaceriști via- 
capitaliste. Dar n-au reușit. Relată- ța unui om față de cîștigurile reali- 
rile făcute de diferiți martori oculari zate în stațiunea climaterică Garmisch 
au scos la iveală adevărul: concursul Partenkirchen?
„Kandahar" a constituit o bună afa

cere. In timpul concursurilor hoielie-

Actual if ați sovietice
PRIETENIE SPORTIVA»

Nu de mult a sosit pe adresa organizațiilor sportive din 
Stalingrad un mic pachet venit tocmai de la Dresda. Pa
chetul conținea medaliile memoriale emise în cinstea ce
lei de a X-a aniversări a înființării organizației sportive 
din acest oraș. In scrisoarea care însoțea coletul, tova
rășii din.R. D. Germană arătau că aceste medalii se a.- 
cordă celor mai buni activiști, din domeniul culturii fizi
ce, sportivilor fruntași, antrenorilor și instructorilor care 
desfășoară o rodnică activitate pe tărîmul atragerii în 
activitatea sportivă a oamenilor muncii din Republica 
Democrată, Germană. Cei din Dresda au rugat ca aceste 
medalii să fie luminate celor mai buni sportivi și lucră
tori în domeniul sportului d.in orașul erou.

Rugămintea prietenilor din R.D.G. a fost îndeplinită. 
^Numeroși sportivi fruntași și activiști de frunte ai miș

cării de cultură frzică din Stalingrad at? fost distinși 
cu medalia jubiliară a celei de a X-a aniversări a orga
nizației sportive din Dresda.

NOI RACHETE DE TENIS „SPORT" Șl „ESTONIA"

In rafturile și vitrinele magazinelor cu articole de sport 
din Uniunea Sovietică a apărut recent o nouă rachetă 
de tenis, care în scurt timp și-a cucerit aprecierea celor 
ce practică acest sport-

Noua rachetă, „Sport", este rodul muncii și colaborării 
harnicului colectiv al fabricii de material sportiv „Dina
mo" din Tallin și a Secției unionale de tenis.

Campionul U.R.S.S. maestrul sportului S. Andreev, 
după ce a folosit noua rachetă, a declarat printre altele:

„...Calitatea principală a nouiui model stă in forma po
trivită și gabaritul minerului oare asigură un excelent 
simț al mingii pe rachetă. Cu multă precizie a fost cal
culată flexibilitatea. Asoectul exterior îngrijit produce o 
impresie plăcută."

Lucrătorii fabricii nu s-au mulțumit cu aceasta. In mo
mentul de țață, colectivul care a creat racheta „Sport" 
lucrează la definitivarea unui nou model, denumit „Esto
nia". Zece piese de probă au și trecut cti succes primele 
încercări. Rachetele „Estonia" se vor caracteriza printr-o 
durabilitate și mai mare. în special a părții lemnoase.

Preocupările colectivului nu se limitează numai la

încă o imagine care arată cit de frumoasă este gimnas
tica! lat-o pe maestra sportului Liudmila Savenkova 
executind o impresionantă săritură. Corpul sportivei pare 

să fi infrint legile gravității, plutind in aer...
(Foto: D. Kozlov)

fabricarea rachetelor pentru „cei mari”. O grijă deosebită 
se poartă și față de nevoile tinerilor sportivi. Pentru ei 
a intrat în producția de serie un tip de rachetă pentru 
copii, mult mai ușoară și de dimensiuni mai mici, cu corzi 
din capron. Ea este de două-trei ori mai ieftină decît 
cea obișnuită și la fel de trainică și de bună

Fotbal peste hotare
• Fotbaliștii bulgari <

• Primele ecouri ale

Ț.D.N.A. învinsă de două ori!

In R. P. Bulgaria inaugurarea se
zonului fotbailisrtic a avut loc la sfâr
șitul lumii februarie cînd s-au dispu
tat întîlniriile din cadrul 16-imilor „Cu
pei Armatei Sovietice",' competiție tra
dițională în care sînt angrenate și 
echipele de primă categorie.

