
ZECE ANI DE LA PRIMUL PROLETARI DIN TOATE ȚARILB, UNIȚI-VA t

CONGRES AL U. T. M
Se împlinesc zece anî de la 

t’rimul Congres al U.T.M. Urmînd 
indemnul prețios al partidului, trasat 
win istorica Rezoluție a Plenarei din 
22—24 decembrie 1948 asupra activi
tății partidului în rindurile tineretului, 
wiiuul Congres al Uniunii Tineretului 
Wmcitor, desfășurat în condițiile tre- 
:erii la construirea socialismului, a 
nnstituit un îndreptar de mare în
semnătate în lupta sa pentru înfăp- 
uirea mărețelor sarcini ce-j stăteau 
ji față.

Păstorind ca lumina oohilor princi
pul ideologic vfundamentai! al condu
cerii de către partid, care stă la baza 
ictivității U.T.M., primul Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor a înscris 
n statutul său acest adevăr nepieri- 
ior, dăltuit pentru totdeauna in ini
mile tineretului revoluționar din țara 
loastră: „Uniunea Tineretului Munci
lor este rezerva Partidului Muncito- 
■esc Romîn, ajutorul său în educarea 
iomunistă a tineretului, în întreaga 
«instrucție economică și de stat. Uini- 
înea Tineretului Muncitor își desfă
șoară întreaga sa activitate sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
ițlîn".

Sub conducerea partidului nostru 
iubit, tineretul revoluționar din patria 
loastră a luptat ou înflăcărare, ou ne
stăvilită dragoste și nestinsă pasiune 
>et»tru transpunerea în viață a politi
cii partidului nostru, obținând succese 
însemnate în lupta pentru înfăptuirea 
nărețului țel al construcției socialiste. 
Continuatori ai glorioaselor tradiții de 
luptă ale uteciștilor ■.— care au fost

anî crescuți și educați de Partidul Comu
nist Romîn și au fost căliți în focul 
luptei ilegale împotriva negrei terori 
și exploatări burghezo-moșiereștii, — 
membrii Uniunii Tineretului Muncitor 
contribuie ou toate forțele lor la cons
truirea socialismului în țara noastră. 
In fabrici, în uzine, în gospodăriile a- 
gricole de stat, în gospodăriile agri
cole colective, pe șantierele naționale 
tineretul patriei noastre si-a pus tot 
entuziasmul și puterea sa de muncă 
în scopul îndeplinirii sarcinilor tra
sate de partid.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
la cea de a ll-a Conferință Națională 
a U.A.S.R., acordînd o înaltă apreci
ere activității tinerilor din patria noas
tră spunea: „In țara noastră tine
retul reprezintă o însemnată forță 
socială și politică. Bl și-a dovedit de
votamentul său de neclintit față de 
partidul nostru și politica sa, în tb'ate 
marile bătă'lli'i pentru cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare, 
pentru făurirea și consolidarea statu
lui democrat popular".

Sarcini de mare însemnătate stau în 
fața tineretului patriei noastre. Ple
nara C.C. al P.M.R. din 26—28 no
iembrie 1958 reprezintă un vast pro
gram de luptă și pentru tineretul re
voluționar al țării noastre, care sub 
conducerea înțeleaptă a partidului par
ticipă aotiv la acțiunea pentru valo
rificarea rezervelor interne aile între
prinderilor, pentru reducerea sistema
tică și continuă a prețului de cost,
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Joi la Glasgow

Je L ox a R.P.Romîne a terminatEchipa
la egalitate cu reprezentativa Scoției: 5’5 I

— Astă-seară la Dundee, boxerii

GLASGOW 19 (prin telefon). După 
aproape 12 ore de zbor, delegația bo
xerilor romini a sosit marți seara în 
capitala Scoției. Iubitorii boxului din 
Glasgow i-au primit și i-au înconjurat

I

Conferința internațională 
a ziariștilor sportivi de la Budapesta
BUDAPESTA (prin telefon). —Conferința internațională a ziariștilor spor

tivi, desfășurată la Budapesta, face parte din programul de activitate al 
Organizației Internaționale a Ziariștilor (O.I.Z.) pe anul 1959. Ea a concis 
cu o aniversare scumpă poporului ungar, înplinlrea a 40 de ani de la procla
marea Republicii Sovietice Ungare. Iată de ce pe frumoasele bulevarde, 
pe străzile, clădirile sau instituțiile importante din Budapesta 
au fost arborate drapelele de stat ale R.P. Ungare și ale Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. In această ambianță sărbătorească s-au desfășurat 
lucrările Conferinței internaționale a ziariștilor sportivi, la care au luat 
parte delegați din 16 țări.

Conferința a fo6t deschisă de Sa- 
icasics Farkas — președ-nîteile Uniunii 
Ziariștilor Maghiari, care a salutat pe 
oasipeți, ttrîndu-te bun sosit și spor 
la muncă în lucrările acestei conferin
țe menită să contribuie la strângerea 
relațiilor dintre ziariștii sportivi.

A urcat apoi la tribună Herman 
Bfirifclhardt, din partea secretariatului 
Organizației Internaționale a Ziariști
lor. El a urat de asemenea mult suc- 
y- narticipanțiior la conferință, miîl- 
țu «d în același timp din partea sa 
și din partea ziariștilor cehoslovaci, 
prietenilor unguri, pentru călduroasa 
primire făcută, pentru condițiile opti
me asigurate desfășurării conferinței. 
El a subliniat că la această reuniune

participă ziariști sportivi atît din ță
rile socialiste cit și din vestul Euro
pei, care au înțeles cît este de im
portant pentru ei să se întîlnească. ‘să 
se cunoască. Acest lucru influențează 
favorabil asupra întărir. '-oăcii, consti
tuind o nouă și grăitoare dovadă a 
faptului că în viața internațională 
sportul poate juca un rol deosebit în 
destinderea relațiilor, contribuind la 
lupta pentru pace. Vorbitorul a sub
liniat de asemenea importanța activi
tății ziariștilor sportivi, care trebuie 
să militeze pentru înflorirea vieții po-

noștri susțin o nouă intiinire —

Și acum, pe scurt, despre cele 10 
partide ale reuniunii :

Categoria muscă: Luptînd cu o hotă- 
rîre demnă de toată lauda, repre
zentantul nostru Puiu Nicolae a ata
cat dezlănțuit și a obținut o victorie 

"~ asupra lui 
minute ale

BASCII KT

V. GRAD1NARU

(Continuare in pag. a 6-a)

VASILI- MARIUȚAN

mini. Presa, radioul și televiziunea au 
acordat o atenție deosebită primei în- 
tîlniri dintre echipele reprezentative 
de box ale Scoției și R. P. Romîne. 
In seara meciului, Palatul sporturilor 
din localitate s-a dovedit neîncăpător 
pentru cei care au ținut să asiste la 
această gală. Meciurile au fost tele
vizate și transmise la radio.

La această atmosferă de sărbătoare 
nu s-au asociat, din păcate, și arbitrii 
scoțieni, care în cîleva meciuri s-au 
dovedit vădit părtinitori, influențînd 
prin deciziile lor rezultatul final al 
meciului.

Au început întrecerile finale la șah
SLANICUL MOLDOVEI (prin telefon 

de la trimisul nostru). In după-amiaza 
zilei de miercuri, un grup de tineri 
poposea în pitoreasca vale a Slănicu- 
1-ui, pitită între munții înalți ai Car- 
pațiilor moldoveni. Nu erau însă că
lători obișnuiți, și nu veniseră nici să 
se odihnească, nici să se bucure de 
binefacerile vestitelor izvoare, așa cum 
fiac de-a lungul anului sute și mii de 

muncii din întreaga țară.

Noii veniți la Slănic erau participanții 
la întrecerile finale de șah ale Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului.

34 de tineri și tinere, reprezentanți 
ai tuturor regiunilor țării, au veniit 
aci să-și încerce puterea de luptă și 
cunoștințele în fața tablelor de șah, 
pentru a desemna pe cîștigătorii 
ceste i întreceri tradiționale. Sînt 
cum 
startoameni ai

concurenți. Au fost

lin aspect din desiașucarea întrecerilor de șah. la o asociație sportivă.

prm K.O. 
în primele

S. 
în-

fulgerătoare
MaAlvenna, 
tîlnirii.

Categoria
A. Owens au furnizat
strînsă. Victoria la puncte a revenit 
boxerului scoțian. Gheorghiu a primit 
un avertisment pentru lovituri cu mă
nușa deschisă.

Categoria pană: A. Farkaș a avut 
în G. Judge un adversar foarte inco
mod. care a practicat un box obstruc
tionist și deși scoțianul a lovit cu

cocoș : C. Gheorghiu 
o luptă foarte

(Continuare in pag. 4}
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• Reprezentativele masculin» 
ț ți feminine ale R. S. S. Azer- 

baidjane vor evolua la Bucu
rești.

• INTRE 3 și 10 MAI ne viziteazJI 
< reprezentativele masculine și feminin» 
ale Republicii Sovietice Socialiste A- 
zeribaidjane. Oaspeții vor efectua ud 
interesant turneu în Capitală și in 
alte cîteva orașe din țara noastră.

Vizita va constitui un pre ,.s 
schimb de experiență și în același 
timp va fi un bun prilej de verifi
care a jucătorilor noștri fruntași, care 
vor participa la sfirșitui lumi mai le 
Campionatele Europene de la Ista», 
bid.

întrecerile baschetbaliștilor 
se apropie de sfîrșit.»»

• Lupta pentru evitarea retrogradării pe primul plan • Importante 
modificări in programarea etapelor masculine

Au mai rămas de jucat două etape 
feminine și cinci masculine din cam
pionatele republicane de baschet și 
situațiile în clasamente sînt prea pu
țin lămurite. De exemplu, lupta pentru 
întîietate în întrecerea baschetbaliste
lor este încă deschisă pentru trei 
formații: Olimpia, Constructorul și 
Voința Orașul Stalin. Tot atît de in-

zintă și ea aspecte interesante. Este 
drept că aci asupra campioanei nit 
mai există nici un dubiu. Practic*  
C.G.A. — cu un avans de 6 puncte 
— nu mai poate pierde titlul. De 
asemenea, avînd în vedere prevede
rile regulamentare de mai sus, Ce
tatea Bucur, care încheie plutonul c® 
un handicap apreciabil, nu mai poate

a- 
a- 
la

In 4 zile de joc, adică pînă dumi
nică, trebuie să fie desemnați cam
pionii de șah ai Spartachiadei tine
retului. In multe orașe și sate de pe 
întinsul țării, foștii tovarăși de între
cere ai actualilor finaliști așteaptă 
cu interes să vadă ce vor face aceștia 
la finale, cine se va dovedi cu ade
vărat cel mat bun.

Partidele se desfășoară în sala Clu
bului Central al stațiunii. La mesele 
de joc au luat loc campionii tuturor 
regiunilor țării. Capitala este repre
zentată de 2 jucători și 2 jucă
toare, cîștigătorii concursurilor pe re
giune și pe oraș. S-au jucat mai întîi 
partidele de calificare. La băieți Mo- 
țoc (reg. PIoești) a învins pe Sepescu 
(reg. Hunedoara) iar la fete Sofia 
Tamaș (reg. Hunedoara) a eliminat 
pe Otifia Vasilache( reg. Pioeș'ti). Au 
urmat apoi două tururi eliminatorii. 
Adversarii joacă două partide (cu albe 
și ou negre).

Iată rezultatele optimilor de finală: 
băieți: Sumuleanu (Cluj) — Svetolic 
(Suceava) U/2—</2> Ulvoczi (Timișoa
ra) — Faust (R.A.M.) 2—0, Ghidesa 
(Bacău) — Magda (Oradea) l‘/2—'/2, 
Otava (Galați) — Gruia (reg. Bucu
rești) 2—0, Mirea (oraș București) — 
Săbău (Baia Mare) 2—0, Bejenaru

RADU VOIA

(Continuare in pag. 2)

Știința Timișoara depune eforturi vizibile pentru a evita retrogradarea. In 
a douia jumătate a campionatului, ea a realizat partide mai bune, oa, d» 
pildă, cea susținută în compania Metalului M.I.G., ta București, din caca 
prezentăm această fază Foto: T. Roibu

teresantă se prezintă și situația Ia 
sfîrșitul clasamentului. Patru echi
pe luptă din răsputeri pentru a evi
ta retrogradarea și confruntarea de 
duminică este foarte importantă pen
tru ele. De altfel, considerăm util să 
reamintim aci prevederile principale 
ale regulamentului de baschet privind 
retrogradarea din prima categorie a 
țării. Echipa clasată pe locul 12 re
trogradează automat, indiferent că 
este bucureșteană sau nu. Dacă o e- 
chipă din Capitală se află pe locul 
IX, X sau XI (cum este cazul C.C.A-, 
la fete), ea părăsește de asemenea cam
pionatul. In cazul cînd nu se ivește o a- 
semenea situație, cea de a doua retro
gradată va fi echipa clasată pe 
XI. Prevederile — precizăm — 
valabile atît pentru campionatul 
culin cît și pentru cel feminin.

Disputa baschetbaliștilor, deși 
îndepărtată de momentul final,

locul 
sînt 

mas-

mai 
pre-

evita ultimul loc. In schimb, Voința 
Iași, Torentul Galați și Știința Timi
șoara, ocupantele locurilor IX, X și 
respectiv XI, sînt încă „în fierbere". 
Care dintre ele va fi cea de a doua 
retrogradată ?

In orice caz, ultimele cinci etape 
din campionatul masculin vor cere 
— acum, către sfîrșit — tuturor par- 
ticipanților eforturi serioase, mai cti 
seamă că federația de specialitate a 
anunțat comprimarea timpului de des
fășurare. Întrecerile vor lua sfîrșit la 
12 aprilie, dată la care va avea loo 
etapa din 19, urmînd ca etapa dirt 
12 aprilie să fie programată astfel: 
8 APRILIE Olimpia București — Ști
ința Tim; Dinamo București — Ști
ința Cluj; Dinamo Oradea — Dina" 
mo Tg. Mureș; Torentul Galați —» 
C.C.A.; 9 APRILIE, in Capitală, Re» 
pid — Cetatea Bucur si Metalul —i 
Voința lași.



Competiții sportive închinate 
Săptămînii Mondiale a Tineretului

Au început întrecerile finale de tenis de masIn cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretjdui, o zi — cea de 26 
martie — este dedicată sportului. In această zi, tinerii vor primi în 
mijlociii lor sportivi de frunte ai țării, vor participa la competiții în 
cadrul cărora își' vor putea trece normele pentru obținerea insignei G.M.A. 

In unele orașe, in întîmpirarea Săoiămînii Mondiale a Tineretului 
au și avut loc primele întreceri, în timp ce în alte părți sînt în curs 
de organizare diferite concursuri și competiții sportive. Iată mai jos 
cîteva din relatările corespondenților noștri :
© In întîmpinarea Săptămînii Mon

diale a Tineretului, în sala de sport 
a complexului școlar din Bîrtad a avut 
toc zilele trecute o dirblă întrecere de 
baschet, între elevii complexului spor
tiv școlar și cei ai școlii sportive de e- 
levi din Bacău. In prima întrecere, re
zervată fetelor, baschetbalistele bîrlăde- 
neau obținut victoria cu scorul de 11—10 
(7—6). învingătoarele au avut cele 
mai bune jucătoare în Doina Berescn 
ți Elena Opacinschi, în timp ce de la 
echipa învinsă s-au remarcat jucătoa
rele Veturia Popa și Olga lordache. 
In cea de a doua întilnire, rezervată 
băieților, oaspeții au ieșit învingători. 
O foarte bună impresie au lăsat-o ele
vii Ion Zarzu, Gheorghe Stanciu, 
Gheorghe Oaizerliu și Florian Cozmes- 
cu de la oaspeți. De lia gazde, o com
portare meritorie au avut elevii Ion 
Ciuhureami, Adrian Ștefan și Vasile 
Dumi'trașcu.

ELIADE SOLOMON

• Sportivii din Reghin au înitînipinat 
Săptămîna Mondială a Tineretului 
participînd la numeroase întreceri și 
competiții. La șah, de pildă, a avut 
loc un interesant concurs pe echipe, la 
care au fost prezente formațiile aso
ciațiilor sportive, Voința, Victoria și 
Avjnitul. Cel.mai bun punctaj l-a ob
ținut echipa asociației Avîntul formată 
din sportivii Bela Imecs, Ștefan Mon- 
dit, Ludovic Imecs, Ladislau Hangai 
și Francisc Kelemen. Un număr de 46 
ieancurenți au fost prezenți la startul

Fără îndoială, printre acțiunile care contribuie efectiv la dezvoltarea 
activității cluburilor și asociațiilor sportive din țara noastră, aceea de 
a spori numărul membrilor suporteri și de a încasa cotizațiile la zi 

are un rol însemnat. Conștiente de importanța creării unej cît mai bogate 
baze materiale, cluburile și asociațiile sportive se preocupă ca prin diferite 
forme să realizeze fonduri pe oare să le utilizeze apoi pentru diferite nece
sități de primă importanță.

