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■ La Budapesta s-a deschis 
conferința internațională

I ' 'î a ziariștilor sportivi
BUDAPESTA 18 (Agerpres). —
La 18 martie s-a deschis la Budapesta conferința international 

a ziariștilor sportivi, organizată în cadrul programului de activitate 
a Organizației Internationale a Ziariștilor.

La conferinjă participă ziariști din Anglia, Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Franța, R.D. Germană, R.F. Germană, 
Italia, Olanda, Polonia, Romînia, Turcia și Uniunea Sovietică.

Conferința va examina problemele privind colaborarea inter
națională în domeniul presei sportive și o serie de alte probleme.

Sportivi la locul de munca

Țesătoarea din echipa de handbal...
Astă-seară la Glasgow

Boxerii

Firul de bumbac se transforma în pînză, sub supravegherea harnicei țesă
toare Elena Naidin

iză mai amintiți salul lui Darie de 
lingă Rușii de Vede și ciorba amară 
de ștevie a copiilor din „Desculț", car
tea lui Zaharia Stancu 1 Boțul uscat 
de mămăligă și zeama lungă din 
străchini (atunci cind era) ne-au ră
mas în minte ca o imagine pierdută in 
amintirea unui trecut întunecat, mort 
pentru totdeauna în pîlplirea opaițelor 
caselor coșcovite din Omida...

De pe acele meleaguri, am cunoscut 
zilele trecute o nepoată de-a lui Darie, 

•ată cu șase ard în urmă din satțd 
.ita. leagănul primelor ei visuri... 

Dar fata n-a plecdt desculță în lume, 
așa cum plecase acum o jumătate de 
veac Darie, minat de nestatornice vi
suri și speranțe, ci a pășit plină de în
credere și demnitate într-o viață cu a- 
devărat nouă, găsindu-și rostul în so
cietatea noastră socialistă. Iar în sa
tul ei, Pirlita, e astăzi gospodăria a- 
gricolă colectivă cu hambare pline și 
pline albă și pufoasă pe masă. Pe fata 
aceasta o cheamă Elena Naidin, este 
țesătoare fruntașă la ,7 Noiembrie" și 
numără numai 20 de primăveri.

Am sfat cu ea de vorbă în preajma 
murmurului necontenit al celor două 
războaie la care lucrează. Mi-a vorbit 
eu înflăcărare despre ridicarea pro
ductivității muncii, despre rezultatele 
pe care le obține în lupta neobosită 
pentru reducerea prețului de cost, de
spre procentul de 126 la sută pe care 
îl obține lunar in depășirea normei. 
Și totul, spus cu un ton atit de simplu 
și de firesc, fără să păstreze in voce 
nici cea mai nucă urmă de mulțumire 
de sine. Elena Naidin a fost primită de 
curiud in rîndurile partidului și face 
parte din una din brigăzile de muncă 
patriotică ce au luat ființă în uzină. 
In miinile ei, firul delicat de bumbac 
se deapănă cu gingășie, asemenea unui 
emoționant poem nescris încă. Pinza 
imaculată ca o crizantemă, stofa cati
felată ca petalele florilor, toate aces
tea încolțesc aici și își desfac mugu
rii sub mîtigîierea caldă și delicată a 
mîinilor ei, care mînuiesc cu hărnicie 
cele două războaie. Și nu numai ale 
.ei..

ti) vizită la această întreprindere îți 
rămlne multă vreme întipărită în minte 
și ceea ce îți atrage de la început aten
ția este pasiunea și abnegația cu rare, 
muncitoarele de aici lucrează pentru 

a îndeplini sarcinile pe care partidul 
nostru le-a pas in fața ramurei textile 
a industriei socialiste din țara noastră. 
De aceste sarcini, colectivul de la „1 
Noiembrie" se achită cu cinste, stră-

Aspecte din activitatea asociațiilor sportive orădene
Desigur, nu simpla curiozitate ne-a 

făcut să ne deplasăm în cîteva din 
cele 42 asociații sportive din Ora
dea. Vizita noastră a fost determi
nată de dorința de a oglindi și 
populariza succesele realizate de 
unele asociații și de a semnala e 
ventualele defecțiuni.

Primul pdpas l-am făcut la aso
ciația sportivă „Solidaritatea" care 
funcționează pe lingă fabrica de 
ghete cu același nume. încă de la 
intrarea în fabrică am fost plăcut 
surprinși de două articole publicate 
în gazeta de perete. Until era scris de 
fotbalistul loan Șvidovici și popu
lariza metoda folosită pentru re
ducerea materiei prime în munca 
sa de croitor de fețe. Al doilea ar
ticol, scris de trăgătorul fruntaș 
Iosif Poti, se ocupa de problemele 
grupei de pompieri voluntari. Pre
cizăm, de asemenea, că asociația 
sportivă „Solidaritatea" a obținut 
diploma de onoare decernată de 
consiliul orășenesc U.G.F.S. Oradea 
pentru realizarea celui mai mare nu
măr de membri în U.C.F.S. In tim
pul vizitei am putut constata o se
rie de realizări lăudabile pentrv 
consiliul asociației. Asociația are 
șase secții pe ramuri de sport (bas
chet, șah, tenis de masă, tir, fotbal 
și volei). Membrii asociației își în
deplinesc cu cinste sarcinile de 
producție și duc o intensă activitate 
sportivă. Printre cei care obțin de
pășiri în cadrul secțiilor în care 
lucrează, amintim pe trăgătorul 
Alexandru Gombos, candidat de par
tid, care la mașina de cusut tălpi 
își depășește sarcinile de plan, 
șahistul I. Bogandi, utemist, care 
își depășește norma la montat ra
me, fotbalistul Francisc Horvath, 
utemist, fruntaș în producție și alții.

Am constatat cu părere de rău 
că sînt și unii sportivi care dau 
dovadă de indisciplină în muncă, 
avînd repetate lipsuri nemotivate. 
Organizația de bază U.T.M. a luat 
însă măsuri din timp pentru stă
vilirea acestor atitudini nesănătoase 
cum a fost aceea a fotbalistului Aron 
Poți.

A doua asociație vizitată de noi 
a fost „Torpedo", de pe lîngă 

duindu-se zi de zi să depășească pre
vederile planului, să sporească necon
tenit productivitatea muncii. In bri
gada în care lucrează, Elena Naidin 
este printre fruntașe în această luptă 
neobosită. In limbajul local al uzinei 
brigada fetelor de la războaie se nu
mește „brigada handbalistelor". Căci, 
am uitat să vă spun. Elena Naidin 
este și o bună jucătoare de handbal.

In cadrul fabricii dragi, a de
prins și tainele sportului și tot aici 
a simțit pentru prima dată emoția pri
melor concursuri la care a participat. 
Așa cum sint unite prin munca lor 
de fiecare zi în producție, componen
tele echipei de handbal „Bumbacul" 
sînt împreună și pe terenul de sport. Ar 
fi visat vreodată, in trecut, un copil 
de sărăcani din Pirlita să facă sport, 
să aibă la dispoziție toate condițiile 
pentru a duce o viață demnă, să se 
bucure de stima și respectul celor din 
jurul său ? Desigur că nu... Iată însă 
că Elena Naidin, urmașa lai Darie de 
pe meleagurile arse odinioară de po
jarul foametei și al pelagrei, a apucai 
aceste timpuri, cind soarele anilor noi 
ai patriei noastre au răsărit pentru fiii 
oamenilor muncii, datorită luptei par
tidului nostru drag.

Floarea albă de bumbac, cu foșnetul 
ei mătăsos, își deschide petalele atunci 
cîrid lumina anotimpului culesului îi 
inundă corola delicată. Din rodul ei, o 
altă floare de pe meleagurile lui Da
rie cel din „Desculț", îi urzește împli
nirea ei în lume-..

D. TABACU

combinatul orășenesc de produse 
alimentare. Conducerea asociației, 
alcătuită din Geza Tamas, Ioan 
Bandi, Ioan Sarka și Henrich Mul
ler, nu a reușit încă să angreneze 
în totalitate muncitorii combinatului 
în rîndurile U.C.F.S. Aceasta deși 
secțiile existente (fotbal, popice, șah 
și tenis de masă) oferă condiții 
optime de pregătire și concurs. In 
special trebuie menționată lipsa de 
angrenare în sport a elementului 
feminin, deși procentul de salariate 
este destul de ridicat.

Dintre sportivii asociației, nu
meroși sînt acei care înregistrează 
sitccese și în producție. Așa sînt 
de pildă brutarii fruntași Alexandru 
Dorsonszki (popicar), Iosif Andrasi 
(fotbalist) și alții.

Munca educativă este la loc de 
cinste în asociația sportivă „Tor
pedo", iar cazurile de indisciplină 
— ce e drept, rare — sînt sancțio
nate cu promptitudine.

Un nou popas : fabrica de bu
toaie , (profil", pe lîngă ©are func
ționează asociația „înainte". Aceasta 
cuprinde 91% din salariații fabricii. 
Din cele 4 secții (șah, popice, tir 
și fotbal) cea mai rodnică activitate 
o are cea de fotbal, care se află 
în fruntea clasamentului campiona
tului orășenesc, In întreprindere 
toți salariații iubesc sportul, iar^ e- 
xemplele de îmbinare a practicării 
sportului cu o muncă plină de 
succese în producție sînt nenumărate. 
Ne referim, printre alții, la inova
torul și fruntașul în producție Geza 
Szombati (portarul echipei de fot
bal), Iosif Kovacs, Ioan Kolat, 
Ștefan Hegediis, fruntași în pro
ducție și membri aii echipei de fot
bal, Iuliu Tripa popicar și alții.