Jocurile de cupă au furnizat o mare 
surpriză: La Sofi.a, echipa Botev (Plov
div) a reușit performanța neașteptată 
de a întrece cu 2—0 echipa campi
oană a. țării, Ț.D.N.A. Militarii au 
părut surprinși de elanul oaspeților 
și n-au arătat pe teren virtuozitatea 
cunoscută.

Campionatul a fdst reluat duminica 
trecută, cu întâlnirile din etapa a 
XII-a. Din nou Ț.D.N.A. și-a dezamă
git numeroșii suporteri, debutând în 

rii își numărau satisfăcuți cîștigurile, 
firmele de schiuri aveau un nou pri
lej de reclamă, consemnînd in spe
cial faptul că învingătorul întrecerilor 
a participat și a cîștigat în asemenea 
condiții vitrege datorită schiurilor fa
bricate de întreprinderile Dusenski 
sau a cerei de schi produsă de între
prinderile monopoliste din Leverkusen...

Iată, de pildă, ce scria un redactor 
al ziarului vest-german „Welt am 
Sonntag" din Hamburg: „Rolul diavo
lului în aceste concursuri îl au fa
bricanții de schiuri. O victorie obți
nută cu un tip de schiuri înseamnă 
totodată o vînzare mai bună a schhi- 
rilor... Pentru a-și cîștiga existența 
schiorii au nevoie de cîteva perfor
manțe și de aceea ei participă în 
concursuri rudimentar organizate pu- 
nîndu-și în pericol sănătatea și chiar 
viața. Azi se vorbește tot mai mult 
în lumea schiului despre viteză și 
despre acte de ■ „eroism". Lozincile 
trâmbițate la aceste concursuri de 
schi glăsuiesc acum cam așa : — Ce- 
tățene, aleargă repede și cit mai rrfnlt 
ca să aduci numeroși clienți în hotel.

★ _
Schiorul John Semelink care a mu

rit la Garmisch Partenkirchen este o 
nouă victimă a sportului capitalist.

I. OCHSENFELD

au reluat întrecerile • Fruntașele ligii engleze evită jocurile de cupă... 
ri a!e campionatului sud-american • Cupa Campionilor Europeni

retur cu o înfrângere. De data aceas
ta Levski a reușit să întreacă echipa 
militară. Scorul : 1—0.

Ț.D.N.A. păstrează totuși avansul 
de 4 puncte în clasament, deoarece 
deținătoarea locului doi, Slavia, a su
ferit și ea o înfrângere fiind învinsă 
cu 4—2 de Lokomotiv.

Iadă celelalte rezultate: Dunav — 
Cerno More 2—0, Spartak Varna —• 
Spartak Pleven 2—2, Botev Stara 
Zagora — Botev Plovdiv 1—2, Spar
tak Plovdiv — Minior 2—0.

Dunav, Spartak Pleven și Botev Plov
div 12, Lokomotiv 11, Botev Staira 
Zagora 9. Minina- 7. Cerao More 6.

Primele echipe în clasament sînt
următoarele :

Ț.D.N.A. 12 9 2 1 22: 8 20
Slavia 12 6 4 2 20:12 16
Spartak Plovdiv 12 4 5 3 23:17 13
Spartak Vama 12 3 7 2 14:11 13
I,o vriei 12 6 1 5 12:10 13

Pe următoarele locuiri sînt dlasate :

(T. Hristov)

Intre campionat și cupă...

Astăzi sînt programate semifinalele 
Cupei Angliei: Nottingham — Aston 
Villa și Norwich City — Luton Town. 
După cum se poate observa, printre 
semifinaftste nu se află nici una din 
fruntașele primei ligi. Norwich cete o 
echipă din liga a IlI-a si are printre 
învinsele sale pe Manchester United. 
Echipa din l.uiton s-a calificat pentru 
prima oară în semifinale, învingînd 
pe Blackpool cu 1—0. Ceea ce l-a 
împiedicat pe ultima să dispună sâm
băta trecută cu 4—0 — ân campionat 
— de Bolton, echipă cu veleități la 
titlu și actuală deținătoare a eupea. O 
altă curiozitate: Nottingham, posibilă 
finalistă, a fost învinsă în ultima 
etapă de campionat cu 7—1 de către 
Birmingham...