Un foarte bun exemplu de înțelegere 
a importanței care trebuie acordată 
acțiunii de sporire a fondului cluburi
lor și asociațiilor prin încasarea la zi 
a cotizațiilor ne este oferit de Clubul 
sportiv muncitoresc din Reșița, înfiin
țat în luna august a anului trecut. La

Zece ani 
de la primul Congres 

al U. T. M.
(Urmare din pag. 1)

pentru ridicarea productivității muncii. 
Sportivii patriei noastre sînt și ei 

In primele rinduri in această măreață 
bătălie pentru construcția socialistă, 
«trăduindu-se ca atît în producție cît 
și pe terenurile de sport să-și îndepli
nească cu prisosință îndatoririle. Un 
rod important în munca de educare a 
sportivilor și în sprijinirea dezvoltării 
activității sportive în întreprinderi, 
instituții și Ja sate îl are Uniunea Ti
neretului Muncitor care a adus o con
tribuție însemnată la acțiunea pentru 
reorganizarea mișcării de cultură fizi
că și sport din țara noastră, la îns
crierea de noi membri în U.C.F.S. De 
asemena, în conducerea treburilor 
sportive activează numeroși utemiști 
care își aduc aportul lor la continua 
dezvoltare a mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră. In rîndurile 
tineretului sportiv se află muiliți ute- 
«niști care prin performanțele obținute 
au contribuit la ridicarea gloriei spor- 

noastre, ca de pildă 
Teodorescu, boxerul

live a patriei 
gimnasta Elena 
Georghe Negrea, atleta Lia Manoliu, 
baschetbalistul M. Nedeff, fotbaliștii 
Stancu și Jenei, rugbistul Gheorghe 
Ștanciu și alifia alții.

Izvora, tuturor succeselor obținute 
jpînă acum de tineretul nostru este 
conducerea înțeleaptă a Uniunii Tine
retului Muncitor de către Partidul 
Muncitoresc Roniîn. Sub conducerea 
partidului, tinerii din patria noastră, 
alături de întregul popor” muncitor, 
pășesc cu entuziasm pe drumul lumi
nos al construcției socialismul!,ui. al în
tăririi continue a patriei noastre, al a- 
Părării active a cauzei păcii.

SPORTUL POPULAR
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întrecerilor de tenis de masă. Cele mai 
multe victorii au fost obținute dc tînărul 
Ioan Mij de la asociația Voința. In sfîr- 
și't, în în,trecerea de popice, organizată 
pe echipe, comportarea cea mai fru
moasă au avut-o sportivii reprezentînd 
asociația Victoria, care au realizat 
2231 de puncte. Ei au fost urmați de 
cei de la Avîntul (2095 puncte) și 
Energia (1776 puncte).

FLORIAN PANTEA

e Clubul sportiv școlar București or
ganizează astăzi și mîine în sala Flo- 
reasca II un concurs de atletism pen
tru juniori închinat Săptămânii Mon
diale a Tineretului. La acest concurs 
au fost invitați tineri afleți aparținind 
tuturor cluburilor și asociațiilor spor
tive din Capitală.

• In cinstea Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, asociația sportivă Gloria 
de pe lîngă uzinele „Republica" și co
misia sportivă din Institutul de Con
strucții organizează următoarele în
treceri între echipele lor reprezentative: 
FOTBAL: joi 26 martie ora 16, tere
nul Republica; VOLEI: joi 26 mart'e 
ora 18.30 sala Institutului de Con
strucții din bd. Lacul Tei; ȘAH și 
TENIS DE ATAȘA: sîmbătă 29 martie 
ora 16.30 clubul Institutului de Con
strucții. Aceste întîlnirt vor cimenta 
și mai mult legăturile de prietenie din
tre tinerii metailurgiști și viitorii in
gineri constructori.

M. ANGELESCU

numai două luni de la înființarea sa, 
clubul număra peste 7.000 de membri 
susținători, iar în momentul de față ci
fra s-a ridicat la peste 8.200 de mem
bri care și-au achitat cotizația la zi.

Comitetul de partid a dat un ajutor 
prețios pentru realizarea acestor suc
cese. De asemenea trebuie vorbit des
pre înțelegerea și sprijinul acordate de 
comitetele sindicale, organizațiile U-T.M. 
și conducerea administrativă din Com
binatul Metalurgic Reșița. In urma 
muncii depuse în acest domeniu s-a 
ajuns ca 40% din totalul salaria- 
ților combinatului să fie membri 
susținători ai clubului, care își a- 
chită regulat cotizațiile. Mențio
năm că membrii susținători cu 
cotizația la zi au dreptul de a vi
ziona fără plată toate manifestațiile 
sportive organizate de club la cele 
șase discipline care au caracter de 
performanță: fotbal, handbal, lupte, 
box, gimnastică și atletism. Acorda
rea acestor gratuități a constituit —■ 
printre altele — un puternic stimulent 
pentru angajații combinatului de a 
deveni membri susținători și de a 
achita cu conștiinciozitate cotizațiile.

Corespondenții ne scriu despre activitatea consiliilor U. C. F. S
La plenara consiliului orășenesc

U.G.F.S. Arad au participat peste 150 
de sportivi, președinți de ascfciații 
sportive, președinți ai comisiilor locale 
pe ramuri de sport, antrenori și teh
nicieni. Ei au ascultat cu atenție da
rea de seamă prezentată de tov. Iosif 
Șici'.ovan, tehnician a.1 corfe iliruflui oră
șenesc U.C.F.S. întocmită în spirit 
critic și autocritic, darea de seamă a 
oglindit fidel realizările și lipsurile 
existente în activitatea consiliullui 
U.C.F.S. Arad. De asemenea, o serie 
de defecțiuni au fost scoase la iveală 
în timpul discuțiilor, purtate într-un 
spirit combativ, sănătos. In conclluziiSe 
trase de președintele consiliului re
gional U.C.F.S. Timișoara, tov. Paul 
Gheorghiu, au fost subliniate princi
palele învățăminte izvorîte din activi
tatea consiiliuilui orășenesc U.C.F.S. 
Arad. S-a dat citire apoi planului de 
acțiuni pentru următoarele luni. Pla
nul prevede permanenta îmbunătățire 
a activității sportive în orașul Arad.

ST. WEINBERGER

PLOEȘTI (prin telefon de la tri
misul nostru). —

Ieri dmineața au început în sala de 
gimnastică a stadionului Petrolul din 
localitate întrecerile finale la tenis de 
masă ; le Spartachiadei de iarnă. 68 

ll recunoașteți ? Este tlnărul Rethi, uimi din reprezentanții țării noastre 
la campionatele mondiale. El s-a evidențiat anul trecut, la Tg. Mureș, în 

cadrul Spartachiadei tineretului.
simplu băieți și fete. Chiar după pri
mele jocuri părerea tuturor tehnicie
nilor este că participar.țîi la această 
finală se prezintă bine, în special sub 
aspectul puterii de luptă. Majoritatea 
lor sînt foarte tineri, mult mai tineri 
d'ecît cei care au luat parte la finalele 
edițiilor precedente ale Spartachiadei 
de iarnă. De pildă, Eleonora Mihaica 
din comuna Tășnad (regiunea 
Mare) are numai 16 ani. Aceasta 
a împiedicat-o însă să desfășoare

de tineri și tinere s-au prezentat Ia 
startul ultimelor întreceri ale acestei 
mari competiții sportive de masă. Cine 
va avea cinstea să poarte titlul de 
campion al Spartachiadei ? Iată între
barea pe care și-au pus-o toți cei pre- 
zenți la Ploești în aceste zile- In a-

Și acum, cîteva cuvinte despre mo
dul in care au fost folosite sumele în
casate: stadionul din valea Domanului 
are un aspect foarte frumos, fiind 
excelent reamenajat și întreținut; s-a 
cumpărat echipament și materiale ne
cesare sportivilor din secțiile clubului; 
secția de gimnastică a fost dotată cu 
întreaga aparatură modernă necesară; 
pista de atletism a fost amenajată cu 
instalație pentru nocturnă. O enume
rare succintă dar foarte elocventă, care 
poate servi drept imbold pentru alte 
cluburi și asociații sportive. Adăugind 
că datorită asigurării cetor mai bune 
condiții de practicare a sportului echi
pele și sportivii Clubului muncitoresc 
sportiv Reșița au obținut performanțe 
din ce în ce mai bune (echipa mascu
lină de handbal ocupă primul loc în 
campionatul republican, echipa femi
nină este fruntașă în campionatul re
giunii Timișoara, echipa de fotbal sc 
află pe locul trei în categoria B, e- 
chipa de juniori ocupă locul fruntaș în 
campionatul regiunii Timișoara), ne 
dăm mai bine seama de importantul 
rol pe care-l are sporirea numărului 
membrilor susținători și încasarea la zi 
a cotizațiilor. Pentru această activita
te, Clubul sportiv muncitoresc Reșița 
merită felicitări și constituie o pildă 
pentru multe alte cluburi și asociații 
sportive.

GH. DOBRESCU
corespondent

Consiliul raional U.C.F.S. Pașcani sportivă, au fost arătate realizările și 
defecțiunile ivite în manca sportivă 
dusă în ultima vreme. Darea de sea
mă prezentată de tov. Petre Boșneag, 
președintele consiliului raional, a fost 
cuprinzătoare și a servit ca bază de 
discuții pentru numeroșii participant! 
la plenară. Discuțiile purtate au scos 
la iveală o serie de lipsuri care frînau 
activitatea sportivă a asociațiilor spor
tive din raion, care au împiedicat 
dezvoltarea în măsura cuvenită a unor 
discipline sportive. Așa de pildă prof. 
Nicolae Olaru, Vasile Șmaniriti de la 
Oțelul Roșu, NicoSae Vasiloni de la 
C.F.R. ș.a. au arătat că boxul și 
handbalul nu s-au bucurat de prețuirea 
cuvenită, că angrenarea elementului 
feminin în activitatea sportivă lasă de 
dorit și că unii sportivi manifestă se
rioase lipsuri în privința educației și 
a disciplinei. Obiectivele consiliului 
raional U.CjF.S. cuprind pentru lu
nile următoare eliminarea lipsurilor 
semnalate Și permanenta îmbunătățire 
a activității.

obține frumoase succese în activitatea 
sa. Intr-o discuție purtată cu tort. 
Constantin Puiu, președintele con si- 
liulhii U.C.F.S., ca și cu prilejul vi
zitei făcută tla sediutl consiliului și în 
diferite asociații sportive din raion, 
am făcut o serie de constatări foarte 
îmbucurătoare. Secțiile pe ramură de 
sport duc o muncă rodnică, fiind spri
jinite d.in plin de consiliile asociațiilor 
sportive, de consiliul raionali U.C.F.S., 
de conducerea întreprinderilor pe lingă 
care funcționează. Echipele de fotbail 
C.F.R. (categoria G) și Gloria (cam
pionatul! regional) se pregătesc intens 
pentru începerea returului. Munca de 
instruire a fotbaliștilor, ca și acti
vitatea lor în prdducție este perma
nent controlată de membrii consiliu
lui U.C.F.S. 

C. ADUMI TRESEI

De curfnd, sportivii din raionul Ca
ransebeș au participat la plenara 

■consiliului raional U.C.F.S. în cadrul 
căreia a fost analizata activitatea N. PIRVU

ceasta atmosferă specifică marilor în
treceri, competiția a început prin dis
putarea jocurilor la 16 mese.

De dimineață s-au disputat partide 
In cadrul primului tur la dublu mixt, 
iar april. tot în cadrul primului tur, la

Baia 
tiu 
un

La Pitești și Galați vor avea I

Finalele la haltere și trînlâ
La sfîrșitul acestei luni vor avea 

joc ultimele concursuri din cadrul fi
nalei Spartachiadci de iarnă a tineretu
lui. La Pitești se vor desfășura întrece
rile de h'itere (28—29 martie) iar 
orașul Gălați va găzdui întî'.nirile 
de trîntă (27—29 martie).

Firește că și aceste finale vor cu
noaște o amploare deosebită, carac
teristică marilor întreceri sportive ale 
Spartachiadei. Cei mai buni sportivi, 
calificați pentru aceste întreceri, așteap
tă cu emoție finalele, fierare dorind să 
realizeze frumoasa performanță de a 
deveni campion al Spartachiadei. 
Iată de ce considerăm că întrecerile 
finale de haltere și trîntă vor fi la 
fel de dîrze și pasionante ca și 
celelalte întreceri ale Spartachiadei.

Finaliștii întîlnirilor sportive de la 
Pitești și Galați vor avea asigurată 
o conducere tehnică competentă. An
trenorul emerit Ștefan Petrescu ne 
spunea, zilele trecute, că în afara 
unui corp valoros de arbitri și teh
nicieni se va deplasa la Pitești și 
un grup de halterofili din lotul re
publican care, după consumarea în
trecerilor Spartachiadei, vor face de
monstrații în fața tinerilor partici
pant la marea întrecere de mase.

A*'  variat, mult ajifaudat de specia
Aleciul cel mai important și cel 

spectaculos a fost acela dintre tir 
7. Anastasiu (reg- Craiova) și 1 
Constantinescu (reg. Ploești). Ai 
jucători au făcut dovada unor t 
cunoștințe tehnice șii tactice. I. Ai 
tasiu, cu un joc bun la fileu și cu 
calm deosebit, se anunță de pe ai 
a fi unul dintre pretendenții la t 
fn setul decis1! v, deși condus cu 13 
reprezentantul regiunii Craiova a : 
șit să refacă handicapul și să-și ai 
dece victoria.

Iată acum cîteva rezultate felini 
dublu mixt turul I: Moscovici, M 
daclie (reg. Suceava) — Mihaica. A 
way (Bata Mare) 0—2 ; Pîs, Mile ( 
nedoara) — Endel, Pițgoi (Pite 
1—2 ; Derderfan, Constantinescu (C 
stanța)— Cîmpeacu, Dcneș (reg. Sta 
0—2; Denhauer, Derico (R AJ
— Gheorghe, Radu (oraș Buc.) 1-

Simplu băieți, turul I: Petțescu ( 
tești) — Goldenberg (Suceava) 1- 
Derderian (C-ța)—Murway (13 
Mare) 0—3, Brehariu (Timișoara/ 
Wigder (Bacău) 3—0, Horea (reg. S 
jitl)—Marii! (Galați) 0—3 Laslofi (CI 
—Săndulescu (reg. Buc.) 3—0. Sim 
fete turul I; Mile (Huned.)— R. 
(oraș Buc) 0—3, Dudrescu (reg. Stai 
—Mandaiaclie (S'uceava) 3—1, Pif. 
(Pitești) —Crttceanu (Bacă.i) 3- 
Bărtxilescu (Ploești)—Mihaica (B 
Mare) 3—0, Gerim (Craiova) — < 
fencu (Oradea) 0—3-

La ora cîud telefonez au înv 
se dispute jocurile din turul 11 
simplu băieți și fete. întrecerile 
continua azi și mîine tot în sala s 
dionului Petrolul.

R. CALARAȘANt

fată o măsură utilă, care va con: 
tui un stimulent pentru finali: 
întrecerilor de haltere.

Aceleași pregătiri intense se. 
și la Galați, unde participant 
finalele de trîntă vor trăi, cîte 
zile, atmoslera marilor compel 
sportive.

Au început intre cente
finale la șah
(Urmare din pag. 1) ■ 

(Constanța) — Mirescu (reg. Stall 
l*/ 2—*/ 2, Stoiculescu (Craiova) —Ci 
mir (Pitești) 1’4—*/ 2, Moțoc (Ploeș
— Colin (Iași) 2—0.

Iele: Tereza Urzică (Suceava) 
Elisabeta Dări (Cluj) 1—1 (vick» 
a fost acordată Terezei Urzică, cea n 
tînără concurentă), Ferenczi (R.A.A
— Margareta Csikota (Timișoara) 2- 
Suzana Macai (Oradea) — Elena Po< 
Ieanu (Bacău) 2—0, Nicola Adjude 
nu (Galați) — Ecaierina Matei (re 
București) 2—0, Virginia Sfert 
(oraș București) — Ioîanda To 
(Satu Atare) 2—0, Adela Gestica 
(reg. Stalin) — Emilia Matei (Cc 
stanța) 2—0, Odina Liubov (Gra iov
— Margareta Bărbulescii (Pi teșt 
2—0, Sofia Tamaș (Hunedoara) — 1 
caterina Iruiescu (lași) 2—0.

învingătorii s-au calificat pentru t 
rul următor. Pentru a se putea ii 
tocmi un clasament general cei ei 
minați joacă un turneu sistem eJv 
țian pe 5 runde.

Al doilea tur (sferturi de finală) 
prilejuit întreceri deosebit de dîrz 
S-au calificat: la băieți': Ghidei: 
(Bacău), Stoiculescu (Craiova), Mirt 
(oraș București) și Sumuleanu (Cluj 
iar la lete: Irina Ferenczi (R.A.M. 
Suzana Macai (Oradea). Sofia Tarns 
(Hunedoara) și Adela Gesticone (re; 
Stalin). Toți acești concurenți se v< 
întrece în turneul care va desemna J 
deținătorii primelor patru locuri.