In continuarea raidului nostru am 
poposit la oficiul central P.T.T.R. 
(asociația sportivă „Poșta") unde 
conducerea asociației a reușit să 
angreneze în activitatea celor patru 
secții 128 de membri U.C.F.S. Ju
cătorii de tenis de masă, șah, popice 
și fotbal au la îndemînă toate con
dițiile pentru practicarea sporturi
lor favorite.

Nu întîmplător am lăsat la ur
mă asociațiile sportive „Dobrogea-

romîni susțin prima întîlnire 
cu pușiliștîi scoțieni

Marți dimineața au părăsit Capitala 
pe calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Scoția, boxerii romîni care vor sus
ține două întîlniri cu pugiliștii sco
țieni. Au făcut deplasarea următorii 
boxeri: Puiu Nioolae, Constantin 
Gheorghiu, Andrei Farcaș, Iosif Mi- 
halic, C. Dumitrescu, Fr. Pazmani, 
Mircea Balaș, Stroe T rit ari Gheorghiu 
Dumitru, Gheorghe Negrea și Vasile 
Mariuțan. Lotul pugiliștilor romîni 
este însoțit de antrenorul federal Ion 
Popa. După cum se vede, la categoria 
semi-mijlocie avem doi reprezentanți: 
Fr. Pazmani și M. Balaș.

Cu cîteva minute în aii n te de deco
larea avionului am stat de vorbă eu 
tov. Marin Nicolae, secretarul general 
al R. F. Box, care ne-a declarat urmă
toarele : „Deplasăm în Scoția o echipă 
mult întinerită, în care figurează și 
oîțiva debutariți. Aceasta nu ne îm
piedică însă să privim cu înoredere 
întttnirile de la Glasgow și Dundee. 
Tinerii pe care i-am introdus în echi
pă (ca și alții care intră în vederile 
selecționerilor) sînt elemente de pers
pectivă care trebuie încurajate. Chiar 
dacă, pentru moment, unora dintre re- 

nu-Gherea“, „Chinezul" și „înfră
țirea" unde am constatat indiferență 
față de problema angrenării salaria- 
țilqr într-o activitate sportivă per
manentă. Aci consiliile asociațiilor 
respective dovedesc lipsă de preo
cupare, iar urmarea se vede în 
procentul scăzut al membrilor în 
U.C.F.S., în lîncezeala care dom
nește în toate secțiile sportive ale 
acestor asociații. Această stare de 
lucruri trebuie remediată fără în- 
tîrzîere.

ALEXANDRU JH.AU și 
IUTE GHIȘA 

corespondenți 

prezantanții noștri (e lipsește expert
ența întilninilor internaționale, meciu
rile cu scoțienii ne vor ajuta să ne 
facem o idee mai precisă asupra va
lorii echipefi noastre înaintea campio
natelor europene din Elveția".

Astă-seară, la Glasgow, boxerii ro
mîni susțin prima întîlnire ou selecțit 
onata Scoției.

După patru rundei 
Soos conduce 

în „Turneul Maeștrilor*
ORAȘUL ST ALIN 18 (prin telefon), 

— Rundele a IlI-a și a IV-a din ca
drul Turneului Maeștrilor au vrut să 
infirme parcă avantajul primei mutări. 
Șase din cele opt partide decise au 
luat sfîrșit cu victoria negrelor.

Doar o singură partidă a luat știr- 
șit la egalitate în runda a 111-a (Sza- 
bo-Drimer). Mititelu l-a învins pe 
Ghițescu, Pavlov pe Reicher, Gavrilă 
pe Breazu, Soos pe Bozdoghină și 
Partos pe Radovici. In ultimele două 
partide rezultatul a fost consemnat 
după întrerupere.

In runda a IV-a Pavlov, care juca
se excelent pînă atunci, a suferit pri
ma înfrîngere la Breazu, prilejuindu-i 
acestuia ocazia să obțină prima vic
torie în turneu. Partos l-a învins pe 
Bozdoghină, Szabo pe Gavrilă. Parti
dele Drimer-Soos, Mititelu-Radovici și 
Ghițescu-Reicher au fost remize.

Astfel, după patru runde conduce 
Soos cu 3 p. Urmează: Pavlov, Szabo 
și Partos cu 2*/2 p., Ghițescu, Rado
vici, Drimer, Mititelu 2 p., Reicher. 
Breazu, Gavrilă l’/2 p., Bozdoghină 
1 P- GH. MAZGAREANU , 

corespondent



UN EXEMPLU VREDNIC DE URMAI
Asociația sportivă „DRAGANUL" 

din comuna Vadea Drăganultii, raionul 
Huedin, a devenit cunoscută în în
treg raionul și chiar în toată regiu
nea Cluj. De ce ?

Asociația a luat ființă în 1958, 
prin luna felbruarie, avînd numai 34 
membri. In fruntea asociației a fost 
ales un consiliu al cărui președinte 
este și acum învățătorul Gh. Stoica. 
La început asociația avea puțin ma
terial și echipament sportiv, care nu 
acoperea nevoile celor patru secții. 
Pe de altă parte, terenul de volei și 
popicăiria nu puteau fi folosite.

Dacă aceasta era situația la înce
putul activității, apoi astăzi nu mai 
poate fi vorba de aceeași stare de 
lucruri. In comuna Valea Drăganului 
și în satele ce-i aparțin, sportul a 
devenit un prieten bun al țăranilor

lntr-o comună, 
din raionul

Situată pe vailea Sultei, comuna 
Găinești, străjuită de păduri de brazi 
și fagi, își schimbă din zi în zi înfă
țișarea. Locuitorii, oameni harnici și 
neîntrecirți meșteri ai lemnului, au 
ridicat în anii regimului deuioerat- 
poptilar două școli în comuna lor. 
Qnd umbrele serii coboară, lumina 
electrică se aprinde pe ulițele satului 
și în casele țăranilor.

Mai în fiecare seară după o zi de 
muncă' sătenii — unii dintre ei mun
citori la fabrica de cherestea — se 
îndreaptă către căminul cultural con
struit cu numai doi ani în urmă, pen
tru a se recrea, asistînd la specta
cole, seri literare și șezători, citind 
cărți și ziare sau jucînd șah și tenis 
de masă.

în această comună sportul are foar
te mulți prieteni. In cadrul asociației 
sportive „Muncitorul" activează în 
mod organizat peste 300 de țărani. 
Ei sînt angrenați în secțiile de fot
bal, volei, șah, trîntă și schi. Con
siliul asociației, în frunte cu președin
tele său — prof- Constantin Beraru, ab
solvent ai! cursului de inițiere U.C.F.S. 
ide la Roman, se străduiește să asi- 
jprre sportivilor o cît mai plăcută și

Micul șantier sportiv 
din Ciulnița

După ce au terminat lucrul, un 
jprup de băieți și fete de ia fabrica 
„Republica" din Ciulnița s-a îndrep
tat ca de obicei spre micul lor șan
tier sportiv.

...Cei 38 de tineri și tinere imn- 
ceisc de zor. In zgotriotul loviturilor 
de sape, cazmale și lopeți, în uruitul 
ritmic al tractoarelor care cărau pă- 
mîntul, se aude din cînd în cind în
demnul inginerului Alexandru Ursu, 
președintele asociației sportive „Egre- 
norul". „Dați-i zor băieți, pentru ca 
o dată cu venirea primăverii să putem 
inaugura baza noastră sportivă". 
Fotbaliștii, popicarii, jucătorii de te
nis de masă și voleibalistele care for
mează brigada de muncă patriotică 
condusă de Gh. Patrașevschi, porta
rul echipei de fotbal șj campion raio
nali de șah al Spartachiadei de iarnă, 
s-aiu angajat să dea în folosința 
muncitorilor din fabrică terenuri de 
fotbal și volei, ca și o arenă de po
pice

Văzîn-d cu cît elan se lucrează la 
«menajarea acestor baze sportive, 
sîntem siguri că brigada Iui Gh. Pa- 
trașevschi, din care fac parte Alexan
dru Primaru, Mihai Mărcii, Petre Zoi- 
ța, Vasije Cioloca. care s-au dovedit 
a fi cer mai vrednici pînă în prezent, 
v» da gata în curînd aceste baze 
AJwAve. 1. NEAGU 

muncitori. Numărul membrilor aso
ciației a crescut la 285. Toți au co
tizația achitată la zi.