Firește, această contradicție între 
rezultatele din campionat și cele din 
cupă nu 
nu se 
deschis 
jocurile 
chiipele i 
suferit din cauza programului extrem 
de încărcat căruia trebuie să-i facă 
față și acum — aproape de închi
derea sezonului — cele care au șanse 
în campionat preferă să se menajeze.
Iată de ce nu mai găsim printre

i sânt oi pură coincidență și 
datorase numai caracterului 
pe care-1 poartă de obicei 
eliminatorii. In realitate, e- 
engleze au foarte mult de

competitoarele cupei, ecliipe Ca Wol
verhampton, Manchester United, Ar
senal, Bolton. Anul acesta finala Cu
pei Angliei va fi o întâlnire oare
care .

Wismut Karl Marx Stadt a jucat 
excelent la Berna

In primul meci din cadrul sferturi
lor de finală aile „Gupei campionilor 
europeni", echipa You: g Boys din 
Berna a jucat pe teren propriu cu 
Wismut Karl Marx Stadt. După un 
joc excelent practicat de echipa oiasipe, 
scorul a fost egal: 2—2 (1—1). De 
menționat că echipa Wismut se află 
pe iotul VII în clasamentul R. D. 
Germane în timp ce formația elve
țiană ocupă locul al Il-lea. Meciul re
vanșă oare va avea loc miercuri la Ane 
(R.D.G.) oferă serioase posibilități e- 
chipei germane să obțină victoria, ca- 
lifioîlndu-se astfel în semifinale, unde 
ar urma să întâlnească pe campioana 
Franței, Stade de Reims. Celelalte 
meciuri revanșă ale sferturilor de fi
nală au 
vest-germană Schalke 04 joacă 
Gelsenkirchen cu Atletica Madrid iar 
Real Madrid întâlnește pe teren nro- 
priu pe Wiener S. K. (în tur Atle
tico a câștigat cu 3—0 iar Wiener 
S. K. a făcut meci nul cu Real Ma
drid 0—0).

loc tot miercuri. Formația
' ja

După primele meciuri in campio- 
natul Americii de Sud

De la 7 martie și până la 4 aprilie 
se desfășoară în Argentina camplona 
tul Americii de Sud. După primele 
meciuri, se remarcă forma bună a 
echipelor Argentinei și Uruguayiului. 
în timp ce campioana mondială Bra
zilia — așa ctwn comentează agen
țiile occidentale de presă, se comportă 
foarte slab.

i|
In urma primelor meciuri (inclusr^

și Brazilia — Chile.

cel dintre Paraguay și Chile: 2-1»
clasamentul se prezintă astfel:

1. Argentina 2 2 0 0 6:1' ?
2. Uruguay 1 1 0 0 7:0 2
3. Paraguay , 1 1 0 0 2:1 2
4. Peru 1 0 1 0 2:2 1|
5. Brazilia 1 0 1 0 2:2 I
6. Chile 2 0 0 2 2:6 0
7. Bolivia 2 002 0:9 Q

Azi se disput.ă meciul Peru -- CJrsP
guay iar mîine Bolivia — Para^îsy!

SPCBSUL POPULAR
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Campionatul mondial de hochei pe gheață ia sfîrșit mîine
Ultimele rezultate din turneul final 

și turneul pentru locurile 7*12

turneul în R.P. Chineză, jucînd la 
Pekin cu echipa reprezentativă a o- 
rașului. Fotbaliștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 2—0 
(1—0). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost centrul atacant Morozov 
care a înscris cele două puncte.

• BOXERII SOVIETICI au început 
antrenamentele în vederea campiona
telor europene care vor avea loc în 
luna mai în orașul elvețian Lucerna. 
In programul de pregătire sînt cu
prinse și două întîlniri internaționale 
cu echipele R.F. Germane și R.P. 
Ungare. La 12 și 13 martie, în Pa
latul sporturilor din Moscova vor 
avea loc două gale de selecție în 
care vor evolua, printre alții, campio
nii europeni Enghibarian, Grigoriev, 
Abramov, campionii olimpfci Safro
nov si Safkov.

o S-AU STABILIT DATELE întîl-

PRAG A 13 (prin telefon de la trimisul, 
nostru special). întrecerile turneului 
final al celui de al XXV-lea campionat 
mondial de hochei pe gheață au pro
gramat joi partidele Canada—Suedia 
și U.R.S.S.—Cehoslovacia.