Boxerii romini și campionatele europene
Q e la un capăt la celălalt al Europei, în cercurile pugilistice 

au loc in momentul de față intense pregătiri în vederea 
ca : frânatelor europene de box amator. In tr-adevăr, în 

cursul lunii mai, în orașul elvețian Lucerna, așii boxului a- 
niator european vor încrucișa mânușile intr-o aprigă și pa
sionanta dispută. De as ta dată, nu va fi vorba numai de 
cucerirea celor IO titluri puse în joc, ci și de o excelentă 
posibilitate, de verificare a forțelor în vederea întrecerilor 
alimpice de la Roma ca re, după cum se știe, sînt considerate 
neoficial campionatele ni onrliale

Campionatele europene de 
box amator au o tradiție des
tul de veche. Prima competiție 
de acest gen a avut loc in a-

de box amator.
petiții au fost orașele: Stock
holm (1925), Berlin (1927 și 
1955), Budapesta (1930 și 1934), 
Milano (1937 si 1951), Dublin 

(1939 și 1947), 
Oslo (1949), Var- 

si 
Ă- 
de

consa- 
lungul

șovia (1953) 
Praga (1957). 
cum calitatea 
gazdă a revenit u-
nui oraș elvețian i 
Lucerna.

Campionatele eu
ropene de box a- 
mafor au 
crat de-a
anilor multe figuri 
ale boxului mon
dial. Renumiții pu- 
giliști: Emile Plad- 
ner, Edgar 
mann, Luigi 
na, Gunar 
lund, Caries 
mez, Oile
berg și alții, care 
au devenit apoi 
campioni mondiali 
sau europeni 
iesioniști, au 
la vremea
campioni europeni 
la amatori, 
i nteresant de 
tat că, in 
1955, actualul

Bessel- 
Musi-
Baer-

Hu-
Tand-

pro- 
fost
lor

„europene*  încă din anul 1930, 
In acel an, înfruntind grelele 
condițiuni de pregătire și de 
deplasare, 4 boxeri romini — 
M. Plăieșu, C. Cionoiu, I. Lun
gii și N. Carata — au plecat 
la Budapesta, dar performanțele 
lor nu au fost deosebite, așa 
cum s-a intimpdat și 4 ani mai 
tîrziu, tot la Budapesta. De 
astă dată, lotul romin era mai 
numeros, cuprinzând pe Sandu 
Ion, Dumitru lordănescu, Ion 
Borcea, Hie Petrescu și Mihail 
Stănescu. Primele performanțe 
remarcabile înregistrate de 
boxerii romini au fost prilejuite 
de ediția din 1937. Atunci1, la 
Milano, Anton Oșca a cucerii 
medalia de argint Ia cat. cocoș, 
fiind învins în finală de italia
nul Sergo. De asemenea, Marin 
Gaspar a ajuns pînă în semi
finală la cat. pană. Ne-ait mai 
reprezentat atunci N. Radan, 
Petre Pop, Gh. lacob, N. Băn- 
cescu și L. Gheorghiu.

După război, boxerii romini 
s-au aliniat din nou la „star
tul*  competiției începind din 
anul 1953. In anul 1957 la Pra
ga, pe ringul de la „Zimny 
Stadion*,  Gh. Negrea a izbutit 
excelenta performanță de a cu
ceri titlul de campion european 
la categoria semigrea. Tot în 
1957, calificîndu-se în finale, M. 
Dobrescu șl V. Mariuțan au cu
cerit medalia de argint.

PAUL OCHIALBI

Crescut și educat în anii regimu
lui democrat popular, sportivul Con
stantin Niculescu este un tînăr de 
nădejde, cu care iubitorii de sport 
din Cîmpia Turzii se pot mîndri.

Sportivi cu care 
ne mîndrim

Așa procedează adevărațiî sport'fvf

Ghcorghe Negrea, campion european 
la categoria semi-grea, pe podiumul în
vingătorilor la campionatele europene de 
la Praga (1957). Pe locul doi 's-a clasai

Scrima zilelor noastre are prea puține afinități cu „buni*  
cui*  său, duelul. Dar iubitorii sportului „armelor albe*  
păstrează cavalerismul strămoșilor lor. al romanticilor 

i musclietari, de la care a și rămas exclamația clasică 
> gardă"1 
) Intîmplarea, al cărei erou a fost cunoscutul trăgător 

vietic Mark Midler vine să dovedească grăitor aceasta.
Se desfășura cea de a Hl-a 

lediție a Jocurilor Sportive ale 
Tineretului. De trei zile în sala 
„Aripile Sovietelor*  din Mos- 

jcova răsuna zăngănitul oțelului, 
se aprindeau becurile „tușuri- 
•lor*,  se auzea ropot de pași pe 
Iplanșe... Finala probei masculi
ne de floretă nu dăduse un în
vingător. Midler și maghiarul 

jKamuti se clasaseră la egali- 
ya‘e Pe primul loc, fiecare cu

cîte șase victorii.
i Baraj... De două ori a condus 
Midler și tot de atitea ori Ka- 

Smuti a egalat scorul. In cele 
din urmă el a devenit 4-4, și a- 
tunci ultimul tuș trebuia să de
cidă pe câștigător.

In liniștea 
rise peste 
sportivi se 
cări elastice 
cel moment 
că vîrful floretei lui 
este ciuntit. In focul 
rise tocmai bucățica 
:are făcea contactul 
tul electric. Practic, 
său era dezarmt căci 
fi semnalizat tușul, 
trece fără frică la atac.

Un astfel de gînd nu i-ar fi 
venit niciodată lui Midler. El

Iubitorilor de sport din ( 
Turzii le este drog tînârul fotbalist 
Constantin Niculescu. De cîte ori nu i 
l-au urmărit în întîlnirile pe care ' 
le-a susținut în localitate echipa de . 
fotbal a uzinelor Industria Sîrmii, 1 
din care face parte ? Și atunci l-au 
răsplătit cu aplauze pentru jocul a egalat SCOTltl. If] cele
sau corect, desfășurat în spiritul * 
adevăratei lupte sportive. Dar pe 
Constantin Niculescu îi poți cunoaște 
și în procesul de producție unde, 
ca normator la uzinele Industria 
Sîrmii, dovedește multă competență 
și vrednicie, bucurendu-se de stima, 
încrederea și prețuirea tovarășilor 
săi de muncă. In același timp, ca 
secretar al organizației U.T.M., pre
cum și ca responsabil cultural-sjjor- 
fiv în comitetul U.T.M. pe uzină și 
oraș, tînărul C. Niculescu dă dova
dă de o bună orientare în muncă, 
de consecvență în realizarea sarcini
lor ce-i revin. Grăitor în această pri
vință este faptul că prin, străda
niile sala au fost cuprinși în în
trecerile Spartachîadei de iarnă peste 
1200 de tineri.

PETRU TONEA-coresp.

solemnă care cobo- 
tribnne, cei doi 

pregăteau cu iniș- 
pentru atac. In a- 
Midler a observat 

Kamuti 
luptei să- 
de metal 

cu apara- 
adversarul 
becul n-ar 
Se putea

.ia

ridică mina, chemă arbitrul 
arată defecțiunea. Kamuti 
primit o nouă armă.

Ultimul asalt l-a cîsiigat 
sportivul maghiar și o dată ca 
el medalia de aur. Dar ar pt*.  
tea oare cineva să-i reproșeze 
lui Midler această înfrîngere

V. CIL.

IOAN ANGHEL, MEDIAȘ. -*  
Se pare că măsura comisiei- ra
ionale de baschet a surprsrui 
pe unii, printre care și pe dv. 
Ea este însă perfect regulamen
tară. Chiar dacă actele de indian 
citolină 
produs 
rurife 
pe cei 
pentru 
mai mare 
nat.

unor sportivis-le unor sportivi s-au 
Intr-un meci amical, fo- 

de resort pot -
vinovațl cu suspendarea 
un

_____  .... sancționa

număr mai mic sau 
de etape de camplo-

BANU, BUZĂU. — I)ȘTEFAN ____________ _.
Fină acum nu s-a disputat 
cit o singură intîlnlre la fotbal 
între echipele de club sovietica 
si uruguaiene: în 1957, la Mon
tevideo. Dinamo Moscova a în
vins pe Nacional cu 3-1. — 2) 
Fotbalistul Niculae Tătaru esta 
maestru al spoitului. împlinește, 
în decembrie, 28 ani. A debutat 
în echipa de junicri C.F.R. din 
Tumu Severin. A făcut parte a- 
pol din prima echipă a acestei 
asociații, după care, tn 1950, . 
trecut la C.C A.

MARIUS ANDRAȘ, TIMIȘOA
RA. — 1) Sînt o serie de cam
pionate și competiții europene», 
la care au acces și țările de pa 
celălalt mal al Med'iteranei. In 
ce privesc „europenele” de ca
notaj. întrucît la acest sport nu 
există campionate mondiale ofi
ciale, ele întrunesc șl participări 
da pe alte continente. Așa se 
face că Ia campionatele euro
pene de canotaj academic de la 
Duisburg din 1957, Ia proba d» 
schlf simplu a ieșit campion eu
ropean... australianul Stuart 
MaoKenzie! — 2) E greu de pre
cizat la care sport am obținut 
performanțele cele mai răsună
toare. Avem doar campioni -sau 
recordmani mondiali șl europeni 
la atletism, la box, la canotaj- 
ete. Șl ar fi nejust să dăm întî- 
letate unei performanțe în dauna 
alteia. — 31 La campionatele re
publicane de atletism ale senio
rilor nu pot participa decît spor
tivi clasitflteați. La juniori. în
trecerea este deschisă și începă
torilor

Este 
ară- 
anul 
cain- 
pro- 
cat.

DE VORBA CU...

B. Spasov (R P. Bulgaria), iar pe tocul P* on mondial 
, _«v fesionist Ia

cocoș, francezul 
Haliini, participînd 

la campionatele europene de la 
Berlin a fost întrecut la puncte de 
boxent! sovietic Boris Stepanov. 
De altfel, la ultimele 3 ediții 
ale competiției, pugilișlii sovie
tici și cei din țările de dei-^>- 
crație populară s-au afirma» 
puternic, cucerind majoritatea 
centurilor de campioni.

Boxerii romini iau parte la

5 și 4: Z. Cipro (R. Cehoslovacă) și 
Czabirski (R. P. Ungară).

nul 1925, la Stockholm. „Euro
penele” de box s-au desfășurat 
ttn timp Ia o distanță de 3—4 
ani. După cel de al doilea răz
boi mondial, mai bine zis in 
anul 1947, cînd și-a început 
activitatea A1BA, campionatele 
europene s-au organizat cu te- 
gularitate din doi în doi ani. 
Pînă acum gazdele acestei corn-

?>

MOTOCICLETA
r

La un concurs internațional 
de motoc ros organizat recent 
la Moscova, la categoria 250— 
350 cm , din 82 de alergători 
primul loc a fost ocupat de o 
motocicleta de construcție ma
ghiară Pannonia. Motocicleta 
Pannonia a ocupat locul I șt în 
1956, în Frarța, la un concurs 
de viteza, de 24 ore. La acest 
conotirs, alergătorii maghiari 
au obținut o viteză medie de 
peste KX) km. pe oră. Acesta 
este, pe scurt, palmaresul tine
rei mărci de motocicletă ma
ghiară Pannonia.

Mostre din produsele între
prinderii maghiare de comerț 
exterior „Pannonia*  (motocicle
te, motorete, biciclete, motoare 
pentru ambarcațiuni, mașinii da 
cusut, țevi de oțel etc.) pot fi 
văzute ta expoziția ce se des-

chide azi pe sfr. Batist ei nr. 33.
In clișeu: 

ziției unde 
motocicletă 
250 crux tip 1959.

un colț ail expo
se află expusă o 
„PANNONIA*  de

Umor-magozin

(IONI
Un cunoscut jucător de golf 

din Noua Zeelandă. — - • 
Loieke, părea mult mai vîrstnic 
decît cei 35 ani ai săi, datorită 
unei chelii premature și 
„siluete*  foarte pjme.

Participînd la un concurs, 
un spectator comenta în tri
bună cu glas tare:

— Nu joacă /irosi bătrinelul...
Intrigat, Lokke s-a 

spre el și l-a întrebat;

Bobby

unei

întors

Inginerul Viorica Niculescu despre 
preferințele unei sportive

poate un paradox, ca 
pivot să construiască 
alt... pivot. De data

s/e
un 
un 

aceasta, pivotul respectiv (al e- 
chipei feminine de baschet 
„Constructorul") contura cu a- 
tenție pe planșa de proiectare 
silueta arhitectonică a unei noi 
construcții, creionind cu exactita
te pivot ii viitoarei clădiri. Așa 
am cunoscut-o pe Viorica Nicu
lescu, inginer în direcția de 
construcții și instalații a M.l.C, 
una și aceeași persoană cu ma
estru sportului, componentă a 
echipei noastre feminine repre
zentative de baschet.

inginerul Viorica Nitulescu 
este oacheșă, cu buclele ca 
pana corbului, cu o privire vie, 
mereu pasionată atît pentru 
profesiunea ei cîl și pentru... 
baschet. Discuția noastră 
loc în biroul sân și
început nu s-a referit 
la construcții, nici la

Care este autorul dumnea
voastră preferat?

— Poeta -Maria Banuș.
— Ce spectacole preferați ?
— După... spectacolele spor

tive (după baschet îmi place cel 
mai irtili hocheiul pe gheață și 
rugbiul) prefer spectacolele de 
Operă. In mod deosebit îmi 
place 
Dan 
spun 
roasă 
zilele 
marele succes pe can 
nut cu prilejul concertului dat 
in sala „Chopin*  din Paris... 
Firește, il prețuiesc mult și pe 
Șerban Tassian.

a avut 
pentru 

nici 
sport.

deosebit îmi 
să-l ascult pe clrrtărețul 
lordăchescti. Nu vă mai 
că an» fost foarte biicu- 

cînd am citit în ziare, 
trecute, relatările despre 

l-a obfi-

UZIE

xac.t 
fător

La

ani

45...

— Nn oă su parați, citi 
îmi dafi?

Eu? Vreo
Afinii că v-ați înșelat e-
cu 10 ani, răspunse trium- 
Bobby Lokke?
care spectatorul spuse:
Ta te uilăl Pentru nimic

in lume n-aș fi crezut că aveți 
55!..

(Din „I'jzkultura i Sport“|

v>î totuși marea pasiune a Vioricăi Niculescu a rămas foi 
baschetul. Intr-o clipă de răgaz, albumul cu fotografiile meciu
rilor jucate ii oferă multe amintiri și satisfacții...
— Și în cinematografie?
— Urmăresc cu pasiune pro

ducțiile cinematografiei romî- 
nești din ultimii ani. Iar dintre 
actori îi simpatizez pe confrații 
mei întru... sport: Ștefan Tă- 
pălagă și Dorin Dron.

— Și pentru că în sftrșit a 
venit vorba și despre sport, aș 
vrea să vă întreb cînd v-ați fă
cut debutul ?

— De la 18 ani, adică în 1952 
dar iui în baschet ci in... volei. 
Baschetul l-am început datorită 
unui... accident. Era un loc va
cant în echipă și... am 
Se pare că am avut o 
spirație.

— Sputieți-nit care a 
ciul care v-a produs 
mare bătaie de cap ?

— Meciul de zile'e trecute cu 
echipa „Slavia Sofia" pe care 
l-am juca) la Plovdiv, jucătoa
rele bulgare au fost mult mai 
bune decît noi iar jootil nostru 
nu a... mers.

— Iar meciul care v-a adus 
cele mai mari satisfacții ?

— Meciul cu I.C.F., în 1956, 
cînd echipa noastră „Constructo
rul*  a cîștigat și campionatul.

Și acum spuneți-mi care 
este juc a boarea dumneavoastră 
de baschet favorită ?

— MaximHianova, pivotul e- 
chipei U.R.S.S. îi datorez foar
te mult deoarece am avut pri
lejul să învăț muiite de Ia ea.

— Iar pivotul cel mai bun de 
la uoi din țară ?.

Aici pivotul Viorica Nicules
cu a zăbovit. întrebarea era 
„delicată*.  Cu aceasta și inter
viul a luat sfîrșit. Discuția a 
durat cam 30 de minute (deci 
aproape două reprize de bas
chet).

Și se pare că eu făcusem pri
ma „greșeală personală*  I

D. TABACU

I

Încercat, 
bună tn-

fost me- 
cea mai

SIMON MARCEL. SUCEAVA. 
— 1) Zinoulasou este imul din 
jucătorii de bază al echipei Fa
rul Constanța. Ce persoectiva 
are? Răspunsul îl poate da... el 
însuși! ■ Bineînțeles, pe terenul 
de joc! — 2) Vladimir Kut a fost 
multă vreme bolnav, astfel oă 
n-a participat în 1958 la nici un 
concurs. FI a declarat însă că-șt 
va relua activitatea ■atletică. — 
3) V-am răspuns detailat prin 
scrisoare.