Membrii U.C.F.S. ai acestei asocia
ții își desfășoară acum activitatea în 
zece secții pe ramură de sport: atle
tism, șah, tir, gimnastică, popice, vo
lei, fotbal, schi, trîntă și oină. Frun
tașe sint secțiile de volei, gimnastică, 
trîntă, fotbal șî șah, care au condu
ceri de secții bine orientate în activi
tatea lor, și instructori voluntari care 
se ocupă de antrenarea sportivilor 
respectivi. Numai la Spartachiada de 
iarnă din acest an au fost angre
nați in concursuri aproape 1000 de 
participainți. La trîntă, șah, schi și 
haltere, acolo unde concurenții au 
avut baza materială asigurată și ins
tructori pricepuți, s-a înregistrat o 
participare record. Rezultatul pregăti-

ca multe altele, 
Fălticeni...

rodnică activitate competiționaîă. Astă 
iarnă s-au organizat aproape în fie
care duminică concursuri de . schi și- 
săniuțe în cadrul cărora și-an dispu
tat întîîeta-tea numeroși tineri și tine
re. In aceste întreceri s-au evidențiat 
Fl. Stolerii, M. Tigănușu, FI. Cio
banii și V. Gherman, care au câștigat 
cele mai m-uHe probe ale concursuri
lor de schi și săniuțe.

LAZAR NEGRU

Pasiunea Iui

»,Un jtîtiăr de statură potrivită, cu 
brațe vînjoase și fața arsă de soare 
a primit medalia de campion de -zonă 
al „Cupei satelor" la 3000 m plat. Este 
loan Rugină", scria cu prilejul „Cu
pei satelor" disputată in 1951 ziarul 
„Sportul popular".

De atunci au trecut multi arg...
Mare mi-a fost bucuria cind la faza 

de regiune a celei de a IV-a ediții 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
la tenis de masă, care a avut loc 
la Turna Severin, l-am reîntilnit pe 
Ion Rugină care, împreună cu Ioan 
Șerban. alcătuiau echipa de tenis de 
masă a asociației Recolta Vînjul Mare. 
Deși au pierdut in cel de .al treilea 
tur, au dat dovadă de mult talent și 
putere de luptă.

Intre timp, în viața lui Ion Rugină 
s-au petrecut multe.

Fiu de cioban, s-a născut cu 25 
ani in urmă in comuna Vînju Mare 
din regiunea Craiova. Pe atunci pă
rinții lui munceau cu greu la chiaburii 
din sat pentru a putea asigura exis
tența mizeră a copiilor lor. Ziua de 
23 August a însemnat pentru părinții 
lui Rugină, pentru frații lui ca și pen
tru șl în-șuși, început de viață nouă.

Zilele grele s-au dus, Ion Rugină 
Vfosf trimis la școală, ș-a luminat, 

rilor s-a văzut la etapa a Il-a, ra
ională; asociația a cucerit de opt ori 
locul 1 la triată și haltere, și nume
roase alte locuri 11 și 111

Banii încasați din cotizații au fost 
folosiți pentru cumpărarea de echipa
ment și material sportiv în valoare 
de peste 3000 lei. In plus, consiliul 
raional U.C.F.S. Huedin a premiat a- 
ceastă asociație cu materiale, astfel 
că astăzi toate cete zece secții spor
tive au bune condiții de desfășurare 
a activității.

In toamna anului trecut, ou spri
jinul sfatului popular și al organiza
ției U.T.M., a lost amenajat un teren 
de fotbal ou toate anexele necesare 
și altul pentru volei. Este în curs de 
terminare repararea popicăriei. Tre
buie să amintim și de frumosul teren 
de oină amenajat in centrul comunei.

Planurile de viitor sînt și mai 
frumoase 1 O serie de tineri sportivi 
ca ion Moldovan, Constantin Bunta, 
Gavriil Ltmgu. loan Lungo, Damian 
Todi-ă. Petru Giorgoman, Ana Ciucur 
și alții, au dovedit frumoase aptitu
dini pentru sport. De altfel, o vizită 
făcută în comună de maestrul emerit 
al sportul ui Ion Moina, care le-a po
vestit despre viața și activitatea sa, 
i-a îndemnat și mai mult să meargă 
pe drumul cuceririi măiestriei spor
tive.

Activitatea depusă în cadrul aso
ciației sportive fruntașe „Drag anul" 
constituie un exemplu vrednic de 
urmat.

ALEXANDRU MOMETE
SIM1ON KEZDI-corespondenți

Ion Rugină
A devenit utemist. La școală a căpă
tat și o pasiune pe care n-o cunoscuse 
pînă, atunci: sportul. A făcut cunoș
tință cu el prin complexul GJ1.A. A 
devenit unul dintre cei mai buni 
sportivi din sat și din regiune.

A venit apoi timpul cind și-a luat 
rămas bun de la ai săi și a plecat 
să-și facă datoria de cetățean al Re
publicii dragi. Incorporat' in armata 
populară, Ion Rugină a devenit frun
taș in pregătirea de luptă și politică. 
S-a reîntors apoi in satul său natal. 
După citeva luni, iată-l printre primii 
care au terminat insămințările de pri
măvară; de asemenea a fost ' primul și 
la faza raională a Spartachiadei de 
iarnă la tenis de masă.

Ion se antrenează acum pentru pro
be de fond, pe care vrea să le cîștige 
la o viitoare ediție a Spartachiadei de 
vară.

— Și ce alte dorințe mai al?
— Aș vrea ca pe lingă gospodăria 

noastră colectivă ce va lua ființă în 
curînd, să avem și o secție puternică 
de atletism.

ROMICĂ SCHULTZ

Și-au construit o arenă de popice

Muncitorii stației C.F.R. Curtici și-au 
amenajat — prin muncă voluntară..— 
o frumoasă arenă de popice, pe care 
în timpul liber susțin numeroase în
treceri. Popicăria este înzestrată ru 
toate materialele necesare

PETRE ARDELEAN

Concurs popular de tir

Tirul a luat o mare dezvoltare în 
raionul Tîrnăveni, fiind practicat azi 
de suie și sute de tineri și tinere, Aso- 
ciațiile sportive acordă o deosebită a- 
tenție acestui sport, programând de
seori concursuri populare la care iau 
parte numeroși membri U.C.F.S. Un 
astfel de concurs a avut loc recent în 
organizarea asociației sportive Voința 
Au participat peste 60 Sportivi

IOAN HASAȘIU

Asociație sportivă fruntașă

„Poiana Cimpina" este o asociație 
sportivă fruntașă pe raion. Consiliul 
asociației a reușit ca pînă in prezent 
să înscrie în U.C.F.S. 1.700 membri. 
Stringerea cotizațiilor este de aseme-

Zilele amatorii schiului din co-iarna uu fost folosite din plin
mu-'ia Găinești, raionul Fălticeni. Pe dealurile din jurul satului s-au 
organizat in fiecare duminică concursuri de schi și săniuțe. In clișeu 
startul intr-o probă rezervată celor mai tineri schiori din sat

(Fotografie trimisă de corespondentul nostru Lazăr Negru)-.

Note... note... note
„Niță Scanda!" la Focșani

Personajul este 
foarte cunoscut. 
Știe toate sportu
rile „la perfecție". 
C'uidva a fost și 
el sportiv. Dar ce 
sportiv.. J Mergea 
din cînd in cirul 

la... curse de cai și, cînd avea ocazia, 
dădea și cu piciorul în minge. La fot
bal, mai ales, nu-i place nimic. Nici 
jucătorii, nici arbitrul și nici vecinii 
din tribună. Cu vocea-i de bariton dă 
diferite indicații „tehnice": „Habar 
n-ai de... cutare I Fă, bă... cutare 1" 
In orașul Focșani, „Niță Scandal" se 
confundă cu persoanele: inginer Ro- 
bănescu (întreprinderea de construcții), 
Simion (funcționar la vinztlcool) și 
Toader (birjarul tîrgidui). Din cauza 
lor, spectatorii n-au putut urmări în 
condiții normale meciul de fotbal din
tre Unirea Focșani și Dinamo Bacău.

LUPU ZIGMUND
In goană dvpă... haremuri

Cine nu-l cunoaș
te pe Petre Roma
neses, profesor de 
educație fizică la 
școala medie mixtă 
nr. 1 din Tr. Se
verin? E prezent 
hi toate competițiile- 

Arbitrează la nevoie meciuri de orice 
categorie. Pe scurt, ajută, îndrumă... 
Se pare insă că in ultima vreme s-a 
„plictisit" să le facă toate pe... gratis. 
Și prilejul s-a ivit: etapa raională a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Fiind președinte al comisiei de schi 
și neavînd sarcină de arbitru s-a plim
bat de colo-colo cu mîinile în buzu
nare, a mai dat citeva... ordine și cînd 
a venit ora primului a tras o masă 
consistentă, vreo citeva halbe cu bere 
pe seama U.C.F.S. și hai apoi, la... 
încasarea baremului. Pentru ce ? N-au 
înțeles tovarășii de la U.C.F.S., n-au

W&K
nea o preocupare de seamă a condu
cerii " asociației „Poiana". In fie
care lună, suma încasată din cotizații 
depășește 6.500 lei

GH. BRIOTA și C. VIRJOGHE

Brigăzi sportive de producție

Din cele 7 brigăzi sportive existen
te la fabrica de mobilă „Simo Geza" 
din Tg. Mureș, cele mai bune rezul
tate în muncă le-a obținut brigada de 
la hala de mașini. Responsabilul aces
tei brigăzi este tînărul trăgător An- 
draș Nagy. împreună cu brigada pe 
care o conduce, Andraș Nagy a depă
șit prevederile planului cu 37%. Ur
mează in ordine brigăzile de la sec
țiile „toalete" 33%, „paturi" 27,8%. 
„noptiere" 25(2%. Ceti mai măre depă
șire de normă individudlă a reălizat-o

înțeles sportivii și nu înțelegem nici 
noi I

GH. MANAFU

Un îngrijitor, un responsabil și—

.„totuși o bază 
sportivă neîngrijită- 
Cum e posibil *t- 
cest lucru? La 
nădie e posiuil. 
Frumusețe de bază 
sportivă (teren de 
fotbal și handbal,

tribună acoperită, cu 500 locuri, pa
tru camere pentru sportivi și arbitri, 
cabinet medical, sală de sport pentru 
iarnă, magazii, baie etc.) a ajuns acum 
de nerectinoscut. Cel mai jalnic aspect 
il are baia. Țevile au dispărut, grăta
rele sînt rupte, iar boilerul ce încăl
zea odată apa stă... rezemat de un 
perete. Și toate acestea, cu u:i îngri
jitor, un responsabil și an consilia de 
asocia!ie sportivă/

CONSTANTIN CREȚU

de pomina...