In primul meci, Canada a avut o 
sarcină mai ușoară decît o arată sco
rnii și a învins c.u ușurință cu 5—0 
(1—0, 2—0, 2—0).

Partida U.R.S.S.—Cehoslovacia avea 
un caracter decisiv, prin aceea că in- 
vingătoarea ei rămînea cu cele mai 
mari șanse la cucerirea titlului de 
campioană a Europei. In aîară de a- 
ceaeta, în cazul unei victorii a gazde
lor, cehoslovacii și-ac fi menținut în 
continuare aspirațiile și la titlul su
prem.

Josul a început sub semnul unei 
puternice presiuni a echipei cehoslovace, 
care încurajată frenetic de miile de spec
tatori, a atacat dezlănțuit poarta apă
rată de Pucikov. Sovieticii se apără 
însă cu atenție. In plină dominare ce
hoslovacă, în min. 4, Alexandrov scapă 
singur pe contraatac și descinde sco
rul : 1—0. Golul acesta dă. aripi echi
pei U.R.S.S, care preia conducerea jo
cului. In același timp, acest gol a 
constituit un veritabil „duș rece" pen
tru echipa gazdelor, care începe să 
joace nesigur. După 8 minute, o ac
țiune Gurîșev—Tregubov—Gurîșev des
tramă apărarea adversă și-l aduce pe 
ultimul în poziție favorabilă de șut. 
El ridică scorul, înscriind din apropie
rea porții: 2—0.

„Galeria" pragheză trăiește acest 
meci cu o intensitate extraordinară 1 
Spectatorii, în picioare, își susțin în 
continuare cu frenezie echipa. In min. 
13 o acțiune a gazdelor se încheie cu 
marcarea primului gol al cehoslova
cilor. Golonka îi pasează lui Volf, a- 
cesta trage „golf", dar Pucikov res
pinge în extremis și cade. Atent, Go
lonka urmărește pucul pe care-1 aruncă 
în poartă peste portarul sovietic: 
2—1. Pînă la sfîrșitul reprizei asistăm 
la o luptă de o dîrzenie excepțională. 
Ambele apărări se comportă admira
bil, așa că ocaziile de got sînt foarte 
puține.

La două minute de la reluare, Baci- 
lek trage prin surprindere. Nici nu 
știm cum de a putut respinge Pucikov 
șutul acestuia. Spectatorii aplaudă in
tervenția salutară a excelentului por
tar sovietic. In min. 27 cehoslovacii 
sînt din noii în atac. Se produce în
vălmășeală în fața porții sovietice și 
pucul respins de un apărător ajunge 
spre linia albastră de la treime. Un 
sut sec al lui Jirik aduce egalarea : 
2—2.

Lupta devine și mai strînsă, ambele 
echipe ratează cîteva ocazii favorabile. 
In min. 36 Lohtev este eliminat pen
tru 2 minute. Cehoslovacii profită de

început concursul internațional
Be schi Be ia Zakopane

ZAKOPANE 13 (prin telefon). — 
Ieri a început în localitate tradiționa
lul concurs de schi „Memorialul Czec 
și Maruszarowna**.  Competiția reuneș
te o participare selectă și numeroasă. 
64 concurenți și 15 concurente din opt 
țări se întrec în probele alpine, 85 
schiori și 32 schioare în cele de fond.

In prima zi a avut loc proba de 
coborîre. Pîrtia măsoară aproximativ 
2.700 m. (diferență de nivel 700 m-) 
prezenlînd numeroase porțiuni dificile 
prin pădure. Timpul a fost frumos, cu 
soare, temperatura aerului —6 grade, 
zăpada bună.

Victoria a revenit concurentului 
francez Charles Bozon cu 2:22,8. Pe 
locul doi s-a clasat Riedl (R.D. Ger
mană) 2:25,7, urmat de polonezul 
Czarniak 2:26,2. Reprezentantul nostru 
N. Pandrea s-a clasat al 18-lea cu 
2:41,0, C. Tăbăraș al 25-lea cu 2:47,0., 
Bălan a căzut iar Letcă, accidentat la 
antrenament, nu a luat startul.