A'RCADIE MICȘA, COMUNA 
SARAVALE. — 1) John Charles, 
centrul înaintaș al echipei ita
liene Juventus, are 28 ani. E 
foarte înalt: 1,87 m. — 2) Ta o 
lovitură de colț sau în oricare 
altă fază, un jucător nu este 
sancționat dacă se reazemă <*■  
un coechipier șl marchează, ast
fel un gol- In fond. noțiunea 
de coechipier include sprtilreul 
pe care îl dai sau îl primești 
din partea acestuia in orice mo
ment al jocului

ION POȘTAȘUL 

———————

N*avem  echipament" (! ? )
inactivitatea unele consilii als 

Răsfoind registrele de evidență .
...așa își ..ju stiflcă“ Inactivitatea unele consuli ale 

asociațiilor spor tive. Răsfoind registrele de evidență . 
(dacă., există) constati însă c.ă echipamentul este de 
luni cta zile dat sportivilor care-I folosesc... pe stnaaa, • 
sau acasă. Ei, și. d» multe ori, prietenii și rudele.

malale s-a lăsat de înot și...Cum văd. vecine, fec’orul 
s-a apucat de fotbal!

(Desen de N. CLAUDIU)



înaintea returului 
campionatului de handbal In 11 

Trei antrenori ne vorbesc despre pregătirile lor
De la 29 martie —’dată care mar chează reluarea campionatelor de 

handbal în 11 — vom putea să iwmă rim din nou evoluția celor mai 
valoroase echipe din țara. Pîr.a att.ncli, pregătirile se desfășoară cu asidui*  
tate. Desipre aceste pregătiri i-airt rugat să ne vorbească pe antrenorii i

Pe arenele de popice din țară se 
desfășoară în aceste zile întrecerile 
returului campionatului republican pe 
echipe. In rînduri'le ce urmează ne vom 
ocupa de unii jucători și de unele 
formații mai mult sau mai puțin cu
noscute.

• Pe adresa F.R.P. a sosit din Tg. 
Ocna o scrisoare în care se spune 
printre altele: „Ețhipele noastre sînt 
formate în niajorRAtha lor din muncitori. 
Jocurile campionatului s-au ținut cu 
regularitate. După terminarea turului 
conduce în clasament echipa Oituz I, 
urmată de Oituz III, Bradul Dofteana, 
Oituz II și Avîntul Rîpiîe".

Iu continuare membrii comisiei 
raionale din Tg. Ocna vorbesc despre 
greutățile inerente ale începutului și 
despre planurile lor de viitor. „Pe 
valea Trotușului nu avem încă piste 
destul de bune, dar cu sprijinul pe 
care ni l-au promis organele locale 
sperăm că în scurt timp vom avea 
arene regulamentare. De altfel, de 
curind a fost construită cu mijloace 
locale o pistă simplă, care în mare 
parte acoperă nevoile popicarilor 
noștri".

® Cu doi ani în urmă, sportul po
picelor era foarte puțin răspîndit în 
regiunea Constanța. Acum însă, în 
cadrul campionatului republican se 
întrec 25 echipe masculine și trei for
mații feminine. Multe jucătoare s-au 
afirmat în ultimul timp. Astfel, Eca- 
terin.a Ventzel (Feroviarul Constanța) 
și Elena Ion (Voința Constanța) au 

vînd cu siguranță (în tot timpul me
ciului, el nu a primit decît două lo
vituri mai clare) și lovind prompt, 
Dumitrescu a obținut o categorică vic
torie la puncte fn fața lui McMahon, 
un boxer foarte puternic și agresiv.

Categoria semi-mijlocie: Lipsit de 
experiența meciurilor internaționale. 
Slroe Trifan a pierdut prin abandon 
în repriza a Il-a, întîlnirea susținută 
în compania scoțianului Kedelje, cel 
mai valoros boxer al echipei gazde.

Categoria miljlocie-ușoară: O de
cizie complet greșită a fost dată în 
meciul dintre M. Balaș și W. Fischer: 
victoria la puncte a fost acordată bo
xerului scoțian. Balaș a fost categoric 
mai bun în această partidă. El a 
lovit puternic și în prima repriză și-a 
trimis de trei ori adversarul la podea. 
Și cu toate acestea 1...

Categoria mijlocie: Dumtțru Glțwr-

POPESCU CONSTANTIN (Cetatea 
Bucur): „După riști garea campionatu
lui republicări de handbal în șapte, 
jucătoarele au avut un repaus de două 
săpThmini. De la 1 martie au reîn
ceput pregătirile. S-a pus accentul pe 
pregătirea fizică, insistindu-se asupra 
rezistenței și dezvoltării forței bra
țelor. Primul joc public va avea loc 
inline in compania echipei Rapid Bucu
rești. Miluirea contează in cadrul 
unei competiții la care mai participă 
și două echipe din campionatul regio
nal (Confecția și Victoria). O nou
tate a acestei competiții: echipele din 
prima categorie au acordat un han. 
dicap de 5 goluri celorlalte formații.

Dintre jucătoarele tinere cu reale 
'perspective amintesc pe Nicoleta Pa
ndit, Stela Dumitru și Fi'ofteia Ncdu, 
pe care intenționăm să le încercăm 
și în campionat, cu toate că abia au 
împlinit 15 ani".

ION DONGA (Dinamo Orașul Sta
lin): „Chiar din timpul turului cam
pionatului echipa noastră a început 
să se descompleteze, unii jucători pie
rind in alte orașe. Dintre jucătorii cu 
mai multă experiență au rămas nu
mai, intru, liste drept, însă, avem a- 
cum un lot de 16 jucători, în majori
tate tineri, care au dat foarte bune

Cursa ciclistă de fond 
desfășurată joi

Joi s-a desfășurat pe șoseaiua Tîrgo- 
vlțte o cursă de fond organiziată de 
comisia orășenească de ciclism, la care 
®u participat peste 7o de alergători. 
Proba rezervată cicliștilor de categoria 
I și a Il-a (60 km ) a fost cîștigată de 
V. Dobre-scu (Victoria), urmat de O. Tu- 
dose (C.C.A.) șl I. Ioniță (Voința). La 
categoria a IlI-a și neclasificați (40 km) 
a ieșit învingător M‘. Voinescu (Dina
mo). iar la juniori (25 km) C. Căpriță 
fCC.A.). V IONESCU — coresp.

CE VOM VEDEA AZI ȘI MÎINE LA VOLEI?
A patra etapă a returului campiona

telor <le volei programează cîteva 
io uri interesante. Fără îndoială, a- 
ter ția este atrasă de întrecerea echi
pelor masculine care după jocurile de 
azi și mîine se întrerupe pînă la 12 
aprilie, ca urmare a participării echi
pe: orașului București la turneul inter
național „Cupa eliberării orașului 
Bratislava". Cele mai interesante 
jocuri se dispută în Capitală : Voința 
București—Știința Cluj și Cetatea 
Bucur—Victoria. Și Voința și Victo
ria au arătat lucruri frumoase în par
tidele de duminica trecută, astfel că 
meciurile nu vor fi de lo: „simple 
formalități" pentru Știința Cluj și Ce
tatea Bucur. Cu mult interes este aș

MOTOC1CLISTII LA LUCRU
Peste cîteva zile se va da startul în pri

mele întreceri motocicliste ale anului. In ve
derea participării la aceste concursuri, mem
brii secțiilor de tnotociclism din Capitală și 
din provincie fac intense pregătiri. Astăzi ne 
vom ocupa de cîteva secții din provincie.
• De curind a luat 

ființă — în cadrul a- 
soîi'ației sportive „Șoi
mii" Lipova (regiunea 
Timișoara) — o sec
ție de motociclism 
din care fac parte 18 
sportivi. F.R.M. a re
partizat acestei secții 
două motociclete C.Z. 
speciale (175 cmc). 
Cit materialul existent 
(mașini de viteză, re
gularitate și rezisten
ță) ș: cu cel nou, pri
mit de curind, eei mai 
buni sportivi di* *n  sec
ție v< r lua par
te la întreceri ofici- 
ai'e. Printre motoci- 
clistii care participă 
cu regularitate la an
trenamente se află 
și C. Tubucaru, Ion 

tăzărescu, Petre Pîr- 
vulescu, Emil Pancu. 
I> Bălan etc.

® Mecanicul Ion 
ÎVogel, care antrenea 
■ză voluntar pe sporti
vii din secția de mo- 
tociclisni a asociației 
5. C. Arad, efectuează 
Ir prezent pregătiri 

cu peste 20 tineri. 
Printre ei se află și 
cunoscuta motociclistă 
Midia Pascuți'u, căreia 
F.R.M. i-a repartizat 
o motocicletă specială 
de 175 cm: (C.Z.). 
Tot acestei secții i-au 
mai fost repartizate 2 
motociclete Jawa de 
250 cmc. Sînt create, 
astfel, condiții bune 
pentru ca alergătorii 
de la I.C.A. să parti 
cipe cu succes la In 
trecerile programate 
de F.R M

• Cei 13 alergător] 
(printre care șî Teo
dor Balamat) de liH 
Drubeta Tr. Severin 
se antrenează cu 
conștiinciozitate pen
tru viitoarele compe
tiții. Cu aceeași ar
doare, sportilvii res
pectivi lucrează și Ia 
amenajarea traseului 
mare de viteză (2600— 
3000 ni) pe care sînt 
proiectate să se des. 
fășoare concursurile 
de anul acesta

® Alergătorii sibi

rezultate in campionatul republican de 
handbal in 7.

Pregătirile in aer liber au început 
la 1 martie cu 4 antrenamente săp- 
tăminale, in care s-a pas accentul pe 
toți factorii antrenamentului. S-a in
sistat. in special, pe pregătirea fizică 
și cea tehnică (aceasta din urmă 
ajunsese la un nivel mulțumitor). La 
antrenamente s-au organizat și jocuri 
la o poartă (atac contra apărare). 
Mîine vom susține primul joc de veri
ficare cu echipa Recolta Hălchiu (ca
tegoria B). Pînă la reluarea campio
natului vom mai disputa citeva jocuri 
de verificare in oompania unor echipe 
de categorie regională. Cu toate că 
începem returul avirtd o jxxziție slabă 
în clasament, noi vom lupta pentru a 
ajunge printre fruntașele categoriei A, 
cum — de altfel — am fost și în anii 
trecuți. Privim cu optimism începerea 
returului, pentru că avem jucători ti
neri ca: Lucian Florea, Florian Mi- 
hăilescu, I'rancisc Pali și Dumitru 
Munteanul, care doresc să se afirme 
și au această posibilitate".

DUMITRU SIRBU*  (Știința Galați): 
„Secția de handbal în 11 și-a început 
pregătirile la 10 februarie, cu șed ii’de 
in sală și în aer liber. Au fost progra
mate și jocuri de acomodare, dîndu-se 
in același timp posibilitate și forma
ției de juniori de a participa la antre
namentele echipei prime. La antrena
mente s-a insistat asupra îmbunătă
țirii tehnicii individuale- intenționăm 
■să jucăm citeva meciuri de verificare 
chiar cu echipe divizionare. De remar
cat faptul că în echipă au fost intro
duse citeva elemente tinere dar foarte 
talentate, cum sînt Constantin Agache, 
Gheorghe Răzmeriță și Ion Iordache. 
In general, jucătorii au dat dovadă de 
multă conștiinciozitate în pregătire și 
sper că echipa noastră se va clasa la 
sfirșitul campionatului pe un loc 
bun".

teptat și jocul Rapid București—G.C.A., 
în care voni avea ocazia să vedem 
cum se va descurca tînăra formație 
militară (aflată în formă bună) în 
compania rtitinaților voleibaliști de la 
Rapid.

Din programul campionatului femi
nin se remarcă jocurile Metalul 
M.I.G. — Rapid și Știința Cluj — Dina
mo București. Echipele gazdă au ocazia 
să realizeze comportări frumoase. 
Progresul București, în luptă nentru 
evitarea retrogradării, are o partidă 
dificilă în compania echipei Combina
tul Poligrafic București.

După cum se pare, nu va fi ceea 
ce se numește o „etapă liniștită".

eni (membri ai sec
ției de motociclism din 
cadrul clubului spor
tiv Voința) au făcut 
pînă acum 3 antrena
mente pe traseul care 
duce la Păltiniș. O 
formă bună dovedesc 
și tinerii motocicliști 
evidențiați cu prilejul 
concursurilor de anul 
trecut, Cristian Do- 
vitz și Otto Leikep.

• La Cîmpina își 
de^ășoară cursurile 
școa'a de arbitri orga, 
nizată de asociația 
sportivă „Poiana Cîm
pina", cu sprijinul 
F.R.M. La aceste 
cursuri participă 30 
de muncitori din u- 
zină. Lecțiile au loc 
de două ori pe săptă- 
mînă și sînt predate 
de lectori calificați 
ca: Willi Hornischer, 
A. Dumitrescu, I. Ba
dea, dr. M. Panțu.

® Pregătiri intense 
pentru concursuri și 
campionate se mai 
desfășoară și la Orașul 
Stalin, Oradea, Ba 
căit etc. Un element 
important care tre
buie reținut este acela 
că majoritatea antre
norilor pun accent 
deosebit pe pregătirea 
elementelor tinere.

Din nou, echipele fruntașe ale cam
pionatului categoriei A la rugbi se în- 
tîlnesc între ele chiar de la început în 
etapa a Il-a. Astfel, niîine vom asista 
în Capitală la două partide de tradi
ție și, în același timp, importante 
pentru configurația viitoare a clasa
mentului. Dinamo va întîlni pe teren 
propriu, la ora 9,30 (în deschidere la 
meciul de fotbal Dinamo—Jiul) pe 
O.G.A., iar Constructorul se va între
ce cu Progresul (stad. Constructorul, 
ora 12). Se întâlnesc așadar patru din 
echipele*  învingătoare în prima etapă. In 
al treilea meci programat în Capitală, 
metalurgiștii bucureșteni vor primi 
replica formației G.S.M.S. Iași. Intîl- 
nirea se anunță echilibrată, deschisă 
oricărui rezultat.

In țară, Știința Timișoara, care va 
juca acasă cu Știința Cluj, păstrează 
prima șansă, în timp ce avantajul te
renului nu credem că va ajuta Gon-

Camet ciclist
• Sezonul coirbjxftlțioixaJ. la ciclism s*  

află in. plină desfășurare. Pe întreg cu
prinsul țării se organizează întreceri de 
fond pentru alergătorii avansați. începă
tori și juffiiori. Aceste curse au un ca
racter de verificare a pregătirii ooncu- 
rențitor și — în aceiași timp — de a- 
comodare cu condițiile de concurs. In 
Capitală întț^cerffa de fond organizată 
de consiliul raioxual U.C.F.S. 1 Mai se 
va desfășura duminică dimineață pe 
șoseaua București- Alexandria. plecarea 
se va dia la ora 10 de la km. 7. s înt 
pe'văr '?.te- probe r.entru t°nte c - 
iute de alergători. Avansa ț!i vor avea 
de parcurs 70 km. Cu acest prilej se va 
desfășura o noilă*  întrecere rezervată 
începătorilor (posesori de biciclete de 
oraș).
• La Cluj se dispută duminica o nouă 

înLerere ciclistă la case vor participa 
alergătorii romîni și germani câre 
pregătesc pentru ..Cursa Păcii”.

e» Școala sportivă de elevi U.C.F.S. 
Timișoara organizează la 4 și 5 aprilie 
o cursă de fond rezervată juniorilor. La 
această întrecere vor participa reprezen
tative de orașe și cluburi formate din 
cîte 4 alergători. Prima etapă s« va 
discuta contra-crcmometru r« echițp*  
<<t> km). Iar a doua pe circuli.

Rezistența îndirjită pe. care au 
opus-o in etapa trecută voleibalis
tele de la Progresul București re
dutabilei echipe Someșul Cluj, este 
reprezentată foarte sugestiv prin 
imaginea surprinsă de fotoreporte
rul nostru T. Roibu-

Echipa Je Lox a
cu re

(Urmare din pag. 1) 

regularitate după „breck", el nu a 
fost sancționat de. arbitrii scoțieni. 
Victoria la puncte a revenit lui Judge.

Categoria semi-ușoară : Deși a pier
dut prin descalificare (!) întîlnirea cu 
McFarlane, reprezentantul nostru Io
sif Mihalic a avut o comportare ex
cepțională. El a condus tot timpul 
lupta, iar în repriza a 11-a și-a expe
diat adversarul la podea. In ultima 
parte a meciului McFarlane atacă 
dezlănțuit și la un „corp la corp" Mi
halic lovește decisiv la plex. Scoțianul 
cade la podea și rămîne jos mai bine 
de 10 secunde. El simulează însă lovi
tura sub centură și juriul lăsîndu-se 
influențat de acesta, îl descalifică pe 
reprezentantul nostru.

Categoria ușoară : C. Dumitrescu a 
entuziasmat prin claritatea boxului, 
său. Dovedind o bună tehnieă, eschi- 

structorului Bîrlad să obțină victoria 
în fața echipei campioane, O.F.R. Gri- 
vița Roșie.