. Multă vreme se 
va ține minte tur
neul de baschet or
ganizat recent de 
comisia regională 
din Baia Mare. Să 
nu credeți cumva ", 
amintirile bă 
de reușita întrec
ea totul altceva.

Organizatorii n-aveau echipă. Și a- 
tunci au înjghebat una ad-hoc. Și ast
fel. în sală au apărut niște „sportivi", 
felurit îmbrăcați — așa cum au fost 
găsiți pe stradă in momentul in care 
li s-a propus să devină..', baschetba- 
liști — care cui făcut și ei ce nu pu
tut ; adică au pierdut toate meciurile. 
Dar au mai fost și alte aspecte nega
tive. De pildă, panourile au fost spri
jinite bu bănci în spate și stilni. de 
beton în față pentru a nu se prăbuși. 
Așa-î că un astfel de turneu rămîne 
de pomină ?

VASfLE SASARAN

Un turneu

renilor sînt legate 
rilor. E vorba de

jucătorul de tenis de masă Novai; Do- 
mokoș — 156%.

IOAN PAUȘ •_

Grijă pentru folosirea timpului liber 
al sportivilor

Clubul sportiv Oradea manifestă a 
deosebită grijă pentru asigurarea unei 
activități sportive cit mai bogate pen
tru membrii săi. In acest sens se or
ganizează cu regularitate diferite con
cursuri la care participă sportivii și 
susținătorii clubului. La recentul con
curs de șah au participat sportivi din 
toate secțiile, iar la cel de tenis de. 
masă 75 concurenți.

Obiectivele unei comisii regionale

In planul de muncă al comisiei re
gionale de propagandă de pe lingă 
U.C.F.S. Oradea figurează — printre 
altele — următoarele obiective pe tema 
„Sportul orădean": controlarea și în
drumarea învățămîniului politic de 
ninsă U.C.F.S., organizarea unui 
concurs gen „Drumeții veseli", ținerea 
unor conferințe pe teme actuale, orga
nizarea in colaborare cu Direcția re
gională a difuzării filmelor " "nai șăp- 
tă/rini a filmului sportiv ■

ILIE GH1ȘA j



A ervov.itatea împiedica desfășurarea 
unui fotbal de valoare

Spicuiri din
La golul înscris de Ene II, un sta

dion întreg încremenise. Atît de ne
prevăzut a fost 1 Dominarea gazdelor 
a continuat pînă la sfîrșitul partidei, 
dar sub „presiunea" puținelor minute 
care mai rămăseseră (și care se 
scurgeau parcă mai repede decît 
pînă atunci), U.T.A. n-a mai reușit 
să schimbe nimic de pe tabela de a- 
fișaj. In plus, feroviarii înviorați de 
acest gol și-au apărat cu și mai 
mare înverșunare o victorie, pe care, 
după aspectul ultimei jumătăți de 
partidă, n-o mai sperau. Vrind-nevrînd, 
obișnuita expresie „balonul e rotund" 
revenea pe buzele tuturor Fotbalul 
a 4‘ ' " ‘ - - - -
din

a carac-
fost ge-

ținut să nu se~. 
. prirna etapă.

★
fost suficientă o 
ploaie

dezmintă, încă

jumatate de zi 
gazonul stadio 

să se zvînte, 
de calitate pe

A 
fără 
nul ui „30 
invitînd la 
două dintre 
pion-at: Rapid și U.T.A. Da-r, din ne
fericire, n-a fost așa. Nici nu s-a 
pus bt-ne mingea Ia centru și Neanițu 
a făcut cîțiva pași 
du-se lîngă Dodeanu. 
rezevat mi jlocașu Iui 
să acționeze Stancu 
ter). Gazdele de asemenea au jucat 
— așa cum se știe — cu interul 
dreapta Igna retras în linia de mijlo
cași și cu halful dreapta Petschovs- 
ehi... pe tot terenul.

Trebuie să subliniem însă, din capul

pentru ca
Decembrie"
un fotbal 
fruntașele actualului căm

înapoi stabilin- 
Pe spațiul său, 

stingă, a rămas 
(în formație in-

locului, că nivelul slab care 
terizat această partidă nu a___„
nertft de varianta de sistem semi- 
defensivă aleasă de cele două echipe 
de forțe sensibil egale. Pe un sis
tem de joc — fie el și cu accent pe 
apărare — se pot grefa numeroase 
teme tactice care să surprindă, să de
ruteze adversarul. In acest scop, însă, 
sînt necesare cunoștințe tehpice a- 
vansate, o buriă pregătire fizică și o 
dozare judicioasă a efortului pe în
treg parcursul partidei. Ei bine, nimic 
din toate acestea mr a fost ptrs în 
valoare duminică la Arad. Nici o in
tenție de joc* organizat; îh- schimb, 
foarte multe execuții tehnice greșite, 
un ritm inegal de joc la ambele e- 
chipe, în ultimă analiză o 
care n-a reușit de cît rareori 
din mediocritate.

Firește că aceste două 
fruntașe ale fotbalului nostru 
capabile să presteze un joc 
loros. Ceea ce le împiedică însă s-o 
facă este NERVOZITATEA EXCESIVA 
care-i stăpânește Pe jucători în par
tidele importante. De aici și jocul 
crispat, contractat, lipsit de orice 
perspective, care nu permite jucăto
rilor să aleagă rapid mijlocul cel mai 
eficace pentru rezolvarea unei anumi
te situații. Am asistat, de pildă, la 
următoarele faze: la un moment dat, 
Macri a trimis nestingherit o degaja
re l-ungă pînă la Sziics și acesta di-n- 
tr-o poziție, la fel de comodă, a pre-

partidă 
să iasă

formații 
sînt 

mai va-

lungit mingea pînă la... Greavu; în 
altă situație, Văcaru s-a pripit și el 
și a preluat o pasă direct la... aripa 
stingă a U.T.A.-ei, Tăucean. Au 
existat și faze în care în jurul ba
lonului s-au îngrămădit nu mai puțin 
de 5—6 jucători, pentru ca în cea
laltă latură a terenului să nu se gă
sească nimeni.

Note bune totuși pentru comporta
rea lui Todor, Greavu, Ndamțu (față 
de stadiul său de pregătire), Ene II, 
Petschovschi, Igna și Capaș.

Meciul de la Arad ne-a confirmat 
încă o dată că atita timp cit eclupele 
noastre nu se pot elibera de... teama 
de a pierde, rezultatele bune — obți
nute la capătul unor partide de va
loare — le vor ocoli.

G. NICOLAE.SCU

C e-i n
•Ai doilea antrenament pentru 
glezi, viitorii noștri adversari

Antrenamentul iotului R.P.R.

Pentru a doua oară în acest sezon, 
jucătorii 
zentativ 
la două

selecționabili din lotul repre- 
au făcut ieri un antrenament 
porțt, în compania formației

In etapa de duminică 
fost ratate toate cele

a

• IN FOTBALUL ACTUAL, mijlocul 
terenuttsi joacă un "rol important. Echi
pa care, printr-un plasament mai rațio
nal al jucătorilor pe teren și, mai ales, 
printr-o bună colaborare intre mijlocași 
și interi, reușește să domine mijlocul 
terenului, preia și inițiativa jocului 
Da aici, din» mijlocul terenului, se ini
țiază și se organizează acțiunile proprii 
și tot -aici sînt anihilate cele ale adver
sarului. In bună măsură așa au jucat 
duminică Progresul, Știința Cluj, Petro
lul etc. și au ajuns să stăpînească tere 
nul și jocul obținind și rezultate bune. 
Deci, mai multă atenție pregătirii fot
baliștilor în vederea unei astfel de orga
nizări a jocului.
• TRASUL LA POARTA a fost mul

țumitor ca frecvență la cele mai multe 
ech’pe, dar continua să lase de dorit oa 
precizie, fie din cauza unei insuficiente 
pregătiri, fie din cauza nervozității și 
uneori a stării terenurilor. Multe șuturi 
au tras militarii peste '
poartă, petroșănenii .... 
șase ori bara, trei penaltiuri au 
apărate de portari! Antrenorii și jucă
torii mai au de ' 
recție.

ft TINERETUL 
etapă și sperăm 
cest drum și în . _
Moldovan, Mateianu, Errăchescu,

sau alături de 
au ,,nimerit” de 
r___ 222_ 2__ _ fost

lucrat in această di- 

s-a afirmat în prima 
că va continua pe a- 
următoareie. Igna. H.- • - pe_

titscu sînt cîț.va dintre oei i-. scriși pe 
lista rernarcaților. Nu treLu e uitat nici 
faptul că, în ansamblul ei, ceh na Ști
inței Cluj a făcut o Xrcuuuasă impre
sie, în ciud-a tinereții ei. Avînd în rîn- 
durile sale (cu excepția lui Mateianu) 
marea majoritate a jucătorilor cu care 
a cucerit pr mul Ioc îu categoria B în 
anul 1957—58 (cînd antrenorii de atunci 
Săbăslău și. Covaci au promovat în lo
tul prim mulți juniori; Petru Emil, 
Mureșan. Crișan, Marou), Știința a ară
tat dumin:că o îmbucurătoare transfor
mare în orientarea în joc, datorită — 
firește — și modului cum a fost pre
gătită <fe actualul antrenor Mărdărescu.