Premiații de la coborîre și-au dis
putat primele locuri și în proba de 
sialom uriaș desfășurată astăzi (n.r. 
ieri) pe un traseu de 2.000 m. (dife-

Âminarea întîlnirii de box 
R. P. R.—Italia

La 27 iunie urma să se dispute la 
■ucurești întîlnirea revanșă dintre 
chipele selecționate de box ale R.P. 

Rornîne și Italiei. Zilele acestea 
federația italiană a anunțat că nu 
poate deplasa echipa la această dată. 
In această situație federația romînă a 
propus ca întîlnirea să aibă loc la 
18 iulie. Se așteaptă confirmarea fo
rului italian. (Agerpres) 

superioritatea lor numerică și atacă 
susținut. Fundașul Kasiper trage spre 
poartă, pucul lovește mantinela din 
fund, revine în fața porții și Starși 
care urmărise cu atenție, înscrie pla
sat : 2—3.

Ultima parte a jocului a fost de-a 
dreptul dramatică. In min. 44 Iakușev 
scapă spre poarta adversă, dar pucul 
șutat de el se izbește de portarul Ktl- 
licek. Krîlov intră imediat în posesia 
lui, dar fiind atacat, face o cursă prin 
spatele porții, se îndreaptă spre linia 
albastră de la treime, revine spre 
poartă și du>pă ce driblează doi jucă
tori, marchează imparabil, egalînd: 
3—3. Este rîndul sovieticilor să atace 
și apărarea cehoslovacă face cu greu față 
atacurilor acestora. Se remarcă fun
dașii Kasper și Potsch care opresc 
prin plor.joane îndrăznețe șuturi pu
ternice. Cu un minut înainte de schim
barea porților, un schim'b de pase 
Krîlov—Gurîșev—Iakușev îl pune pe 
ultimul în poziție favorabilă și... 4—3. 
Cehoslovacii forțează egalarea și pen
tru aceasta, cînd mai sînt încă 30 de 
secunde de joc, antrenorul Sykora îl 
scoate pe Kulicek din poartă și intro
duce un jucător de oîrrsp. Deși ceho
slovacii atacă acum în șase oameni, 
rezultatul nu mai poate fi modificat. 
Scor final: 4—3 (2—1, 0—2, 2—0).

★
Ultimele două zile ale turneului firral 

programează următoarele întîlniri: 
azi: Canada—S.U.A. și U.R.S.S.— 
Finlanda ; mîine : U-R-S.S.—Suedia și 
Canada—Cehoslovacia.

Vineri, s-au disputat două jocuri. 
După-amiază, Suedia a îinvins Fin
landa cu 2-1 (2—0, 0—1, 0—0)
după un joc lent, lipsit de interes. 
Au marcat : Anderson și Luindvall, 
respectiv Hakala.

Seara, s-au întîlnit echipele Ceho
slovaciei și S.U.A., meci terminat cu 
rezuiltatuil de 4—2 (1—0, 3—1, 0—1) 
în favoarea jucătorilor americani. In 
prima repriză s-a jucat de la început 
foarte rapid și cehoslovacii au ratat 
cîteva ocazii clare, mai ales în pe
rioada în oare americanii jucau în 
trei (Newkirk și Paa voia fiind elimi
nați pentru brutalități). Totuși scorul 
este deschis de S.U.A. în min. 12, 
la un angajament în fața porții lui 
Nadrchal, prin O'.son. Gazdele încep 
să resimtă efortul depus cu o seară 
înainte și slăbesc ritmul. Iși revin 
însă în repriza a doua care a fost 
și cea mai îndîrjită. Cehoslovacii au 
dominat majoritatea timpului, dar au 
ratat ocazii mari, în timp ce ameri
canii au profitat de două ezitări la 
două contraatacuri și au urcat sco
rul la 3—0 prin Meredith (min. 30) 
și Pa<avola (min. 33). In min. 34, 
Potsch pasează lui Tikail care trage 

rență de nivel 650 m ) printre 65 por- 
ți. Zăpada a fost moale, vizibilitatea 
proastă din cauza ceții. A învins 
Riedl 1:54,0 urmat de Ciaptak (R.P. 
Polonă) 1:55,1 și Bozon 1:55,5. Repre
zentanții noștri au ocupat următoa
rele locuri: 15. Tăbăraș 2:11,0, 25. Bă
lan 2:17,0, 41. Pandrea. care scăpînd 
două porți a trebuit să se întoarcă 
pentru a le parcurge.