In perspectivă deci — cu o singură 
excepție — o etapă foarte echilibrată, 
menită a ne clarifica, cel puțin pen
tru moment, asupra valorilor actuale 
ale echipelor noastre de rugbi.

★

Mîine au loc alte meciuri în ,,Cupa 
R.P.R." (prima etapă), 1a Lupeni și 
Brăila. Minerul Lupeni va primi repli
ca Științei Petroșani (învingătoare în 
calificări în fața Utilajului Petroșani 
cu 11—0). iar la Brăila Unirea va- 
întîlni Știința Galați. In același timp, 
la București și Ploești se vor disputa 
jocuri în cadrul campionatului cate
goriei B, cel mai important meci a- 
vînd loc la Ploești între G.S.A. și Si
rena Buc.

O spectaculoasă săritură a talentatului călăreț Recer Oscar (Dinamo 
București). ' (Foto B. Ciobanii)

Citeva aspecte din întrecerile jucătorilor
de popice

R. P. Romîne a terminat 
prezentativa Scoției:

Un nou concurs 
de călărie in Capitală

Pe baza hipica din calea Plevnei, 
se vor desfășura azi și mîine în
treceri interesante în cadrul celui de 
al doilea concurs de călărie în aer li
ber din acest an. Programul este ur
mătorul:

SIMBATA de la orele 14,30: pro
ba începători (1.10 m.)t proba ,,pe
rechi" doi călăreți —- un băiat și o 
fată — 1.10 m.; proba iotului de ob
stacole (o parte) 1.30 m.; proba fete
lor — precizie cu un baraj (1.20 m.)

DUMINICA de la orele 9: proba că
lăreților din asociațiile sportive ■— 1.20 
m. barema A cu un baraj; juniori 1.20 
m- cu baraje succesive; proba pe echi
pe de 3 călăreți — doi băieți și o 
fată —; proba rezervată fetelor (1.20 
m. cu baraje succesive); proba lotului 
de obstacole (parcursuri de la marele 
premiu al Romei — 1958).

Intrarea gratuită.

foșt invitate la concursurile de veri
ficare, iar Ecaterina Ventzel a și fost 
selecționată în lotul republican în ve
derea întîlnirii cu reprezentativa R.D. 
Germane.

• In raionul Cîmpina participă lâ 
întrecerile campionatului 13 echipe 
masculine împărțite în două .serii, 
precum și trei formații feminine. Cer- 
cetînd lista procentajelor individuale 
am întîlnit. în clasamentul primilor 
10 o serie de nume noi ca : Eugen 
Piciorea, Cornel Niculescti, Nicolae 
Doculin, loan Costea, Nicolae Gruia 
și Vasile Chițescu care au realizat o 
medie între 383—400 p.d.
• Pe arena „Ciment" din Fieni și-au 

disputat întîietatea cele 7 echipe din 
raionul Pucioasa, înscrise în com
petiție. Tunul a fost cîștigat de jucă
torii echipei gazdă. Cele mai bune 
procentaje au fost realizate de Marcel 
Gorgan (Ciment Fieni), Aure! Ne.igtl 
(Steaua Electrică Fieni) și Avram 
Gheorghe (Ciment Fieni).

• Jucătorii Ioan Balint, M. Alexan
dru, Carol Rajta din raionul Cehul 
Silvaniei, au reușit să doboare din 
100 bile mixte 410, 406 și respMiv 
404 popice. In clasamentul pe echipe 
conduce formația „Muncitorul".

Am dat numai cîteva exemple din 
întrecerea celor aproape 1300 e hipe 
angrenate în actualul campion: ♦. In 
raioanele Sighet, Tg. Secuiesc, Doro- 
hoi, Pașcani, Hîrșova, P. Neamț ș.p. 
cit prilejul acestei competiții an luat 
ființă noi echipe de popice.

la egalitate
5-5

ghiu a terminat foarte repede întîliii- 
rea sa cu D. Holden. Nici nu trecu
seră două minute de luptă și Gheor
ghiu a expediat lin puternic croșeu de 
stînga în maxilarul adversarului său. 
Acesta a fost aruncat în corzi și n-a 
mai fost capabil să continue lupta: k.o.

Categoria semi-grea : Net superior, 
campionul european Gheorghe Negrea 
l-a învins pe Alan Thomson prin K.O. 
în repriza a II-a.

Categoria grea : Vasile Mariuțan, 
lovind precis și sigur, a reușit să-și 
scoată din luptă adversarul, J. Adam
son, prin K-O. tehnic în repriza a 
dou-a.

Scorul final al întîlnirii (5—5) dez
avantajează echipa noastră.

Astă-seară, Ia Dundee, echipa R.F. 
Romîne va susține al doiiela meci eu 
selecționata Scoției.



Noutăți despre cea de a Xll-a
OW ediție a turneului II. E. F. A. 
&/ pentru juniori la fotbal

Campionatul categoriei A cantinuă

Mîine: ETAPA CONFIRMÂRBLOft

Ne mai despart puține zile de data 
keeper ii celei mai importante compe- 
ții europene de juniori la fotbal: 
urneul U.E.F.A. (pînă aoum doi ani 
* intitula Turneul F.I.F.A., deoarece 
na organizat direct 'sub egida forului 
iternațional). Iată ctfeva noutăți în 
igătură cu această tradițională între- 
ere a celor mai tineri fotbaliști de 
e continentul nostru, întrecere care 
M va consuma între 25 martie si 6 
priite, în R.P. Bulgaria, cea de a 
tfl-a pdiție.

Rezultate din categoria B 
de scrimă

In cad rit' categoriei B de scrimă
- grupa Satu Mare — întrecerile pru
nei etape a returului nu au fost la 
el de echilibrate ca cele de la Craiova. 
>Heren|a de valoare dintre formații 
ste clar oglindită de rezultate. lată-le:

floretă băieți: Stăruința Satu Mare
— Știuta Cluj 11—5; Stăruința Satu 
M are — C.S. Harghita Tg. Mureș 
'5—1; Știința Cluj — C.S. Harghita 
13—3; C.S. Harghita — C.S-M. Lugoj
13— 3; Stăruința — C.S.M. Lugoj
14— 2; Știința Cluj — C.S-M. Lugoj 
14—2; Meciurile CIS. Harghita — Stă- 
’uința Tim’ișOara^ C.S.M. Lugoj! — 
Stăruința Timișoara; Ștîir.ța Cluj — 
Stăruința Timișoara și Stăruința Satu 
tiare — Stăruința Timișoara au fost 
miologate eu Iii—0 (la toate probele) 
ntntcît echipa din Timișoara nu s-a 
jrezeiltăt; floretă fete: Satu Mare — 
Sl-uj 11—5; Tg. Mureș — Lugoj 14—2; 
Sluj — Tg. Mureș 12—4; S. Mare— 
Tg. Mureș 15—1; Cluj— Lugoj 13—3;

1" Tg. Mureș — Lugoj 11—5; 
ui-.j — Lugoj 13—3; Cluj — Tg. Mu- 
•teș 9—7; Satu Mare — Cluj 13—3; 
Satu Mare — Tg. Mureș 15—1; Satu 
Ma re — Lugoj 14—2; Sabie: Satu 
Mare — Lugoj 14—2; Cluj — Lugoj 
12—4; Satu Mare — Cluj 9—7; Tg. 
Mureș —■ Lugoj 11—5; Satu Mare — 
Tg. Mureș 9—7; Tg. Mureș — Cluj 
12—4.

Astăzi începe campionatul 
republican de lupte

C-u întrecerile de astăzi, programate 
In sala Dinamo din Capitală, începe 
:ampionatul republican de lupte. Dintre 
întrecerile grupelor a doua și a treia, 
oare au loc astăzi concomitent, pe 
două saltele, remarcăm îndeosebi pe 

din-tr» formațiile . C.S.A. Marina 
L ianța și C.C.A.. ca și pe cele 
dintre Steagul roșu Orașul Stalin și 
Cetatea Bucur. In ultimul meci de ve- 
r-it ilare pe care l-au susținut zilele 
trecute, marinarii au dovedit o bună 
pregătire tehnică și fizică. După pă
rerea noastră, C.C.A. va avea în echi
pa constănțeană un adversar greu 
ele trecut deși mulți din componențîi 
ei nu a-u rutina concursurilor. Nu 
va fi lipsită de interes nici evoluția 
echipei Voința Lugoj recent promova
tă în categoria A.

Concursul Special Pronosport nr. 
12 de duminică 22 martie a stîrnit un 
viu interes în rîndurile participanților. 
După cum se știe, la acest concurs, în 
afara premiilor obișnuite în bani, I.S. 
Loto-Pronosport oferă în mod GRA
TUIT numeroase premii în obiecte 
printre care și un automobil „Wart
burg" decapotabil.

Toți - participanții la acest concurs 
primesc GRATUIT pentru fiecare va
riantă depusă un cupon numerotat 
oare le dă dreptul să participe Ia tra
gerea din urnă a premiilor în obiecte. 
Deci, cu aceeași variantă depusă se 
merge ia două șanse: odată la pre
miile obișnuite în bani și a doua oară, 
pe baza cuponului primit, la trage
rea din urnă a obiectelor.

In afara automobilului „Wartburg" 
lista premiilor mai cuprinde: moto
ciclete, motoretă, televizor, aragazuri, 
haine de piele din import, cupoane 
de cite 3 m. stofă bărbătească, apa
rate de radio, aparate fotografice, bi
ciclete, stilouri, ceasornice, precum și 
10 excursii pe ruta București—Kiev— 
M< >scova.

Tr bii.ic să mai adăugăm că pro
gramul concursului special Prono
sport nr. 12 este cît se poate de atrac
tiv pentru faptul că figurează șase 
întîlniri din returul campionatului re
publican de fotbal și șase întîlniri din 
campionatul italian, bine cunoscut de 
participanții concursurilor Pronosport. 
In general, programul de etapă nu

• Secretarul comisiei de juniori din 
U.E.F.A., Jose Crahay, a vizitat re
cent Bulgaria pentru a vedea cum se 
prezintă terenurile pe care se vor 
desfășura jocurile Turneului. Crahay 
și-a exprimat satisfacția pentru mo
dul cum comitetul bulgar de organi
zare a dus la îndeplinire măsurile de 
pregătire a Turneului.

• Primele meciuri se vor disputa 
miercuri 25 martie : Turcia—Romînia 
la Dimitrovo și Italia—Anglia la So
fia.

• In grupa B jocurile încep mai 
devreme, deoarece ea cuprinde cinci 
echipe: Italia, Anglia, Romînia, Tur
cia și Grecia. După cum au subliniat 
specialiștii în materie, această grupă 
este cea mai grea, numind-o „grupa 
semifinaliștilor". De ce ? Italia, Anglia 
și Romînia au jucat în semifinalele 
ediției a Xl-a, disputată anul trecut în 
Luxemburg (a patra semifinalistă a 
fost Franța).

• Pentru conducerea meciurilor au 
fost desemnați cei mai buni 15 arbi
tri bulgari, mulți dintre ei internațio
nali: I, Takov, K. Dinov, G. Hristo-v, 
D. Rumencev, P. Djo-nev, St. Cioma- 
kov, N. Guelev, N. Dundarov, K. 
IJzunian, At. Dinev, AI. Gajdarov, D. 
Tanev, At. Stavrev, St. Constantinov 
și Tr. Hristov.

• Pentru- semifinale și finale au 
fost invitați trei arbitri din Austria, 
Ungaria și Romînia.

• Semifinalele Turneului vor avea 
loc la 4 aprilie, iar finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4 la 6 aprilie, toa
te la Sofia.

Concurs de scrimă 
pentru juniori

MJîine dimineață, de La ora 8, are loc 
în sala clubului Metalul M.I.G. etapa 
orășenească a campionatului R.P.R. de 
scrimă pentru juniori. Vor pârtiei., a 
concurenții din asociațiile și cluburile 
sportive bueureștene.

Mîine, spectatorii bii/ -eșteni vor 
face cunoștință tot în sala Dinamo, 
incepîud de la ora 9,30, cu echipele 
din grupele în-tîia și a patra. In pri
ma grupă, șansele cele mai mari le 
are, desigur, Dinamo București, care 
și-a pus în gând, așa cum ne spunea 
antrenorul său Fr. Cocoș, să cîștige 
și a XI-a ediție a campionatului.

Cele mai echilibrate întîlniri le vor 
oferi însă echipele din grupa a patra 
(C.S. Muncitoresc Baia Mare, C. S. 
Muncitoresc Reșița, Metalul M.I.G. 
și Tractorul Galați).

Față de pregătirile pe care le-au 
făcut echipele, spectatorii așteaptă 
întfflniiri dinamice și spectaculoase, 
acțiuni cît mai variate, multă disci
plină și sportivitate, și. bineînțeles, 
...arbitraje corespunzătoare.

^^onosport
este greu și o analiză corectă cu 
ajutorul Programului Loto-Pronosport 
poate da pronosticurile exacte ale me
ciurilor.

• Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
când mai puteți depune buletinele la 
concursul special Pronosport de mîine 
22 martie. To-ate agențiile Loto-Pro
nosport sînt deschise pînă la ora 24 
cu excepția Agenției Centrale din Ca
lea Victoriei nr. 9 care va fi deschisă 
toată noaptea pînă duminică la ora 
8 dimineața.

DIN NOU PREMII MARI 
LA PRONOEXPRES

Seria premiilor mari la concursul 
Pronoexpres continuă. După ce la con
cursul nr. 10, 3 participanți au obți
nut premiul de categoria a 11-a, în va
loare de cîte 100.000 lei fiecare, iată 
că și la concursul Pronoexpres nr. 11 
participantul Preduț lancu din Bucu
rești a obținut premiul de categoria 
a 11-a în. valoare de 100.000 lei. Pre
mii mari au fost obținute și la catego
ria a 111-a unde participanții Hamza 
Gyulă din Miercurea Ciuc și tvan 
Cuvengievici din Buzău au obținut 
cîte un premiu în valoare de 48.152 
Ici,

• La București, Dinamo — Jiul și 
tăcut joi ultimele verificări și In cercări de formații

Pentru mulți din cei care, duminică 
de duminică, urmăresc activitatea e- 
chipelor de fotbal, etapa a doua a re
turului categoriei A constituie „etapa 
confirmărilor". Prima etapă, prin re
zultatele ei și comportarea echipelor, 
a stîrnit multe comentarii care-și aș
teaptă confirmarea —- sau infirmarea 
— în jocurile de mîine :

BUCUREȘTI: DINAMO — JIUL 
(stadionul Dinamo, ora 11);

BUCUREȘTI : RAPID — ST. ROȘU 
(stadionul Giulești, ora 16.15);

Stanca (stingă) — mijlooașul Rapidului și nume 
chiul săi: post) in eventualitatea că nu joacă Dodeanu 
de ultim moment in careul echipei sale. In cădere, el 

balonul lateral.
CLUJ: ȘTIINȚA — PROGRESUL 

BUCUREȘTI;
PLOESTI: PETROLUL — DINA

MO BACĂU;
TIMIȘOARA: ȘTIINȚA — C.C.A.; 
CONSTANȚA: FARUL — U.T.A.; 
Jocuri, în general, echilibrate, din

tre care o mai mare atracție exercită 
cele de la Ploeșți, București și Cluj. 
Fiecare echipă are de confirmat cite 
ceva : Știința Cluj buna comportare 
de la București, Rapid și Petrolul 
victoriile obținute în deplasare, St. 
roșu și Dinamo Bacău succesele pe 
teren propriu, Progresul revenirea 
marcată în jocul cu * tiința Timișoara, 
iar U.T.A., Dinamo București, C.C.A., 
Farul, Jiul și Știința Timișoara vor 
căuta să infirme evoluția sub aștep
tări din prima etapă. Toate la un loc 
au de confirmat debutul promițător al 
returului, etapă importantă în pregă
tirea fotbaliștilor în vederea întrece
rilor internaționale de anul acesta.

NOI PREGĂTIRI ALB 
JUNIORILOR

In preajma plecării la 
Sofia, la turneul 
lotul de juniori al R.P.R. 
a susținut joi ultimul 
meci de antrenament mai 
intens. De data aceasta, 
juniorii au înt-îlnit o for
mație orășenească, Dina
mo I, de care au dispus 
cil 4—0 (1—0). Lotul a 
aliniat următoarea for
mație : Florea — Nedel- 
cu. Boroș (lițeica), Ti- 
țeica (Ștefan) — Nun- 
weil-ler ]V, Surd an — 
Nisipeanu (Dulgheru), 
Varga, Matei (Nisipea- 
nu), Radii, Cr«.>:ii anu. 
Dinamo I, care a fost un 
bun partener de joc, a 
folosit echipa: E. Ștefan 
— Georgescu, Tudor, 
Suitor — Ungureanu, Da
vid — Drăghici, Toth, 
Biricov, Șt. Ștefan, Du
mitru.

ORA DE ÎNCEPERE A 
JOCURILOR

Jocurile etapei de du
minica a -categorici A 
vor începe la ora 16.15 
în București si ora 16 în 
țară, eu excepția parti
dei de la Oluj, pe care 
federația a programat-o 
la ora 15.30.