• DISCIPLINA unor jucători a lăsat 
de derit duminică. La Orașul Stalin, de 
pildă, jocul a abundat în neregularități. 
Raportul unui arbitru observator din 
localitale (Pop Gnvrilă) subliniază că 
afară de Călinoiu și Sbîrcea, jucătorii 
s-au preocupat Ia un moment dat nu 
de minge ci de om și că „jocul in sine 
nu poate fi caracterizat ca joc de fot
bal”. D*uritățile au fost confirmate ?i 
de delegatul federal (arbitrul nu și-a 
trimis încă raportul). Oricum, conduce
rile secțiilor de fotbal respective sînt 
obligate să ia măsuri imediate de în
dreptare a lucrurilor. Asemenea atitu
dini nu pot fi tolerate.

o u ■ ■ ■

jocul cu Turcia • Jiul eliminat din Cupa R.P.R. • Despre juniorii en- 
• Pregătiri pentru etapa ds duminică • Un nou antrenament ai lotului 

de juniori al R.P.R.
Rapid II. Scopul acestui antrenament 
a fost pe de o parle verificarea sta
diului de pregătire a jucătorilor, iar 
pe de alta omogenizarea. Au fost fo
losiți următorii jucători: Mîndru (Voi- 
nesco)—Popa ~ ’

i echipelor de
3 lovituri de

(Pahonțu), Motroc (Ca. 
oateg. A la fotbal, au 
11 metri acordate.

Cîteva observații pe marginea prunei etape 
a campionatului republican —

dat de altfel cu- două încercări spec
taculoase. Reținem, totodată, dîrze- 
nia cu car» a. jucâă înaințarea timi
șoreană în totalitatea ei; CeHea. Ma- 
dincea, C. Petrescu — Moga, Varga — 
O. Petrescu, Bran, fsac.

O 'caracteristică a acestei prime 
etape a campionatului categoriei 
o- constituie echilibrul evident 
forțe. Se pare că (mai mult ca 
oricare, alt an) camipkniTatul va 
foarte echilibrat, atingîndu-și în 
cest fel pe deplin scopul. Echipete din 
provincie și-au îmbunătățit cu mult 
jocul față de trecut, iar pregătirea 
lor este acum miad metodică, in afară 
de formația consacrată a Științei Ti
mișoara (antrenor G. Sfetescu), Ști
ința Cluj (antrenor D. Manoileanu) 
prezintă 'numeroase elemente valo
roase, <ra de pildă Gebeliigy, Detnie», 
Fador, Boboc, Cordoș, Crăciți neanu, 
Leați, Cătărrrci, Cabman etc. care 
vor aduce echipa dujeaniă: cît de. cu
rtail p® primul plan al întrecerii. De 
altfel duminică, atît clujenii, cît și 
studenții ieșeni — ca o confirmare 
a cetor de mai sus — au jucat mai 
mult de o repriză (la pauză în am
bele meciuri scorul era 3—3) de la 
egal cu redutabilele echipe ale clubu
rilor Dinamo și, respectiv, C.C.A.

D. CALLIMACHl

Timpul nu a fost deloc prietenos 
cu rugbiștii în acest început de cam
pionat. Pretutindeni, o ploaie martin- 
la, pătrunzătoare, combinată adesea 
cu fulgi mari și deși de: zăpadă, a 
creat numeroase greutăți sportivilor. 
Rugbiștii au întinipinat dificultăți o- 
biective de ordin tehnic (mânuirea și 
prinderea balonului se făceau foarte 
anevoios), iar alergarea era îngreu
nată. Tn plus insă am întilnit greșeli 
de ordin tactic. Astfel, pe un teren 
acoperit de apă, în situații în care 
controlul balontrfiti este greu de rea
lizat, ar fi fost indicat ca jucătorii 
sâ folosească driWingtirife lungi la

> să participe tot pachetul de îna-
_a>și, precum și scurte lovituri de 

picior, trimise pe jos care, de cele mai 
multe, ori derutează și creează panică 
în cîmpul echipei adverse. Am con
statat însă că aceste procedee tehnice 
•— atît de indicate din punct dg ve
dere tactic în condițiunite atmosferice 
de duminică — nu au fost suficient 
Moșite.

Am urmărit cel mai important meci 
din Capitală: C.F.R. Grivița Roșie— 
Știința Timișoara și nu am văzut 
tijei driblinguri lungi și nici șuturi 
trase pe jos, ei 'numeroase fovrtifrt, 
care de care mai înalte, și acțiuni indi
viduale'- Desigur am fi nedrepți dacă nu 
am sublinia și aspecte pozitive, pro
mițătoare, ca de pildă'.'jocul valoros 
realizat în margine de înaintașii fe
roviari care au inițiat multe grămezi 
deschise. De asemenea, am remarcat 
— lucru lăudabil — cîteva frumoase 
•tacuri „la mînă" purtate de cefe
riști (Moraru. Mladin. Rustt, Tibti- 
lea.c, Wiisek. Grigor iu) care s-ău șof-

e-• Iată cîteva rezultate din prima 
tapă a campionatului categoriei se
cunde: C.F.R. Cluj —- Chimica Tîrnă- 
veni 12—8 (6—5); Locomotiva Bu
zău — Petrolul Buc. 5—3 (5—0);
Progresul Galați — Unirea Brăila 
O1—3 (0—3); A.S.A. Sibiu — Minerul 
Lupeni 6—0 (3—0).

Nu
— Nelu ăsta n-o să ajungă niciodată jucător 
e in stare să... rateze o lovitură

de categoria A. rNu
de lî metrii

oezi?

REZULTATELE REUNIUNII DE IERI
I. Secera fV-asile Gh), Zefira, Rușețu. 

Cota: — - -
n.

Cota:
III.

Cota:
IV. ___ _ ____

veliștea. Cota: 2,70 — IQ,W —
V. Tainica (Istrate>, SuSaro*' 

Cota: 3,4» — ]2,3» — 2S,7CUiij 
triplă: u4),&0.

VT. Pafta (SzaWo I»>. Hoțu, r-alicioasa. 
Cota: 2,60 — l&,30 — 47,20.

VII. Roza (Marcu Tr.), Winetu, Cali
ban. Cota: 2,90 — 8,30 — 39,60 lei.

PRIMA ALERGARE PRINCIPALA A 
ANULUI

Buminicâ 22 martie se difjpută prima 
alergare principală a anului, premiul de 
Martie. Această probă feste rezervată 
frurtașilor generațiilor trăpașilor de 3. 
4, 5 și 6 ani și mai în vîrstă. Alerga
rea, reunind JS coricurenți, s-a împărțit 
în două reprize.

Jocul Austriac s-a ridicat kt sima 
de lei: 9.136,96 și a fost cîștigat de un 
buletin cu 6 cai, ’revenindu>i 5.482,18 lei.

Se reportează suma de iei: 3.654,76 lei.

io,oo — 23,00 lei.
Flavius (Tigăeru), Holtei, Haga 
2,10 — 7,30 — l»,50 lei.
Vila (Dinu Tr), Sînzia-ne, Gluma.
2,50 — 20,00 — 10,30 lei.
Straja (Ștefănescu), Evantai, Pri- 

■ ' ■sa.Wlei.
Gresia.

dinea

ricaș), Macri—Jenei (Al. Vasile), 
NtiniveHIer III—Oardă (V. Angheî), 
Constantin, Dinulescu, Meszaros, H. 
Moldovan (Tătarti). In cele 90 de mi
nute de joc s-au marcat trei goluri, în 
ordine de: Mihai (Rapid II), Oaidă 
(lot) și Călin (Rapid II).