Mîine (n.r. azi) concursul continuă 
cu proba de slalom special și cea de 
sărituri pentru combinată. Duminică 
va avea loc cursa de 30 km. și șpri
țurile speciale.

• INTILNIREA INTERNAȚIONA
LA DE ȘAH dintre echipele selecțio
nate ale orașelor Budapesta și Lenin
grad a continuat miercuri cu desfă
șurarea partidelor întrerupte. Iată 
rezultatele înregistrate: Korcinoi— Bar- 
cza ‘/2—* */ 2; Bilek—Toluș 1—0; Dely— 
Bondarevski */ 2—'/2; Toluș—Bilek >/2- 
*/2; Kerekes—Volpert 0—1 ; Sinka— 
Bisa rd '/2—>/2.

După două runde scorul întîlnirii 
este egal: 11—11.

• IN CONTINUAREA TURNEU
LUI pe care-1 întreprinde în R.P. 
Chineză, echipa de atletism, a clu
bului Dukla-Praga a evoluat din nou 
la Sanhai în compania reprezentativei 
orașului. In cursul acestei reuniuni, 
atletul Mandlik a parcurs distanța 
de 100 m plat în 10,4 iar Skobla a 
aruncat greutatea la 17,42 m; Alte 
rezultate: 800 m; Jungwirt 1:53,6; 
110 m garduri: Ciu lun-huc 14,8; 
10 km marș : Dolezal 46:33,0.

© ECHIPA SOVIETICA DE FOT
BAL Zenit Leningrad și-a început 

și Proșek deviază în poarta lui Cooper: 
8—1. Americanii profită de faptul 
că Jirik este eHiminat (în mod nejus
tificat) și înscriu în min. 35 prin 
Johnson cu cbnciursul portarului Na,- 
drchal: 4—1. Gazdele revin puternic 
în repriza a treia, reduc handicapul 
în min. 41 prin Golonka. domină în 
continuare dar ratează mereu. Ame
ricanii se apără cu îndîrjire, recur- 
gînd des la jocul brutal caracteristic 
lor, și reușesc să mențină rezultatul. 
Arbitrajul lui Hauser și Schmidt (El
veția) destul de slab și tolerant față 
de neregullaritățile americanilor.

Rezultate din turneul pentru lo
curile 7—12: R.F.G. — Norvegia 9—4 
(3—2, 3—1. 3—1). Polonia — Elveția 
2—1 (0-1, 1—0. 1—0). R.D.G. — 
Italia 8—6 (3-3, 3—3, 2—0).

Hocheiștii rom,ini joacă 
marți ia Opava

PRAGA 13 (Prim telefon de fa tri
misul nostru special). Marți hoclieiștii 
ro'mîni vor juoa la Opava, sub nu
mele de Sol. București, împotriva e- 
chipei locale Dukla.

CĂLIN ANTONESCU

Fază din meciul R. Cehoslovacă (tineret) — R. P. Romînă, desfășurat la 
Plzen. SofTan a respins pucul pe care-l urmăresc acum cinci jucători: Fe- 
renezi, Raduc, cehoslovacul Vimr, Ionescu și Sofian.

(Foto: G.T.K.)

Capitala Iugoslaviei va găzdui mîi
ne dimineață întrecerile din cadrul 
celei de a IV-a ediții a campionatelor 
balcanice masculine de cros și prima 
ediție a campionatelor feminine. Așa 
cuim am mai anunțat, concursurile se 
vor desfășura în incinta hipodromului 
„Careva Ouprija", pe un parcurs plat, 
în întregime gazonat. Cursa masculină 
măsoară 10.000 m. Alergătorii vor 
avoa de parcurs 5 ture a cîte 2.000 
metri. întrecerea feminină va avea 
loc pe un traseu de 2.000 m. Fiecare 
din cele cinci țări participante (Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Romînia și 
Turcia) va fi -reprezentată din echipe 
alcătuite din 6 bărbați (primii patru 
contează în clasamentul pe echipe) 
și patru femei (primele trei contează 
în clasamentul pe echipe).