ȘTIINȚA GALAȚI CA
LIFICATA IN CUPA

Comisia de competiții 
din federația de fotibiail a 
respins ca neîntemeiată 
conitestația introdusă de 
Locomotiva Filaret la jo
cul de Guipă ai Știința 
Gailaiți și a omologat me-

Importanța întîlnirilor de mîine s-a 
reflectat în modul grijuliu în care 
s-au pregătit echipele săptămîria a- 
ceasta. Iată, pe scurt, cîteva amă
nunte.

RAPID a jucat joi cu echipa sa. de 
juniori, folosind tot timpul formația : 
Dungu-Greavu, Stâncii, Macri-Bodo, 
Neamțu-Copil, Raab, Ene II, Olaru, 
Văcaru, care s-a mișcat foarte bine 
după pauză. Dodeanu și Todor, fiind 
accidentați, n-au jucat și participarea

• In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 11 din 
18 martie s-a stabilit:

250.000 lei report la categoria I
28.790 lei report la categoria a I'-a 
Categoria Il-a: 1 variantă de 100.000 

lei; Categoria a II l-a: 2 variante a 
48.152 lei fiecare; Categoria a lV-a: 
27 variante a 3.566 lei fiecare; Cate
goria a V-a: 261 variante a 553 lei 
fiecare; Categoria a Vl-a: 887 va
riante a 162 lei fiecare.

Fond de premii : 860.313 lei.
• Plata premiilor la concursul Pro

noexpres nr. 11 din 18 martie va avea 
loc. luni 23 martie ora 17 la agențiile 
proprii Loto-Pronosport în raza cărora 
participanții și-au depus buletinele.

Programul Concursului Pronosport
nr. 13. Etapa din 29 martie 1959

I. C.C.A. — Rapid
II. Dinamo Buc. — Progresul

III. Petrolul — St. Roșu
IV. Dinamo Bacău —, Știința Cluj
V. Știința Tim. — U.T.A.

VI. Farul — Jiul
VII. Milan — Juventus

VIII. Fiorentina — Padova
IX. Genoa — Sampdoria
X. Torino — Lazio

XI. Roma — Napoli
XII. Lanerossi — Internazionale

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro
nosport.

Rapid — St. roșu • Echipele ao

lor în meciul de duminică este pro
blematică.

SEMN DE ÎNTREBARE prezintă 
la Steagul roșu nostul de centru îna
intaș, deoarece Proca este indisponi
bil. In rest, se pare că formația va fi 
aceeași de duminica trecută.

TREI REPRIZE A 30 MINUTE a 
durat antrenamentul de joi al lui 
Dinamo București, în compania echi
pei Ind. Bumbacului. In acest joc, di- 
namoviștii au încercat mai multe for
mule de echipă, doar Uțu, Popa și

probabil stoper (ve-
— intr-o intervenție 
reușește să respingă

Dragomir jucînd tot timpul. Formația 
utilizată : Uțu-Popa, Motroc (Căli- 
noiu), Călinoiu (Panait)-Al Vasile, 
(Călinoiu), Nunveiller (Szbkb)-Kiisz- 
egi (V. Anghel), Dragomir, Ene (Bii- 
kbssy), Szakacs I (Biikossy), Se:ne- 
nescu (Suru). Nicușor, indisponibil 
nu va juca duminică. Ieri, dinamoviș- 
tii au făcut un nou antrenament, pe 
grupe (apărarea și atacul). Formația 
nu a fost alcătuită.

JIUL nu s-a fixat încă asupra echi
pei cu care va înfrunta pe Dinamo 
București. Linia de atac este compar
timentul care ridică probleme. For
mația va fi alcătuită definitiv la 
București.

MARE INTERES stîrnește la Cluj 

ȘTIRI Șl REZULTATE DE FOTBAL
ciul ou rezultatul de pe 
teren, 2—1 pentru Știin
ța Galați. Aceasta s-a 
calificat astfel, pentru 
Optimile Cupei.

PREGĂTIRILE ECHIPE
LOR DE LA B Șl C

• Minerul Lupani a 
susținut să-ptămîna aceas
ta două întîlniri. Intr-una 
a întrecut pe Metalul Ți
ței ul Roșu cit 1—0 (0—0), 
punctul fiind marcat de 
Onea; într-alta a cedat 
echipei Dinamo Craiova 
ou 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost marcat de 
Marica. (I. Ciortea, co
resp.).

• C. S. Tg. Mureș a 
întreprins un turneu în 
regiunea Baia Mare 
unde a jucat următoarele 
theciuri: cu se! Satu 
Mare 3—3 (1—1) dumi
nică; marți cu Recolta 
Cărei 3—2 (1—1); joi cu 
Dinamo Săsar B. Mare 
4—3 (2—1). Duminica 
aceasta joacă l-a Sighet 
cu Stăruința. (V. Săsâ- 
ranu, coresp.).

• Rulmentul Bîrlad a
întîlnit în jolc amical U- 
nirea Focșani de care a 
dispus cu 3—2 (1—1)
prin punctele marcate de 
Chirilă, Cocoș și Nioules- 
cu (autogol). Pentru oa
speți a marcat Cioboată 
(2). Rulmentul a aliniat 
formația: Leafă, (Roman) 
— Berbecn, Motoc, Istra- 
te — Jurcă, Radu (An- 
dronache) — Berce-a (Zu- 
purean-u), Cocoș, Chirilă, 
Sltttnski, Barrio ti (Dască
lii). (Uliade Solomon, co- 
lesp.).

partida de duminică, peste 3000 de 
cereri de bilete fiind adresate din ra
ioane. Susținătorii Științei așteaptă 
prima victorie în campionat a echipei. 
Joi, studenții au făcut un antrenament 
ușor, la care a absentat Nicoară, fiind 
lovit. Dacă nu va juca el, antrenorul 
Mărdărescu îl va folosi pe Scârlă- 
tesen. De asemenea. Petru Emil — 
accidentat Ia antrenamentul de marți, 
e probabil să fie y locnit cu Roman.

PROGRESUL PLEACA azi la Cluj 
cu aceeași echipă care a învins pe 
Știința Timișoara. Joi la antrenamen
tul cu juniorii (o repriză) și Lamino-: 
rul (alta) a fost folosită și o linie 
de atac cu Neagu extrem stînga.

NEACȘU I nu va juca mîine la 
Petrolul, fiind lovit, astfel că apărarea 
imediată va fi următoarea : Sfetcu- 
Pahonțu, Marini ;cu, Topșa. In schimb, 
celelalte comparmerite prezintă semne 
de întrebare. Joi contra echipei Poiana 
Cîmpina (3—1 pentru Petrolul), au 
jucat : Fronea, Neacșu II (Tabarcea)- 
Constantinescu (Botescu), Tabarcea 
(M. Marcel), Dridea (Voica), Babone, 
Bădulescii.

DINAMO BACAU a jucat joi cir 
C.S.A. din categoria O, în fața căreia 
a aliniat formația : Faur (Bucur)- 
Giosanu (FI. Anghel), I. Lazăr, Ciucu, 
(Biltz)-Cîmarti (Țîrcovnicu), FI. An
ghel (Ujvari)-Rădulescu, Filip (Mihai), 
Asan, Ciripoi, Drăgoi (Publik). Du
minică e probabil să joace formația 
din partida cu Farul.

LERETER STOPER și aripa Con- 
stantin-Neacșu constituie noutățile e- 
chipei Știința Timișoara, oare joi a 
jucat cu formația secundă și a învins 
cu 5—3, fără să dovedească însă o 
îmbunătățire a formei.

Echipa probabilă: Enăchescu-Coje- 
reanu, Lereter. Florescu-Tîlvescu, Tă- 
nase-Constantin, Neacșu, Mazăre, Că- 
dariti, Boroș.

C.C.A. a plecat ieri dimineață la 
Timișoara fără frații Zavoda. Formația 
va fi: Toma-Cepolschi, Nagy, Staicu- 
Jenei, Mihăilescu-Cacoveanu, Constan
tin, Alexandrescu, Crișan, Tătarm

IN TRECERE spre Constanța, echi
pa U.T.A. a făcut ieri un p^nas la 
București. Cu acest prilej, an..enorul 
Braun ne-a declarat că nu modifică 
echipa care a pierdut cu Rapid. Astăzi 
după masă U.T.A. va face un antre
nament de acomodare pe stadionul din 
(. onstanța.

DE LA CONSTANȚA nici o veste 
precisă care să anunțe formația. An
trenorul Lengheriu nu s-a fixat încă 
asupra ci.

• Joi La Pitești; Alela, 
kfl Pitești — Știința Cra
iova 1—1 (0—1). Au 
marcat: Ooieea (St.) și 
Paraschiv (M.) (I. Chili- 
bar, coresp.).

• Miercurii la Arad:
C.F.R.—C.F.R. Timișoa
ra 0—1 (0—0). Unicul
gol a fost marcat de Gali 
(min. 75). Formațiile: 
C.F.R. ARAD: Bătrîn — 
Cazan, Mădărășan, Izghi- 
reanu — Mint. Blaj — 
Vaczi, loanovici, (Pedes- 
cu), Negru II. K-leim, 
Varga. C.F.R. TIMIȘOA
RA : Sziklai (Boroș) — 
Predai (Gorbuș), Brî-nzei, 
Bodo (Apter) — Gali, 
Stepan (Lenghel) — Po>- 
puț, Enderle, Fodor (An- 
drovici), Androvici (Pre- 
doi), Țigankic. (Șt. Wein
berger, coresip.).

• Duminică la Arad, 
un cuplaj: AMEFA — 
C.F.R. Timișoara și C.F.R. 
Arad — Metaktl Bocșa 
Romînă.

• Jocuri amicale la 
Galați: Dinamo Gailaiți •— 
Victoria Buzău 0—1 
(0—1) — a marcat Er
nest ; Știința Galați — 
Dinamo II Galați 1—0 
(1—0), a înscris Dan. 
(A. Schenkman. coresp)

• La Sigliet: Stăruin
ța Sighet — Minerul J. 
Mare 3—1 (0—0). Au
marcat Galici (9) și Kon- 
kos, respectiv Drăgan. 
(Gh. Dăbală, coresp.).

BILETELE PENTRU 
RAPID — ST. ROȘU

... se găsesc azi la ca-, 
sele obișnuite. Mîine la 
stadionul din Giuleșfi nu 
se vor vinde bilete.



în loe de... cupă!

Conferința internațională
a ziariștilor sportivi de la Budapesta

Poate că in ziua aceea in Tirgo- 
viște niai erau și alte competiții spor
tive. Trebuie să fi fost, că deh, nici 
fotbaliștii nu stau degeaba, nici volei
baliștii n-au astimpăr pină nu se în
trec măcar într-o competiție de casă. 
Nici un sportiv nu stă la gura sobei 
cind simte că primăvara dă tîrcoale 
orașului. Dar parcă toată lumea se 
vorbise să meargă ut unei la arena 

Desen de: D. Mihăilă
de popice. Mereu se deschidea ușa, 
lăsind să intre alți oameni, tineri și 
vîrstnici, care veniseră să arunce și 
ei măcar o dată bila și să răstoarne 
popicele, care pină atunci se țineau

Activitatea la tir
„Cupa primăverii’- la tir, organizată 

recent pe poligoanele Capitalei, s-a 
bucurat de succes deplin. Cu toată vre
mea nefavorabilă', -au participat la în
treceri peste 80 trăgători. Cupa a fost 
cîștigată de secția de tir a Palatului 
pionierilor, iar inoivrdual de junioara 
Alina Maxim de J>a Clubul Sp. Școlar, 
care a realizat 241 p. în proba de 3x10 
focuri.

Astăzi și miine, pe poligoanele din 
București se desfășoară prima etapă a 
campionatului Capitalei ia probele 3x10 
șl 3x20 focuri armă sport. La întreceri 
și-au anunțat participarea 18 echipe.

O INTERESANTA ÎNTRECERE DE TIR 
PENTRU STUDENȚII DIN CAPITALA

Centrul universitar București organi
zează o competiție de tir în cinstea zi
lei de 1 Mai. întrecerile se vor des
fășura în trei etape: I — 23-20 martie 
(cu proba culcat nerezemat 3x10 focuri); 
II — 20-26 aprilie (proba 3x10 focuri, 
armă sport); III — 27 aprilie — 3 mai 
(p robia 3x20 focuri, armă spori). Con
cursul este deschis tuturor studenților 
din Capitală și se va desfășura pe po
ligonul I.C.F. Vor fi întocmite cla
samente individuale și pe echipe de 
institute.

IN CAPITALĂ

AZI
VOLEI: Sala Giulești, de la ora 

16,30: Progresul—C.P.B. (ferii.); Ra
pid—C.C.A. (mase.).

LUPTE : Sala Dinamo, de la ora 
9,30: etapa I a campionatului repu
blican pe echipe.

CĂLĂRIE: Baza hipică din calea 
Plevnei. de la ora 15: Concurs de 
selee |ie

AiLETISM: Sala Floreasca. de la 
ora 16 : Concurs pentru juniori.

BASCHET: Sala Giulești, ora 19: 
Metalul M.I.G.—Dinamo București 
(mase. cat. A).

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, ora 
19: concurs organizat de comisia oră
șenească.

MIINE
RUGBI : Stadionul Constructorul, 

ora 12 : Constructorul—Progresul ; 
stadionul Dinamo, ora 9.30: Dinamo— 
C.C.A.; stadionul Uzinelor Republica, 
ora 16: Metalul M.I.G.—C.S.M.S, Iași 
(meciuri în campionatul categoriei A). 
Teren P.T.T., ora 9.30: Rapid—Cetatea 
Bucur; stadionul Tineretului, teren II, 
ora 9,30: Arhitectura—C.S.U. Bucu
rești, ora 11: Metalul M.I.G. II —
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țanțoșe... Lasă că e și plăcut să ur
mărești cum se rostogolește bila pe 
pistă, năpustindu-se pină la urmă în 
grămada de popice și zvirlindu-le cit 
colo...

Printre concurerdi erau și membrii 
comisiei raionale și orășenești de po
pice. Dar nu unul sau doi, ci ab
solut toți membrii comisiei. Și ai celei 
orășenești și ai celei raionale. Veniseră 
și Alexandru Albu și ton Leafa și 
Dumitru Dincă și Dumitru Scorei și 
Petre Ilie și Niță Gheorghe... Toți...

Dar să arunci mereu cu bila, fără 
să te întreci cu cineva, parcă n-are 
prea mult haz. De aceea, după ce s au 
„încălzit" puțin, unul din ei a pro
pus șt ceilalți au fost imediat de a- 
C’,rd să se formeze două echipe și să 
se vadă care e mai tare... Zis și ■■ 
făcut. Cele două echipe au început 
întrecerea, „galeria" a intrat și ea în 
funcție, in Sjirșit s-a încins un meci 
in toată regula. Pină la urmă, una 
din echipe, doborînd mai multe popice, 
a fost proclamată învingătoare in a- 
ceastă partidă memorabilă pentru pu
blicul tirgoviștean...

Cum era vorba de o întrecere ad- 
hoc, echipa ciștigătoare n-a putut pri
mi nici d:piome, n ci plachete și cu 
at it mai puțin o cupă pe care s-o ex- 
puie apoi in locul cel mai vizibil. Pină 
la urmă însă, tot au făcut rost de 
o... cupă. Au adus o... darnigeană cu 
țuică de Vă’eni, care a fost inmi- 
nată cu mare pompă echipei învin
gătoare. Și „cupa" a început să cir
cule din mină in mină și mai ales 
de la... gură la gură. Cum se vede, 
era o cupă... transmisibilă / Nu vrem 
să insistăm asupra... dexterității :u 
care era... pasată dumigeana de la 
un om la altul. Cert ește că echipa 
învingătoare a putut... aprecia înde
lung tăria țuicii de Văleni...

Dar ce-i drept, e drept: învingătorii 
s-au gîndit și la învinși. Nu se făcea 
să bea numai ei, iar învinșii, care 
și așa erau amăriți, să n-aibă nici o 
plăcere. Cu ce era să-și stingă focul, 
săracii, dacă nu cu țuică? Și cînd mi 
ți-au înșfăcat damigeana, n-au mai 
lăsat-o pină nu i-au văzut fundul! 
Și... „cupa" fiind cam măricică, oa
menii au avut ceva de... lucru. La un 
moment dat. unii dintre ei de-abia 
se mai țineau pe picioare, iar alții ve
deau totul în dublu exeșiplar. Bineîn
țeles, n-au lipsit nici chiotele.

Și încă n-am redat tot „finalul" 
acestui concurs de popice. Ce-a mai ur
mat, e mai bine însă să nu pomenim

Firește că sancțiunile date apoi de 
către consiliul orășenesc U C.F.S. au 
fost bine venite. Tirgoviștenii susțin 
însă că cei de la U.C.ILS. n-au fost 
suficient de hotărîți și că e cazul să 
reia în discuție cele petrecute și să 
vină cu măsuri care să-i... trezească 
de-a bîne’ea pe cei în cauză...