Jiul eliminat din Cupă I
SIMERIA 18 (Prin telefon). Rejuca- 

rea partidei de Cupă Aurul Brad— 
Jiul Petroșani n-a dat nici de data 
aceasta un învingător pe teren. Cele 
două echipe au terminat din nou la 
egalitate (0—0) după 120 de minute 
de joc. Conform regulamentului com
petiției, s-a calificat pentru etapa op
timilor de finală Aurul Brad, ca echi
pă de categorie inferioară. Echipa 
din Brad a meritat acest succes deși 
n-a cîștigat pe teren. Ea a jucat cu 
multă însuflețire, practicînd un fotb'al

frumos, spre deosebire de Jiul ai cărei 
jucători au intrat încrezuți pe teren, 
iar mai tirziu au jucat nervos. AU
RUL: Zamfir—Manole, Dianovski,
Butt—Bobircan, Petreau—Sleth, Voi- 
nescu, Dănciutescu, Manea, Murzacu. 
JIUL: Gram—Ciolan, Panait, Crăciun— 
Cosmoc, Deleanu—Toth, Ghibea, Dula, 
Gabor, Nerfea

M. SUSAN, corespondent
Cum se pregătesc adversarii noștri

Cititorii noștri au reținut, desigur 
acum cîtva timp un rezultat interna
țional Ia juniori : R.D.G. — Anglia 
4—3. Asupra acestui meci revenim azi 
cu cîteva amănunte interesante, pen
tru că este vorba de partida unui vi
itor adversar al juniorilor noștri la 
Turneul U.E.F.A.: Anglia. Mai întii, 
cîteva lucruri privind rezultatul. In 
min. 17 scorul era 3—0 pentru An
glia 1 Autori: Woodley (2) și Phyth- 
yan. In min. 40, scorul a devenit 3—3. 
Golul victoriei a fost înscris în ulti
mul minut al jocului I Presa sportivă 
din R.D.G. ne-a furnizat cîteva date 
importante privind pe juniorii englezi. 
Astfel, „Deutsches Sport Echo" scrie 
că englezii joacă decis, cu pase lungi, 
folosind la maximum extremele, care 
centrează cu precizie. înaintarea con
centrează atacurile acolo unde sezi- 
sează o spărtură în sistemul 
siv advers. Foarte Imm sînt 
înaintaș Phythyaq, extrema 
Woodley și stoperul MoCrabe. 
nene Fussball Woche" menționează în 
plus că englezii au un fizic foarte 
dezvoltat, sînt e'xcelenți tehnicieni, dar 
joacă prea individual și nu au sufici
entă rezistență.
Pregătiri pentru etapa de duminică

Echipele de categorie A își conti
nuă pregătirile în . vederea jocurilor 
etapei a doua a returului. Astăzi au 
loc ultimele antrenamente, în cursul 
cărora vor fi verificați jucătorii care 
au fost indisponibili în prima etapă. 
La Petrolul. de‘ pildă, se pune proble
ma reintrării Itti. Bădulescu, iar 
C.C.A. a lui Alexandrescu, a cărui 
sență s-a resimțit duminică.

Juniorii se antrenează azi
Lotul de juniori al R.P.R. face 

ultimul antrenament mai intens, 
joacă pe terenul din aleea Tonola (ora 
16.30) cu echipa orășenească Dina
mo I.

defen-
centriil 
dreaptă 

..Die

la 
ab-

• fn urma omologării concursului 
Pronosport nr. II, etapa din 15 mar
tie, a-u fost stabilite următoarele pre
mii : Premiul I: 8 variante cu 1! re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
13.770 Iei; Premiul II: 202 variante cu 
10 rezultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 654 lei. Premiul III: 2.094 varian
te cu 9 rezultate exacte revenind fie
căreia cîte 94 lei. Fond de premii: 
440.643 lei.

• In urma omologării variantelor ou 
„0“ rezultate d-e la concursul Prono
sport nr. 10, etapa din 8 martie, s-a 
stabilit: 4.606 variante cu „0“ rezul
tate, revenind fiecăreia cîte 8 lei.

• Motocicleta acordată prin tragere 
din urnă variantelor cu „0“ rezultate 
la concursul Pronosport nr. 10 din 8 
martie a revenit participantului Kor- 
net Robert Reșița.

• Cdncursul special Pronosport de 
duminică 22 martie este acum în a- 
ienția tuturor participanților. Nici nu 
este de mirare dacă avem în vedere 
faptul că în afara premiilor obișnuite 
în bani, I.S. Loto-Pronosport acordă 
GRATUIT numeroase premii în obiec-

onosport
te printre care și un automobil „Wart
burg" decapotabil precum și 10 ex
cursii pe ruta București—Kiev—Mos- 
co'va timp de 7 zile.

a Șansele participanților de a obți
ne unul sau mai multe premii în o- 
bieefe la concursul special Pronosport 
cresc proporțional cu numărul varian
telor completate Ia acest concurs.

Nu uitați I Pentru fiecare variantă 
depusă primiți un cupon numerotat 
care vă dă dreptul de a participa la 
tragerea din urnă a premiilor în o- 
biecte.

• După cum se știe, programul 
concursului special Pronosport din 22 
martie cuprinde 6 întîlniri din cadrul 
etapei a II-a a campionatului republi
can de fotba-l categoria A și 6 întîî- 
niri din campionatul italian.

Pe-T?rit aceste întîlniri, pronosticurile 
noastre sînt: ]: 1,X;

1,2; IV: I; V: X.2; VI: 1,X; VII : 1,2 
VIII: 1,X; IX: X,2; X: 1; XI: 1 ,X 
XII: I.

Pentru o documentare cît mal com
pletă, consultați Programul „Loto-Pro- 
nosport" nr. 257 care cuprinde un bo
gat material legat de acest concurs. 
In afara datelor suplimentare, la ru
brica „Buletinul săptăminji" găsiți o 
analiză a fiecărei întîlniri în parte.

Depuneți cît mai multe variante la 
acest concurs, premiile mari vă aș
teaptă.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă 
Pronoexpres nr. 11 din 
fost extrase următoarele

16 7 2 48
Numere de rezervă: 17

a concursului
18 martie au 
numere :

12
6

Fond de premii: 860.313 lei.

23

Ieri dimineață, juniorii din lotul republican de fotbal au fost oaspeții 
'• * • ■ • ■■ (Hh Capitală. Ei au fost

primiți cu multă bucurie de muncitori și conduși să viziteze o serie de 
ale acestei

Rubrică redactată de L S. . Loto-
II: 2,X; III: Pronosport.

muncitorilor de la întreprinderea Met alo globus"

secții unde au cunoscut frumoasele realizări 
întreprinderi.

Juniorii au fost salutați de președintele asociației sportive a întreprin
derii, Gheorghe Constaniinescu, care le-a urat succese in pregătire și la- 
turneul IJ.E.'F.A. în numele juniorilor a răspuns fotbalistul I. Nedelcu.

In fotografie: uit grup de juniori în tirnpul vizitei la secția prese.
(Text și foto; T. Roibu’

in . producție



ta campionul win It limit ^rnsd;ehg'hk^eP±^8a5
— Un an bogat în întîlniri internaționale — .......................
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Activitatea competițională la lupte 
se reia o dată cu cea de a Xl-a ediție 
a campionatului republican de lupte pe 
echipe, ale cărei întreceri vor avea loc 
sîmbătă în sala Dinamo din Capitală. 
Ea deschiderea festivă a competiției 
participă toate cele 16 echipe din cate
goria A. Spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări disputele celor mai buni 
luptători din țară. Echipele partici
pante la campionat s-au pregătit te
meinic în vederea acestui eveniment 
și considerăm că Dinamo București, 
cîștigătoarea celor 10 ediții de pînă 
acum, va avea. în acest an adversari 
redutabili, mai ales în formația din 
Orașul Stalin, Steagul roșu și în 
proaspăta promovată în categoria A —- 
C.S.A. Marina Constanța. Competiția 
va ajuta pe sportivii noștri în vederea 
numeroaselor întîlniri internaționale pe 
care le au de susținut în acest an. La 
numai 10 zile după terminarea turului 
campionatului, echipa noastră reprezen
tativă de lupte clasice va întreprinde 
un turneu în U-R.S.S. și va întîlni la 
Tbilisi reprezentativa R.S.S.Gruzină, la 
Erevan pe cea a R.S.S. Armeană și 
la Baku reprezentativa R.S.S. Azer
baidjan. In prima parte a lunii iunie

echipele de lupte libere și clasice se 
vor întrece la Istanbul în competiția do
tată cu „Trofeul Orașelor Țărilor Bal
canice". Tot în această IUnă Capitala 
noastră va găzdui un mare turneu al
speranțelor olimpice, la care iau parte 
reprezentativele de tineret, la lupte

și R.P.F. 
_________ _ , lunii au
gust formația noastră de lupte clasice 
va primi vizita puternicei echipe a 
R.P. Bulgaria. Una dintre cele mai 
mari competiți ale anului, .care echi
valează cu un adevărat campionat eu
ropean, o va găzdui Iugoslavia între 
21—23 august la Split. Este vorba de 
Criteriul preolimpic al „Cupei Jadran" 
la care au fost invitate echipele : 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
Turcia, R.P. Polonă, Franța, Italia, 
Suedia,

clasice, ale R.P.R., R.P.U- 
Iugoslavia, iar la începutul

QPAVA 17 (prin telefon de la tri
misul nostra). Echipa noastră de ho
chei pe gheață a susținut marți ulti
ma partidă in R. Cehoslovacă întîl- 
nind tânăra formație a clubului local 
Dubla. Deșj a jucat ceva mai slab 
decît în cadrul Criteriului European 
(oboseala îndelungatei activități din

(min. 27), Szabo II (mln. 29 și 31). 
La 4—2 s-a produs eliminarea lui Caa»- 
ka și echipa noastră a jucat două mi
nute în inferioritate numerică. Profi- 
tînd de această situație, cehoslovacii 
au egalat, marcând prin Heroik 
și Hales (ambele goluri înscrise în 
min. 32). Pînă la sfîrșitul reprize».