Conform protocolului tehnic al com
petiției vor fi decernate titluri de 
campioni halca nici individual și pe 
echipe.

Țara noastră a participat la aceste 
întreceri balcanice de cros la ediția

Interviul nostru 

„Echipele de popice ale R. P. R. 
se pot clasa în primele trei locuri 

la campionatele mondiale'*
... declară antrenorul maghiar lanoș Buruncz
Băieții ridicaseră 9734 popice. încă o aruncare în plin și iată că 

antrenorul federal maghiar lanoș Buruncz s-a ridicat de pe scaun ex- 
clatnînd cu o urmă de ușurare în glas: „Am cîștigat 1“

Cîteva minute mai tîrziu stăteam de vorbă într-un colț al sălii...
— Sîntecn prima echipă de popice 

din R. P. Ungară care vă vizitează 
[ara. Tot timpul ne-am simțit ca intre 
cei mai buni prieteni. Ani constatat 
că sportul nostru preferat, popicele, 
se bucură de o largă popularitate și 
la dvs. Aveți un public cunoscător 
și obiectiv, nenumărate arene, dar ceea 
ce m-a surprins mai mult este nu
mărul mare de sportivi, în special 
femei, care practică popicele.

— Spuneți-ne cîte ceva despre ac
tivitatea acestui sport în R. R. Un
gară.

— Avem peste 90 de arene perfecte, 
dintre care 12 cu cite 4 piste, și vreo

Mîine, la Belgrad

din 1958, care s-a desfășurat la An
kara. Atunci, echipa R.P.R. s-a ola- 
sat pe lobul 2 cu 33 p, după Iugo
slavia (25 p) și. înaintea Turciei (36 
p) și Bulgariei (42). Grecia nu a 
participat la concurs. Individual, tit
lul, a revenit alergătorului iugoslav 
Franjo Mihalici. Atleții noștri au ocu
pat următoarele locuri : Vasi'e Weiss 
(2), Constantin Grecescu (4), Ta- 
deus Strzolbiscki (13), Victor Pop 
(14), Ion Pricop (17) și Ion Ve'iciu 
(18).

In întrecerile de mîine țara noastră 
va fi reprezentată de următorii : Ion 
Bădici, Gri,stea Dinu, Constantin Gre
cescu, Ion Pricop, Vasile Weiss și 
Ana Czuli. Florica Grecescu, Lucia 
Păuleț și Zamfira Voinea.

★
In zilele următoare se vor desfă

șura la Belgrad lucrările Congresului 
balcanic extraordinar. Pe ordinea de 
zi figurează și probleme legate de cea 
de a XVIII-a ediție a J. B. care va 
avea loc în toamnă la București.

nirilor dintre echipele Casa Ofițerilor 
Riga și Honved Budapesta, contînd 
pentru „Cupa campionilor cyopeni" 
la baschet. Primul joc va avea loc la 
28 martie la Riga, urmînd ca retu
rul să se dispute la 8 aprilie la Buda
pesta.

• IN VEDEREA PARTICIPĂRII Ia 
turneul internațional de fotbal pen
tru juniori (U.E.F.A.) din R. P. Bul
garia, echipa R.P. Ungare a susți
nut miercuri un joc de antrenament 
în compania echipei Uzinei de Gaz 
care activează în oategoria B. Tinerii 
fotbaliști maghiari au arătat o for
mă excelentă, cîștigînd cu scorul de 
7—3 (7—0).

• LA 17 MARTIE va avea loc la 
Praga întîlnirea internațională de 
handbal redus dintre echipele selec
ționate masculine ale R. Cehoslovace 
și Danemarcei. Federația cehoslovacă 
a alcătuit un lot din care fac parte 
cunoscuții internaționali Vicha, Nikl, 
Cermak, Havlik, Herman, Rada, Tro
jan și alții.