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

(după o corespondentă trimisă 
de Mișu Avanu).

Unde 
mergem ?

Petrolul Pitești; teren Iii: ora 11 : 
Aeronautica—Laminorul Roman ; teren 
IV: ora 11: Dinamo Miliția—S.N.M. 
Constanța (meciuri în campionatul 
categoriei B).

ATLETISM: Sala Floreasca, de Ia 
ora 9: Concurs pentru juniori; stadio
nul Giulești, ora 9: start în etapa a 
II-a a „Cupei Primăverii” Ia marș.

CICLISM: Șoseaua Alexandria km. 
7: ora 10: Concurs de fond pentru 
toate categoriile de alergător1

CĂLĂRIE: Baza hipică din calea 
Plevnei, de la ora 9: concurs de 
selecție.

LUP TE: Sala Dinamo, ora 9,30 
etapa I a campionatului republican pe 
echipe.

VOLEI: Sala Floreasca, de la ora 
11,30: Dinamo—C.S.M.S. lași (mase.); 
Voința—Stiinta Cluj (mase.); de ia 
ora 16.30: Metalul M.I.G.—Rapid 
(fem.); Cetatea Bucur — Victoria 
(mase.).

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 8.30: C.S.U.—Voința Orașul Sta
lin (fem.); Progresul—C.C.A. (fem.); 
ora 19: C.C.A.—Dinamo Oradea 
(mase.).

FOTBAL: Stadionul Dinamo, ora 
11: Dinamo București—Jiul Petroșani;

(Urmare din pag. 1) 

poarelor, pentru bună stare, pentru 
pace.

In continuare a luat cuviirtul Vet5 
Iozsef, membru în prezidiul Uniunii 
Ziariștilor Maghiari, care a prezentat 
raportul „Ziariștii sportivi în slujba 
păcii și a înțelegerii între popoare". 
In referait s-a subliniat importanța a- 
cestei conferințe, precum și faptul că 
discutarea unor probleme profesionale, 
gazetărești, va crea posibilitatea creș
terii prestigiului presei sportive in
ternaționale, va oferi ziariștilor par- 
tieipanți la reuniune posibilitatea de 
a veni cit propuneri și sugestii legate 
de activitatea sportivă internațională 
înaintea Congresului ziariștilor spor
tivi, care va avea loc la Viena, în 
luna mai a acestui azi.

In referatul prezentat an fost ridi
cate probleme deosebit de importante 
privind înlăturarea obstacolelor din 
calea activității ziariștilor sportivi, 
probleme în legătură cu calificarea 
profesională a gazetarilor de sport, cu 
apărarea intereselor morale și profe
sionale ale acestora precum și în le
gătură cu întărirea relațiilor amicale 
ale colectivelor de ziariști aparținînd 
diferitelor organizații naționale. S-a 
subliniat că, în general, presa spor
tivă internațională se achită destul de 
bine de sarcina sa în ceea ce pri
vește publicarea rezultatelor sportive, 
arăiîndu-se că agențiile telegrafice ca 
și marile organisme însărcinate cu

Amănunte despre Campionatele 
internaționale studențești de schi 

de la Zakopane
De curînd s-ati desfășurat în cunos

cuta stațiune de iarnă Zakopane tradi
ționalele întreceri de schi intitulate 
/.Campionatele internaționale studențești 
ale R.P. Po'.ooe”, la care a participat și 
o delegație de schiori romîni reprezetl- 
tînd U.Ă-S.R. In legătură cu desfășu
rarea acestui însemnat concurs am 
stat de vorbă cu tov. asistent Dumitru 
Forța de la I.C.F-, care a însoțit de'e- 
gația în calitate de antrenor.

— De la început țin să spun că 
participarea ia campionatele interna
ționale studențești ale R.P. Polone a 
fost deoseb t de valoroasă. La Zako
pane s-au prezentat scluori din 16 țări 
cu o puternică tradiție în schi printre 
care U.R-S.S., Frar.ța, Austria, R. Ce
hoslovacă, Finlanda. Norvegia, R.F. 
Germană și b’r.eîiițeles R.P. Polonă. O 
frumoasă comportare au avut schiorii 
sovietici, care au cucerit primele locuri 
în toate probele de fond, iar la cele 
alpine, deși concurență au fost foarte 
tineri, între 17-18 ani. au dovedit o 
bună pregătire tehnică, mult talent 
și s-ati clasat pe Joc'ri fruntașe. De 
asemenea trebuie menționată compor
tarea gazdelor, care an cucerit primat 
loc- la cele două combinate: alpină și 
nordică. Reprezeriiaiiții l.-A.S.R. au 
luptat din toate puterile pentru a re
prezenta țara cu cinste în fața unor 
adversari de mare valoare. Schiorii 
romîni au realizat unele performante 
remarcabile: V. Cîrstoeea locul 5 la 
combinata alpină ;i 10 ia slalom u- 
riaș; G. Libhardt locul 7 la combina- 

stadionul Giulești: ora 16.15: Rapid— 
Steagul roșu Orașul Stalin.

SCRIMA: Sala ’ Metatuf M.Î.G., de 
ia ora 9, întreceri in cadrul campio
natului republican de juniori.

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, ora 
10: concurs organizat de'comisia era
șenească.

IN ȚARĂ DIN TOATE SPORTURILE
HOME

BASCHET: Campionatele categoriei 
A: masculin: Voința Iași—Dinamo 
Tg. Mureș; Știința Cluj—Cetatea 
Bucur; Știința Timișoara—Rapid Bucu
rești ; Torentul Galați—Olimpia Bucu
rești ; feminin : Voința Oradea—Olim
pia București, Banatul Timișoara— 
CS Oradea, Alimentara Tg. Mureș— 
Rapid București, Voința Tg. Mureș— 
Grnstructoru! București.

VOLEI: Tractorul Orașul Stalin — 
Constructorul București (mase.); Voin
ța Orașul Stalin—Știința Timișoara 
(fem.) ; Știința Cluj—Dinamo Bucu
rești (fem.), Someșul Cluj—Voința 
Sibiu (fem.).

RUGBI : Meciuri în campionatul ca
tegoriei A: Bîrlad: Constructorii!— 
C.F.R. Griviț-a Roșie; Timișoara: Ști
ința—Știința Cluj. Meci în campiona
tul categoriei B: Ploeșii: C.S.A.—-Si
rena București. Meciuri în „Cupa 
R.P.R.": Lupeni: Minerul—Știinta
Petroșani; Brăila: Unirea T.U.G.— 
Știința Galați. 

transmiterea informațiilor . acordă o 
foarte mare atenție sportului. Cola
borarea între radioul diferitelor țârf 
se face în mod exemplar, iar televi
ziunea joacă un rol din ce în ce mai 
important în reflectarea vieții spor
tive.

Vorbitorul a subliniat faptul că 
mai există încă numeroase ele
mente și obstacole care îngreu
nează informarea. Sînt anumite 
careuri și servicii de organizare a 
competițiilor care împiedică munca 
ziariștilor sportivi, aplică măsuri dis
criminatorii față de reprezentanți ai 
presei din țările lagărului socialist. 
Subliniind că pacea e un factor pri
mordial al fericirii omenirii, al vieții 
sale mai frumoase și mai bune, el a 
cerut gazetarilor sportivi participant! 
la conferință să-și întărească efortu
rile în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare.

„Numai în timp de pace — a ară
tat vorbitorul — poți practica pe de
plin sportul”.

Referatul a adresat nn călduros a- 
pel ziariștilor sportivi să lupte neobo
siți ca tineretul și sportivii noștri să 
nu cunoască niciodată ororile războ
iului. ca sportul — așa cum T-a pre
conizat francezul Pierre de Coubertin 
— să fie im element al conștiinței 
umane și al întrecerii nobile între ti
neri.

Deseori referatul prezentat a fost 
întrerupt de aplauzele p irticipanților, 
care și-au exprimat adeziunea lor de- 

ta alpină și 15 la slalom special; Ger
trude Lexen locul 9 la slalom special 
și 10 la slalom uriaș ; Elisabeta Suciți 
Jocul 11 la slalom uriaș și 12 la com
binata alpină; echipa de ștafetă 4x10 
km. loctil 11 din 24 ștafete 
ctc. Vreau să precizez că între
cerile s-au desfășurat pe un timp 
total nefavorabil, și pe o ză
padă foarte dificilă. Ploaia căzută 
aproape în fiecare zi a muiat zăpada- 
făcînd-o umedă, „grea". De asemenea, 
trebuie să vorbesc despre atmosler. 
plăcută, de strtnsă prietenie, care a 
domnit tot timpul întrecerilor. Studen
ții din cele 16 țări au transform.-1 
această competiție sportivă într-o ma
nifestație de >ldă amiciție între 
tinerii veniți aici din atîtea țări ate 
Europei.

Rolf Straub, unul din reprezentanții U.A.S.R la Campionatele interna- 
ționalc. studențești de la Zakopane.

CONTINUA SERIA <,.XI.r.lX>R DE BOX 
iN BUCUREȘTI

Astăzi și mîme au Ioc îu Capitală doua, 
noi reuimBini de box.
• Astă seară, înrepînd de ta ora 19. 

sala Floreasnon găzduiește gala organizată 
de c&ubol Voința. Din program so des
prind mectarflo dirrtre Mrreea Oobrescu 
(C.C.A.) și Toma Iii© (Voința), Cfh. 
Lache (Voința» și V. Șchiopu (C.C.A.), 
P. Vizitiu (Voința) și M Atb>u (Votata 
Pleoști), pre ;utm și revanșa Ion Rflili- 
taru (Voințal-V. Czegeli (C.C.A ).
• Miine dimineață, în arena Circutut 

de Stat, va avea loe îneepînd de 
ora o alta reamane. crgaii zatâ de» 
ciufeud Spake..-c. p... prort-at»•«( -ate- «*-  
gurcaxă o serie de boxeri consacra ți, pre
cum și tineri care s-<aa afirmat în «Sti
mele gale. Cu acest prilej vor reapare 
boxerii den Cîmpina M. NLcoBau și P 
Zăinescu, care an lisat, recent» o hună 
Impresie în Capitala. lata eftenra 
etrîri**  din programsat galet tie miine 
dimineață: Șt. Dumitrache Oct. Eremia< 
D Fier"»ra_p. 1 - !>-v. ftfa-i-» I-' 
ZiQberman. M. Goanță-Gb Angliei Bf. 
Nieaiau-N. Alexandra. T. Bătrin»<«ia 
Rossler (în meci revanșă).

PROIECȚIE DE FILME SPORTIVE 
documentare

Astăzi după amiază, începînd de Ia 
ora 10, secția de patiaaj a clubului spor

plină față de problemele importante 
tratate, de referat, față de activitatea 
prodigioasă pe care o duce presa 
sportivă din R.P. Ungară pentru înțe
legerea și apropierea între ziariștii 
sportivi din diferite țări ale Ttinit:.

In cadrul discuțiilor pe marginea 
referatului au fost ridicate numeroase 
probleme legate de creșterea presti
giului presei sportive internaționale și 
de larga popularitate a sportului, de 
necesitatea stringent contactelor intre 
ziariștii sportivi în lupta pe care re- 

• prezentanții presei trebuie s-o ducă 
pretutindeni pentru ca serviciile ofb 
ciale să respecte libertatea de infor
mare sportivă, sa nu împiedice din 

'motive politice sau ideologice munca 
ziariștilor stranii.

Ideile șî propunerile exprimate în 
cadrul conferinței de la Budapesta a 
gazetarilor sportivi vor depăși desigur 
zidurile sălii care a găzduit conferin
ța, vor avea un larg răsunet, răspîn- 
dindu-și influența binefăcătoare în rîn- 
durile condeierilor presei sportive din 
lumea întreagă.

Ieri ditpă-amiază a avut Ioc în sediul 
Casei Ziariștilor Maghiari îrt.-hiderea 
Conferinței internaționale a ziariștilor 
sportivi.

Lnînd cuvîntul, tovarășul Veto Iozsef, 
vicepreședintele Uniunii Ziariștilor Ma
ghiari. a subliniat fantui că această 
conferință și-a atins întrutotnl scopul. 
Vorbitorul a ținut să mulțumească în 
mod special organizatorilor conferinței 
— O.I.Z. — precum și tovarășului Btir-' 
khardt care, din partea secretariatu
lui O.I.Z., a depus multe străduințe ca 
reuniunea ziariștilor sportivi să decurgă 
în cele mai bune condițhmi.

Tovarășul Veto a mulțumit tuturor 
ziariștilor sportivi, eare s-an ridicat 
în crreîntu) lor împotriva discriminări
lor în sport, care și-au dat adeziunea 
să lupte și mai activ pentru pace 
prietenie între popoare.

„Este clar — sublinia tov. Veto —• 
cît rău provoacă faptul că poporul 
chinez care numără peste 650.0W.00O 
de oameni nu poate lua parte la marile 
competiții sportive internaționale, nu 
are drepturile ce se cuvin unei ase
menea națiuni”.

Concluzia principală care s-a des
prins din lucrările conferinței a fost 
aceea că datoria fiecărui ziarist sportiv 
este să lupte pentru întărirea unității 
sportive, pentru dezvoltarea contactelor, 
internaționale, pentru pace, pentru în
lăturarea primejdiei războiului. In ac
tivitatea sportivă este necesar ca infor
mația să se facă rapid și în condiții 
'iptime, să nu existe n-ici nn obstacol 
:n calea activității ziariștilor de sport. 
In felul acesta munca lucrătorilor din 
resa sportivă va fi și mat rodnică.

tiv Dinamo organizează în sala de fes
tivități a cltitofuri o proiecție de fîltme 
documentare cu aspecte din activitatea 
internă și internațională de hochei și 
patinaj. Ptoiecțita de filme va ffc urmată 
de o reuniune tovărășească. Sînt invi
tați să particiipe patinatorii și hoeheiș- 
tii din Capitală» precum, și alți- sportavi 
csre doresc să vizioneze ffîmeile docar- 
menta re.

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 
DE BOX JUNIORI AI ORAȘULUI 

BUCUREȘTI

Sala uzinelor „Mao Tie-dun’* a găz
duit .joi seară fi ni atlete campbonatulm re
publican de box la j umiori (faza a III-a) 
și seniori (faza I>.

lată rezultatele: JUNIORI: A. Cor> 
stautin (D) b.p. I. Dorobanțu (Lamino
rul); C. Văduva (D) b.p. P. Varneute 

Gh. Radu (Șc. sp. UCFS) bp- 
S. Bălani (CER Gr. R); Gfa.. Vasiile (Sem.> 
b.p. P. loanițescu (D>; L.. Ga-wllâ
(CFR ICI) b^p. V. Balmwș (>Șc. sțp. 
UCFS). SENIORI: C. Sfe^a (Metaloc-portj 
b.p. C. Dumitrescu (CVR ICI); C. Rusu 
(CSU) b.p. M. Dhwă (Coinstructoruli; 
O. Râdlutescu (Constructorul) b.eb. I. 
Pătrat (ICSIM); M. Vasiliu (CSU) Wp. 
V. Șerb an (CFR ICI); S. Sarmando 
fTinnurwri INiob b.p. I BHmBr-tac ' " w*  

ML. Bălan (T.N.) b.p. N. Turliu (CSU)t



Răsfoind presa sportivă internațională ACTUALITĂȚI SPORTIVE! 
___SOVIETICE I

Arbitrii sovietici V, Sce'cikov si I. lahonui, care au 
condus la București meciurile de nochei din cadrul tur. 
neului internațional organizat în capitala țârii noastre 
au împărtășit ziarului „SOVIETSKI SPORT" impresii 
asupra vizitei în Romînia.

Autorii articolului vorbesc despre patinoarul artificial, 
•cotind în evidență caracteristicile Iui tehnice precum și 
«arhitectura sa simplă dar frumoasă".

Ciinoscuții specialiști acordă calificative frumoase jo
cului hocheiștilor romîni:

„Reprezentativa ronunâ este alcătuită în mare majo
ritate din hocheișfi tineri. In timpul turneului, formația 
și-a ridicat nivelul jocului realmente de ta meci la îneci. 
Și dacă in prinsele initîliiiri sportivii romîni evitau pro
cedeele de forță, în următoarele ei au început’ să te 
aplice cu succes. De remarcat că acest procedeu tehnic 
și l-au însușit nu numai apărătorii, ci și atacanții'.

In încheiere V. Scelcikov și I. lalionin remarcă:
„Sîntem convinși că nu esie departe vremea când ho- 

cheiștii romitii își vor însuși toate secretele acestui fru
mos sport și vor păși ferm în marea arenă interna
țională".

★
Cu prilejui „Tîrgului internațional de primăvară" de 

Ia Leipzig sportiva noastră Olga Orban a obținut un 
frumos succes, cucerind primul loc în turneul feminin 
de floretă organizat in localitate. Ziarul „DEUTSCHES 
SPORT ECHO" din R.D.G. a adus elogii învingătoarei 
tradiționalului concurs din orașul tirgurilor internaționale.