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

Suedia, Finlanda, R. Cehoslovacă. 
Austria, Germania, Grecia, R.P. Ro- 
mînă și Iugoslavia. Pentru tineret, s-a 
stabilit o confruntare la lupte libere 
cu reprezentativa de tineret a R D. Ger
mane. In sfîrșit, în luna decembrie, 
luptătorii romîni vor evolua la Buda
pesta în compania reprezentativei 
R.P. Ungare.

• Sîmbătă încep campionatele internaționale ale Belgiei • Repre
zentanții noștri au sosit la Bruxelles

Opt zile ne mai despart de 27 martie, ziua deschiderii celei de a 
XXV-a ediții a campionatelor mondiale de tenis de masă de la Dortmund. 
Pregătirile participanțitor au luat sfîrșit și în momentul de față unii con- 
curenți, din țări mai îndepărtate, sînt de acum în drum spre Dortmund. 
Unii chiar au și sosit (reprezentanții Japoniei), iar alții vor lua parte — 

ca un ultim prilej de verificare — la campionatele internaționale ale Belgiei, 
care vor avea loc sîmbătă și duminică la Bruxelles.

acest sezon și-a spus serios cuvînitul), 
echipa noastră — sub numele de sal. 
București — a obținut totuși «frumoa
să victorie ou 8—5 (1—0. 4—4, *-l) 
pentru care a muncit însă foarte mult.

Cele 13 goluri ale partidei au fost 
înscrise în ordine de: Biro (min. 13 
și 22), Gerlich (min. 26), Stilista 
_____________________________ ____ însă, Ferenczi (min. 38) marchează al 

5-lea gol pentru echipa Bucureștiufui. 
In ultima repriză tot Ferenczi (min.

43) ridică scorul l-a 6—4, apoi Varga 
(min. 46), cu un șut de la treime, la 
7—4. In min. 52 o combinație Takacs- 
Biro îl pun® pe ultimul în poziție de 
șut și scorul devine: 8—4. In ulti
mele două minute echipa noastră se 
află iarăși cu un Om mai puțin pe 
gheață și Hercik reduce scorul : 8—& 

Echipa Bucureștiului a prezentat ur
mătoarea formație: Sofian — Varga, 
Czaka, lonescu, Raduc—Szabo I. Fe
renczi, Szabo II, Biro. Nagy. Takacs 
I, Lorincz, - - - -- 
(Hollo 1).

Miercuri 
spre țară.

Andrei (Cazan îl). Peter

echipa noastră a plecat

Ieri !a rugbi

Progresul a întrecut pe Metalul M.I.G 
cu 34-6 (13-3)

Cei care s-au deplasat ieri pe sta
dionul Progresul au asistat la o par
tidă de rugbi viu disputată, cu toate 
că nu s-a ridicat la un nivel tehnic re
marcabil. Meciul — restant din prima 
etapă — a început în nota de superio
ritate a metalurgiștilor. Ei deschid 
chiar scorul prin Iliescu, care reușeș
te o încercare (netransformată). După 
numai un minut însă, Nagel înscrie 
la centru o încercare care a fost 
transformată. Din acest moment, e- 
chipa Progresul ia conducerea jocului 
și nu o mai cedează pînă la termina
rea partidei. Metalul începe să slă
bească treptat din cauza pregătirii 
sale fizice insuficiente și se mulțumește 
cu o tactică de apărare. în toată a- 
ceastă parte a jocului, Progresul a 
avut tendința spre un joc deschis, 
fapt care ne altfel a contribuit la 
marcarea atâtor încercări (7). Metalul 
a evoluat slab, jucînd confuz, fără a

dezvolta acțiuni gîndite. In urma a 
cestei victorii cu 34—6 (13—3) echi
pa Progresul a trecut în fruntea cla
samentului, înaintea formației C.C.A 
datorită esaverajului superior.

Arbitrul Em. Valeriu a condus for
mațiile: PROGRESUL: Tănase—Velu- 
da, NAGEL, GUIȚA DAN, Ghiuzelea— 
Climovschi, COMSA—CIOBANU, La- 
bo, DUMITRESCU—MARI NACHE,
Făgărășanu—Tudorache, Dragomires- 
cu, Patrubani.

METALUL : D. Dumitrescu—Negu- 
lescu, Iliescu, Marin Niteolae. Chir- 
vase— Udrea, IANCU— TUȚUIANU, 
Ardeleanu, Lascu—Alexandrescu, Mo- 
rărescu—Petre Scarlat, Cojocarii.

AL PAULESCU-corespondent.
In meciurile primei etape din „Cupa 

R.P.R.", disputate în Capitală, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Aeronautica—Meteor 14—0 (8—0), 
Cetatea Bucur—Arhitectura 24—0 
(10—0).

• Delegația sportivilor romîni ple
cată din București marți dimineața cu 
avionul a aterizat în aceeași seară pe 
aeroportul din Bruxelles. In capitaila 
Belgiei, Radu Negu'lescu, Tiberiu Co
vaci, Adalbert Rethi, Geta Pitică și 
Maria Biro vor concura la campiona
tele internaționale ale acestei țări, iar 
marți ei vor susține o întâlnire mixtă 
(meciuri masculine și feminine) cu re
prezentativa Belgiei.

• Primii sosiți la Dortmund au fost 
jucătorii și jucătoarele japoneze. Lotul 
deplasat cuprinde pe: Ichiro Ogimura, 
finalistei campionatului mondial din 
1957, Seiji Narita, campionul național 
al Japoniei și în același timp și cam
pion universitar al țării saile, Hostiino, 
finalist al campionatelor universitare 
japoneze (învins cu 1—3 în această 
competiție de Narita) și Teruo Mura
kami, precum și jucătoarele Fujie Egu- 
chi, campioana mondială, Kimio Mat- 
suzaki, învingătoare asupra Fujiei 
Eguclii, Taeko Namba și Kazuko Ya- 
maizumi.

• I.«tul care va reprezenta U.R.S.S.

la probele individuale ale acestor cam
pionate mondiale va fi format proba
bil din Paskiavicius și două elemente 
tinere:. jucătorul Averin și jucătoarea 
Ramanaskaite cunoscută de la cam
pionatele europene de anul trecut, 
semiifinalistă a campionatelor interna
ționale ale Scandinaviei.

• Deși la congresul Federației In
ternaționale de tenis de masă din 1957 
de la Stockholm s-a hotărît, în princi
piu, ca ediția din 1961 a campionat 
telor mondiale să aibă loc la Cairo, 
forul de special it arte din Tokio solicită 
cu insistență pentru Japonia organi
zarea competiției de peste doi ani, iar 
în caz de refuz, dorește organizarea 
pentru 1963. Pentru această dată și-a 
pus candidatura și federația de speci
alitate din S.U.A. In orice caz, ținînd 
seama că ediția din 1956 s-a disputat 
Ia Tokio, este puțin probabil ca într-un 
timp așa de scurt să se dea din nou 
organizarea campionatelor mondiale 
tot Japoniei.

CALIN ANTONESCU

tft

ct. c.

Campionatele republicane de box 
ale juninrilor in plină desfășurare

MUREȘ. Zilele trecute a avut 
Gheorghieni faza regională a

Ecouri după întrecerile de hochei 
pe gheață din R. Cehoslovacă

Presa sportivă de peste hotare se 
ocupă îndeaproape de marile 
evenimente internaționale care 

au avut loc în ultima vreme.
Iată cîteva spicuiri din diferite zia

re despre recentele întreceri de hochei 
pe gheață desfășurate în R. Ceho
slovacă.

Cuvinte pline de laudă sînt acordate 
echipei R.P. Romîne, care a cîștigat 
„Criteriul european*. Presa maghiară 
și austriacă remarcă în unanimitate că 
victoria finală a liocheiștilor romîni și 
primul loc în clasament sînt pe deplin 
meritate. Jucătorii romîni au arătat în 
meciurile cu Austria și R.P. Ungară 
o netă superioritate tehnică, tactică și 
fizică.

Iată, de pildă, ce scrie ziarul „Nep- 
sport" după victoria obținută cu 7—2 
de echipa noastră în meciul decisiv cu 
reprezentativa R.P. Ungare:

„In capitala Rominiei a fost inau
gurat în anul 1958 primul patinoar ar
tificial. Hocheiștii romîni au știut să 
folosească perioada de antrenament

cit se poate de judicios, pregătindu-se 
temeinic, pe noul lor patinoar artifi
cial. Jucătorii romini s-au bucurat pe 
bună dreptate atunci cînd au cucerit 
frumosul trofeu: ei au 
sosință primul toc în 
pean“.