100 destul de bine utilate. Avind la 
dispoziție materiale de bună calitate 
și in plus reușind intr-o mare ihăsură 
să deprindă un stil uniform, adică 
o lansare dreaptă cu o ușoară înșu
rubare a bilei care s-a dovedit cea 
mai eficace aruncare, jucătorii noștri, 
din campionatul categoriei A reali
zează adesea procentaje peste 400 p.d. 
iar la proba clasică peste 900 pd. 
Condiția de bază in formarea jucă
torilor noștri o constituie preocupai 
rea atentă față de tineret. La noi fie
care echipă divizionară este obligată 
să participe in campionat și cu for
mație de juniori. Anul acesta echipa 
noastră națională care va participa 
la campionatele mondiale (unde vom 
lupta să menținem cel puțin locurile, 
II la băieți și III la fete, pe care 
le-am ocupat la ultimele campionate), 
va fi formată în majoritate din ele
mentele tinere.

— Ce părere aveți despre viitoarele 
întreceri ale campionatelor mondiale 
de la Bautzen din R.D.G. ?

— tn mod sigur vă pot spune că 
titlurile vor rămine in Europa și este 
posibil ca o mare parte din ele să fie 
cucerite de sportivii din țările de de
mocrație populară. Popicarii din 
R.D.G., deținători ai „Cupei Euro
pei" au cele mai mari șanse. Am c 
vingerea că echipele dvs. se pot c. 
sa in primele trei locuri. Ivan Vjctor, 
Ion Dragomirescu și Petre Purje au 
crescut mult de cind i-am văzut ultima 
oară, iar jucătoarele dvs. care ne-aii 
dat mult de furcă la Milnchen sînt 
capabile de mari surprize.

— Cum priviți dubla întîlnire dintre 
echipele țărilor noastre care va avea 
loc în luna iulie la București ?

— Va fi o serioasă verificare in 
preajma campionatelor mondiale. Pen
tru noi va fi tm examen destul de 
greu, mai ales că aveți și avantajul 
terenului. Oricum, va fi o îatilnire 
extrem de disputată.

In sala unde înaintea discuției 
noastre se desfășurase pasionantul 
meci dintre Rafinăria Cîmpina și 
Ferencvaros Budapesta se așternuse o 
liniște deplină. Ne-am dat seama că 
este timpul să-l. lăsăm pe lanoș Bu
runcz să-și felicite jucătorii care se 
reabilitaseră după înfrîngerea suferită 
la București.

T. I.

Meci intre rugbiștii romîru 
și francezi

Federația noastră de rugbi a primit 
o adresă din partea forului francez 
de specialitate prin care acesta anun
ță că este de acord cu o întîlnire Fran- 
ța-Romînia tn Franța in 1961, propu- 
nind luna mai sau octombrie, pentru 
alegerea unei date de disputare. După 
cum sintem informați, federația noas
tră va propune o dată în luna octom
brie 1961.

0 COMPETIȚIE CICLISTĂ 
PENTRU JUNIORI ÎN CADRUL 

„CURSEI PĂCII"
Din Berlin sosesc noi vești în legă

tură cu organizarea celei de a Xll-a 
ediții a marii competiții cicliste 
„Cursa Păcii". Federația de ciclism 
din R.D. Germană și redacția ziarului 
„Neues Deutschland" (unul din orga
nizatorii cursei) anunță că paralel cu 
etapele de pe teritoriul R.D. Germane 
se vor desfășura întreceri pe traseu 
redus (în medie 17 km) rezervate ci
cliștilor juniori.

in fiecare zi cînd participanții la 
„Cursa Păcii" vor lua startul în eta
pă, 20 de tineri cicliști se vor întrece 
în cursa lor. La fiecare etapă, alți 
concurenți juniori își .vor pune la 
încercare forțele. Este interesant de 
reținut că învingătorul fiecărei din 
aceste „etape-miniatură" primește ca 
premiu din partea organizatorilor... 
invitația de a urmări în automobil des
fășurarea întrecerii „celor mari“.

Pentru desemnarea participanților la 
aceste curse de juniori, în fiecare oraș 
din R.D. Germană de unde vor începe 
etapele, sînt organizate curse de se
lecție care stîrnesc un deosebit inte
res în rîndurile tineretului soortiv.