Despre turneul final 
lui mondial de hochei 
rul canadian „Gazette" din” 
se ocupă pe larg. „Gazette' 
jocul dur practicat de hocheiștii cana
dieni. In articolul redacțional, scris 
pe un ton destul de sever, se subli
niază că victoria canadienilor este ne
concludentă și nu poate scăpa criticii 
amatorilor de hochei din Europa. E- 
chipa canadiană — scrie ziarul — 
este vinovată nu numai 'de joc dur dar 
și de brutalități flagrante comise asu
pra jucătorilor altor echipe și chiar 
asupra arbitrilor. Ziarul canadian recu
noaște, nu fără regret, că jocul brutal 
continuă să fie o „tradiție" în liga de 
hochei a Canadei-

meritat cu pri- 
„Criteriul euro-

al campionatu- 
pe gheață zia- 

Montreal 
■“ critică

TG. 
loc la _ _
campionatelor republicane de brix pen
tru juniori. Reuniunea a avut loc în 
sala mare a căminului cultural N. 
Ba le eseu. Au participat campionii ra
ioanelor Tg. Mureș, Reghin, Gheor
ghieni, Odorhei, Sf. Gheorghe și Tg. 
Secuiesc. Meciurile au fost foarte viu 
disputate, remareîndu-se o seamă de 
tineri talentați. Iată campionii de ju
niori ai R.A.M.: cat. minimă: N. MoH- 
dovan (Reghin); cat. hîrtie: M. Bucși 
(Odorhei); cat. muscă: I. Torok 
(Gheorghieni); cat. cocoș: P. Giurcă 
(Tg. Mureș); cat. pană: I. Szilvesz- 
ter (Tg. Mureș); cat. semi-ușoară: I. 
Szigeti (Odorhei); cat. ușoară: întîl
nirea din cadrul acestei categorii care 
a opus pe C. Koncsag (Gheorghieni' 
lui Er. Szanto (Sf. Gheorghe) a 
cel mai frumos meci al galei. A a- 
vins la puncte C. Koncsag. Gat. semi- 
mijlocie: I. Somodi (Tg. Mureș); cat. 
mijlooie ușoară: L. Kari (Gheorghi
eni)! oat. mijlocie: A. Gali (Sf. Gheor
ghe),’ cat. semi-grea: E. Bilea (Co- 
vasna); cat grea: L. Covaci.

I. BARA-cOrespondent

nache, I. Iulian, Gh. Dancu, Gh. 
Rad.ii I. Pătmoiu.

MARIN DUMITRU-coresp.

OLUJ. Peste 40 de tineri pugiliști 
din localitate și-au disputat întâieta
tea în cadrul fazei orășenești, cu care 
prilej au fost desemnați următorii 
campioni: Balasz Orban (Dinamo), 
Abla Verdes (Rapid). Stelian Cos- 

U.C.F.S.), Dragomir „ - .. y. Hârza 
(Rapid), Gustav Simonca (Voința), 
Deneș Csaba (Voința), Al. Tarpagy 
(Școala U.C.F.S.), Ștef Flavin (Cons
tructorul), Ion Pintea (Dinamo) și 
Em. loanovtoî (Voința). La categoria 
grea n-au existat participanți.

VIOREL CACOVEANU-coresp.

BRĂILA. S-au terminat de curînd 
întrecerile etapei orășenești a campio
natelor de box pentru juniori. Cu a- 
cest prilej s-au remarcat o seamă de 
tineri cu reale calități ca: R. Nadler, 
I. Mihailidis, I. Turcu, I. Diacon eseu, 
G. Dicianu, care s-au 
etapa următoare.

N. COSTIN,

tescu (Școala U " "
Bojan (Școala U.C.F.Sr).

calificat pentru

I. B ALT AG-coresp,

BUZĂU. Sail a asociației „Voința" 
din localitate a găzduit recent întâl
nirile de box contând pentru faza ra
ională a campionatelor de juniori ale 
R.P.R. S-au calificat pentru etapa ur 
mătoaire tinerii: N. Paraschiv, N. E-

de două zile în

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care-1 întreprind în Vietnam, echi
pele selecționate (masculin și femi
nin) ale orașului Sofia au jucat Ia 
Hanoi cu reprezentativele acestui o- 
raș. In cele două meciuri voleibaliștii 
bulgari au obținut victoria la același 
scor: 3—0.

• ECHIPA DE ATLETISM a clu
bului Dukla Praga, continuîndu-și 
turneul în R. P. Chineză a evoluat 
luni la Canton. In cursul acestei reu
niuni atletul chinez Ciai Iun-su a să
rit cu prăjina 4,35 m clasîndu-se pe 
primul loc. In proba de 400 m plat 
victoria a revenit lui Jirasek cu tim
pul de 49,8.

• LUNI SEARA s-a desfășurat la 
Viena în prezența a peste 10.000 de 
spectatori meciul de box dintre pugi- 
listul maghiar Laszlo Papp și france-

zul Jean Ruellet. Papp a obținut vic
toria la puncte.

• FEDERAȚIILE DE FOTBAL ale 
Scoției și R. P. Polone au căzut de 
acord ca întîlnirea internațională din
tre reprezentativele celor două țări să 
se desfășoare la 4 mai 1960 la Glas
gow.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL fe
minin de volei de la Leipzig a luat 
sfîrșit cu victoria echipei R. P. F. Iu
goslavia, care în meciurile decisive a 
întrecut cu 3—2 și 3—0 echipele R. P. 
Ungare și respectiv R. D. Germane. 
Clasamentul final este următorul: 1. 
R. P. F. Iugoslavia; 2. R. D. Ger-

mană; 3. Franța; 4. R. P. Ungară; 5. 
Olanda.

• DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, 
în cadrul lucrărilor Congresului bal
canic de la Belgrad s-a hotărît ca vi
itoarea ediție a Jocurilor Balcanice de 
atletism să se desfășoare în anul l&.*j 
la Atena. De asemenea s-a mai stabi
lit că în programul jocurilor să fie in
clusă proba de 400 m plat femei, iar 
juriul de concurs să fie internațional.

• INTR-UN MECI internațional de 
baschet, echipa selecționată masculină 
a orașului Paris a terminat la egali
tate 67—67 cu echipa Belgradului.

• INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
de handbal în 7 dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Danemarcei desfășu
rată la Praga, a luat sfîrșit cu victo
ria handbaliștilor cehoslovaci cu sco
rul de 20— 11.

PITEȘTI. Timp
sala depoului C.F.R. Pitești s-au desfă
șurat întrecerile din cadrul fazei re
gionale a campionatelor republicane 
de boix ale juniorilor. Au participat 26 
boxeri reprezentanți ai raioanelor Mus
cel, R. Vîlcea, Pitești, Slatina și ai o- 
rașului Pitești. Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit tinerii: Gh. Radu (Pi
tești), M. Neacșu (Pitești). C. Mitoi 
(Muscel), Gh. Ceaușu (Pitești), oare 
au cucerit titlurile de campioni regio
nali.

1. RIZOlU-coresp. I

Competfția internațională de tenis 
pentru tineret „Cupa Galeă" cunoaște 
un succes crescînd. La ediția din a- 
cest an și-a anunțat participarea un 
număr record de reprezentative de 
țări: 16. După cum se știe, la între
cerile desfășurate anul trecut — f-' 
care reprezentativa țării noastre i 
registrat un frumos succes, califi-.- 
du-se în turneu» final — au luat parte 
reprezentanți, din 14 țări. „Cupa Ga
lea" a fost organizată pentru prima 
oară în anul 1950.

Ca și la ultima ediție, țările parti
cipante au fost împărțite în patru 
grupe zonale, învingătoarele calificfn- 
du-se pentru finala care se va desfă
șura între 25—27 iulie în orașul Vichy 
(Franța).

După pum am anunțat anterior, re- 
prezentMiva R. P: Romîne este în 
grupă cu Franța, Elveția și Monaco. 
Cu excepția ultimei, este aceeași com
ponență ca și în grupa eliminatorie 
de anul trecut, de la București, cîști- 
gată de țara noastră. De data aceas
ta, însă, tinerii noștri tenismani nu 
vor mai avea avantajul terenului, 
jocurile fiind programate în orașul 
Monte Carlo, de pe Riviera franceză. 
In semifinala grupei, echipa noastră 
întîlnește pe tenismani; din Monaco.

Iată acum locurile de disputare ale 
celorlalte grupe zonale. In orașul 
landez Herzogenbos se vor întîlni 
prezentativele U.R.S.S., Spania, Lu
xemburg și Olanda. La Garmisch Par- 
tenkirchen (R. F. Germană) vor juca 
echipele R. P. Ungară, R. P. F. Iu
goslavia, R. F. Germană și Belgia. 
In sfîrșit, la Lugaczovicz (R. Ceho
slovacă) se întâlnesc tenismanii din 
R. Cehoslovacă, Austria, Polonia și 
Italia.

Wismut Karl Marx Stadt 
și Young Boys Berna 

vor susține 
un al treilea joc

IERI DUPA-AMIAZA s-a desfă
șurat la Aue (R.D. Germană) meciul 
revanșă din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor europeni* 
Ia fotbal dintre Wismut Karl Marx 
Stadt și Young Boys Berna. După un 
meci foarte echilibrat, în care ambele 
echipe s-au rezumat la un joc defensiv, 
scorul a rămas alb.

In urma acestui rezultat, cele două 
formații urmează să susțină o nouă 
partidă, întrucît în primul meci des
fășurat la Berna, rezultatul a fost tot 
egal: ,2—2-

La hochei

Selecționata de tineret a U.R.S.S. 
reprezentativa S.U.A. 6-1

La Moscova a sosit venind de 
Praga echipa de hochei pe gheață 
S.U.A- în vederea a două meciuri 
selecționata de tineret a U.R.S.S.

Aseară, în Palatul sporturilor de 
Lujniki, a avut loc prima

la
a

cu

la 
întâlnire.

Jucînd excepțional, tinerii hocheiști so
vietici au repurtat o victorie categori
că învingînd echipa S.U.A. cu scorul 
de 6—1. Astăzi va avea loc revanșa 
acestui meci.
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