„Nici nu se putea altfel — scrie ziarul. Rominca 
Ol»a Orban, care a ciștigat în 1957 acest concurs și 
care are în palmares o serie de răsunătoare victorii pe 
plan internațional, s-a dovedit și de data aceasta cea 
mai bună. Ea a întrecut fără dificultate pe cele două 
trăgătoare poloneze și pe cele patru ooucurente ger
mane, ocupînd primul toc în finală".

★
O competiție sportivă care atrage atenția iubitorilor 

fotbalului este campionatul Americii de Sud ce se des

In toate țările Europei unde campionatele au fost întrerupte în timpul 
iernii, au reînceput întrecerile. Excepție face doar campionatul Uniunii So
vietice, care va fi inaugurat ia sfirșitul lunii aprilie. Asta însă nu însemnează 
că fotbaliștii sovietici nu și-au început pregătirile. Echipa Zenit din Lenin
grad se află într-un turneu în R. P. Chineză, în timp ce alte formații frun
tașe se antrenează și susțin meciuri amicale în sudul țării, unde condițiunile 
climaterice permit desfășurarea partidelor.

fășoară în Argentina. Marea surpriză a întrecerii a pro
dus-o echipa sfatului Peru, care a întrecut formația 
Uruguayului și a terminat la egalitate cu campioana mon
diala, Brazilia.

Sub titlul „Peruvienii ciștigă în 10“ „SOVIETSKI 
SPORT" subliniază victoria cu 5—3 obținută în dama 
L’ruguayului înlr-un meci îu care cîștigă-torii au fost 
lipsiți din min. 36 de cel mai bun atacant, extremul 
stingă Juan Seminario. „In repriza a ll-a peruvienii. 
deși în inferioritate numerică — scrie ziarul — au 
reușit să mențină avantajul de 2 puncte acumulai în pri
mele 30 de minute".

Campionatul nu a adus deocamdată organizatorilor 
beneficiile scontate. Revista ..DIE NEUE FUSSBALL 
WOCHE" din R.D.G. remarcă faptul că „la deschiderea 
campionatului au asistat doar 38,000 spectatori, cifră 
foarte mică dacă ținem cerat că în primul meci a evoluat 
formația țării gazde". Motivul? Suporterii echipei Argen
tinei sint nemulțumiți de modul cum a fost alcătuită 
formația.

„Dacă treburile var merge și mai departe așa — scrie 
revista vest-germană ,,DER KIGKER" — campionatul 
amenință să devină falimentar... Brazilienii i-au tras pe 
sfoară pe organizatori, venind cu o echipă cîrpită... Nu-i 
de mirare deci că stadioanele sint pe jumătate goale",

„DIE NEUE FUSSBALL WOCHE" arată într-un co
mentariu că „Uruguayul nu mai este echipa care a de
lectat spectatorii la C.M. din 1950 și 1954. Lipsesc 
Schiaffino, Santamaria, Andrade. Ultimul joacă acum 
într-o echipă de district. Ce soartă tristă are acest mare 
jucător. Unchiul său a fost în trecut, prin al treilea de
ceniu ai secolului nostru, unul din cei mai celebri fot
baliști ai lumii, ceea ce nu l-a împiedicat să moară ca 
un vagabond. Ar fi trist ca și nepotul său, care in 
1954 a fost declarat cel mai bun fundaș al campionate
lor mondiale din Elveția, să aibă aceeași soartă"

Nu-i de mirare. Andrade n-ar fi nici primul și nici 
ultimul fotbalist profesionist carc-și încheie cariera fn 
cea mai neagră mizerie, după ce i s-a părut că gloria 
și ofertele ispititoare ale cluburilor nu vor înceta nicio
dată—

Tur de orizont în fotbalul european
A fost alcătuit lotul primei reprezentative a

• Real Madrid—Atletico
R. P. Ungare. • Situația campionatelor In diferite țări 
Madrid în semifinala C.C.E.

In R.D- Germană s-ara desfășurat 
piuă acum două etape. Pe pri
mele locuri se află formațiile 

Vorwărts Berlin, Aktivist Senftenberg, 
Lokomotive Leipzig cu cite 3 puncte.

r ii vederea bogatului sezon in ter- 
național, au fost alcătuite lotu-

A rle reprezentative de fotbal ale 
R.P. Ungare. Lajos Baroti — selec
ționer unic, a remarcat în comentariul 
făcut cu privire ia jucătorii selecționați 
în prima echipă, că în lot au fost in
troduși 3 jucătorii tineri, cu mari

0 săptămînă 6.M.A. 
In R. P.D. Coreeană

In R-P.D. Coreeană se desfășoară o 
săptămînă înclinată trecerii normelor 
complexului G.M.A Tineretul ia parte 
cu entuziaștii la competiții. Numai în 
prima zi, 3000 de locuitori din orașul 
Pherfian și 35.000 din provincia Cea- 
gando au luat parte Ia concursuri de 
schi, gimnastică, cursa cu obstacole etc.

După recwita liotărire a Consiliului 
de Miniștri al R-P.D. Coreene au pri
vire ia dezvoltarea culturij fizice, miș
carea sportivă a luat 'un mare avînt. 
Hotărîrea prevede numeroase acțiuni 
pentru atragerea oamenilor muncii în 
activitatea sportivă. Săptămînă G.M.A. 
este una dintre acestea. Se așteaptă 
ca în cursul anului 1959 un ntilion și 
jun lătate de oameni să treacă normele 
«muplexului- In momentul de față! 
există în R.P.D. Coreeană 8600 coiec-| 
tive sportive care reunesc 1.100.000 
membri. In cele 70 secții sportive ale! 
combinatului cMmic de Ia Hîtmanii 
— de exemplu — peste 90 la sută din 
muncitori stat angrenați în activitatea1 
sportivă.

A fost elaborat un plan vast de a- 
menajări sportive- In țară există înl 
momentul de față peste 4500 terenuri) 
de sport și stadioane. Anul acesta vor 
fi deschise la Ssnîidju și Hamhîn In-1 
stitute de Cultură Fizică iar în dife . 
rite raioarfe ale țării 300 școli sportive^ 
pentru tineret. La Phenian va intra' 
în funcțiune an-uj viitor un bazin de. 
înot, un poligon și un stadion cu tri
bune pentru 10.000 locuri. < 

perspective. Este vorba de înaintașii 
Bbdor (M.T-K-), Pali (Csepel) și Ra- 
kosi (Farencvaros). In rest numele ju
cătorilor sînt cunoscute: Grosfts, Itlcti 
(portari), Alairai, Bundszak, Sipos, 
Sarosi (fundași), Bozsik, Kotasz, Be- 
rendi (mijlocași),- Șf'Jor, Gorbes, Bo- 
dor, Pali, Rakosi și renyvesi.

După spusele ’trenorului aceștia 
sînt ia ora actuală cei niai în formă 
jucători maghiari. Ei se vor antrena 
săptămînal pîr.'ă la 19 aprilie cînd 
echipa R.P.U- va întîlni în primul meci 
internațional al anului reprezentativa 
Iugoslaviei,

Ca în fiecare an, în campionatul 
austriac lupta pentru primul Joc 
se dă între cele patru echipe v:e- 

neze: Wiener S.K., Rapid, Vienna și 
Austria. Campioana de amil trecut,
W.S.K., conduce cu 29 p. urmată de

Bibliografia este un capitol impor
tant la sfirșitul oricărei lucrări cu ca
racter tehnic. Ea are menirea de a 
aduce la cunoștință cititorilor izvoa
rele folosite de autor, oferă posibili
tatea celor dornici să meargă direct la 
sursă in anumite probleme care-i inte

1-ostul campion olimpic și recordman mondial Andersson, trecut la 
profesionism, face exhibiții ridicînd case de bani.

Unul cu casa, celălalt cu... bunii I
(Desen de V. CRIVĂȚ)

Rapid cu 27 p. Iu ultima etapă derbiul 
dintre Vienna și Rapid a luat sfîrșit 
cu victoria Ia limită a cefei din urmă 
(1—0), în timp ce W.S.K- a dispus de 
Admira cu (5—2 iar L.A.S.K. a întrecut 
Austria cu 3—2.

In ultimele trei etape din cam
pionatul elvețian, echipa Young 
Boys a obținut tot atîtea victorii, 

trecîiid în fr: ntea clasamentului; cu 23 
p- și detașîndu-se de celelalte preten
dente la titlu —- Chiasso, Grasshopers și 
Lausanne care au cîte 19 p.

Două din cele trei meciuri des
fășurate miercuri în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" au de

semnat echipele care se vor întrece în 
semifinale. Real Madrid a obținut o netă 
victorie în fața campioanei Austriei 
Wiener Sport Kl'ib: 7—1 (2—1), iar 
la Gelsenkirchen Schalke 04 nu a pu
tut înv'ir.ge formația Atletico Madrid 
deși la pauză gazdele conduceau cu 
1—0. Scor final: 1—i. In urma aces
tor rezultate cele două echipe spaniole 
se vor întîlni în sem'lfir.ală. A doua 
semifinală va avea loc. între Reims și 
cîștigătoarea celei de a treia partide 
dintre Young Boys și Wisniut Karl 
Marx Stadt.

Cînd Kenneth Doherty „scrie “ cărți de atletism...
resează in mod special. Dar mai mult 
decit atît, bibliografia are semnificația 
unui omagiu adus cercetătorilor care 
au bătătorit înaintea autorului căile 
anevoioase ale științei. In marile tratate, 
teze de doctorat, enciclopedii, biblio
grafia ocupă spații considerabile. Și 
nu e nimic „rușinos" in aceasta. Dim-

Un uriaș motodrom

In apropierea orașului Riga se a- 
menajează un uriaș motodrom, care 
se va număra printre cele mai mari 
și mai moderne din lume. In mijlocul 
unei mari ridicători de pămîrit va ii 
„scobită" o pistă de 400 metri aco
perită cu zgură. De asemenea, va fi 
amenajat un teren pentru meciurile 
de motobol (fotbal pe motocicletă). 
Pe partea exterioară a dealului se va 
amenaja o pistă betonată de 2 km, 
rezervată competițiilor motocicliste și 

In anii din urină motociclismul a lua! o mare dezvoltare in Uniunea 
Sovietică. Construcția unor mașini de curse de mare precizie a permis mo- 
tocicliștilor din. U.R.S.S. să stabilească numeroase recorduri. In fotografie: 

aspect de la un concurs desfășurat la Tallin
automobiliste. Tdt aici va fi și un 
traseu de motocros cu obstacole arti- 
fieiale.

Construcția motodromuilui a început. 
Sportivii, antrenorii, arbitrii, tineretul 
din Riga s-au angajat sa efectueze 
o mare parte a lucrărilor. In incinta 
motodromului va fi construită o clă
dire ou mai multe etaje, care va găz
dui motod-ubul. Vor fi amenajate de 
asemenea garaje, ateliere, vestiare, 
dușuri, restaurante, tribune pentru 
spectatori. Notiia bază va deveni cen
trul activității motocicliste și automo
biliste și va contribui la dezvoltarea 
soortului cu motor.

încă un halterofil ridică o jumătate 
de tonă

Recentul turneu internațional de 
haltere, dotat cu premiul orașului 
Moscova, s-a soldat cu o serie de 
rezultate valoroase, printre care și 
două noi recorduri mondiale. In toa
te categoriile s-a dat o luptă aprigă. 
Dar deasupra tuturor se situează în
trecerea în limitele categoriei grea, 
care a opus pe campionul mondial 

potrivă, consultarea unui mare număr 
de lucrări, o documentare bogată, a- 
sigură cărții un înalt nivel tehnic fi 
științific.

Dar, chiar și cu arătarea bibliogra
fiei se obișnuiește ca, în cazul tran
scrierii unor pasaje întregi, textul să 
fie pus intre ghilimele, cules cu altă 
literă și urmat de indicația precisă 
(capitol, pagină, paragraf} a sursei 
folosite. Așa s-a statornicit de toarte 
multă vreme și ar părea (poate) de 
prisos să mai insistăm asupra aces
tui lucru.

Din păcate însă un caz recent ne 
arată că nu este tocmai de prisos. 
Ziarul „Sovietski sport" Nr- 63 (3338) 
din 15 martie 1959 (pagina a 7.a, 
col. 3—5) ne informează despre un 
plagiat grosolan făcut de un antrenor 
american care... a trecut pe numele 
sau cercetări și lucrări ale. unui spe
cialist sovietic. Despre ce este vorba ?

Antrenorul Universității din Pens ui- 
vania (S.U-A.), Kenneth I. Doherty, 
a publicat nu de mult o lucrare ..ori
ginală" intitulată „Atletismul în de
sene".

Parcurgirtd ilustrațiile cărții, citi
torul sovietic D. Ivanov a fost surprins 
de asemănarea izbitoare a desenelor 
cu altele pe care (pasionat cercetător 

■al lucrărilor de atletism) le întîlnise 
în altă parte, în cărți apărute ante
rior. După nu puține căutări și trudă 
D. Ivanov a reușit să găsească „iz
vorul" de unde s-a adăpat ... însetat 
autorul american. Sint cărțile binecu
noscutului sportiv și antrenor sovietic. 
G.V. Korobkov, „Antrenamentul atle

Alexei Medvedi-ev și pe tînărul Iurîi 
Vlasov.

Această dispută s-a terminat seara 
tîrziu și înainte de sfirșitul ei multe 
agenții de presă 1-aiu dat pe Medve-! 
diev cîștigător fără să aștepte rezul
tatul. Cine s-ar fi așteptat ca primul 
halterofil aî lumii, omul care a realii 
zat 505 kg. și a făout să tremure 
recodul mondial al tui Paul Ander
son, va fi învins ? Și totuși așa a 
fost.

Ambii afleți au început disputa ta 
100 kg. Medvediev „a împins" cti 

ușurință bara de metal. Cîteva mi
nute mai tîrziu Vlasov îl imită. La 
165 kg. Medvediev ratează de două 
ori, în timp ce Vlasov „împinge" în
tr-un stil perfect, ia< la a treia în
cercare fixează 167,5 kg. La „smuls", 
ambii concurenți obțin 145 kg. Incer- 
cînd să refacă handicapul Medvediev 
face o tentativa la 151 kgr. Reușe
ște, dar la a patra încercare. Perfor
manța este înregistrată ca record mon
dial dar nu poate conta pentru suma 
triatlonului. Și astfel, înaintea ulti
mei mișcări, „aruncat", Vlasov con
ducea cu 7,5 kg. E-| „aruncă" din a 
doua încercare 180 kg. în timp ce 
Medvediev reușește aceasta din pri
ma. Astfel, Vlasov acumulase 492,5 
kg. Incercînd să-l întreacă Medvediev 
face o tentativă la 192,5 kg. Cu tin 
efort extraordinar campionul mondial 
duce la piept această greutate uriașă 
dar nu o poate fixa corect. La a 
treia încercare Vlasov „aruncă" 187,5 
kg. totalizînd astfel 500 kg. El este 
al patrulea halterofil al lumii care 
atinge mult dorita jumătate de tonă. 
O mare performanță pentru tînărul 
atlet sovietic.

tului poliatloiust" și Tinerilor despre 
atletism" apărute in 1951 și 1953, din 
care Doherty a reprodus fără rușine 
pagini întregi fără să sufle un cuvîn- 
țel despre lucrările de unde le exiră- 
sese. Și astfel, un inlreg complex de 
exerciții ailetice inedite create da 
Korobkov apar ca și cum ar fi „opera" 
antrenorului din Pensylvania

In aceste condiții apare bizară șl 
complet nejustificată formularea clasică 
de la sfirșitul cărții „Toate drepturile 
sînt rezervate aiitorulrii". Despre ce 
fel de „drepturi" poate fi vorba fi mai 
ales despre care autor?

Cititorul D- Ivanov își încheie ast
fel scrisoarea adresată ziarului „So
vietski sport":

„Acesta este un procedeu interzis, 
Kenneth Doherty I Iar dvs. în calitafc- 
de antrenor principal al unuia din cel« 
mai puternice centre sportive din 
S.U.A. — Universitatea din Pensyl- 
varfia — n-ar fi rău să vă amintiți 
că pentru călcarea regulamentului »■ 
tletul trebuie descalificat".

Dar, avid de ciștiguri nemuncite șt 
de glorie cu orice preț, Kenneth Do
herty a călcat în picioare fără nici 4> 
reținere ceea Ce se numește cinste, 
conștiință, probitate profesională. Să 
nu ne mai mire decit manifestările ne
sportive întilnite atît de des pe sta
dioanele din S-U.A. Atleții americani 
au de la cine învăța—

VALERIU CH1OSE

SPORTUL POPULAR
Nr. 3377 Pag.



Ghițescu și Soos conduc In Turneul Maeștrilor
ORAȘUL STAiLIN 20 (prin tele

fon). — Rundele a V-a și a Vl-a ale 
Turneului Maeștrilor a-u fost caracteri
zate de puternica revenire a lui Teo
dor Ghițescu care, practfcînd _ un joc 
energic și inventiv, a reușit să obțină 
două victorii în fața lui Breazu și 
Szabo. Profitând de faptul că Soos, li
derul de pînă acum, a remizat ou Ga- 
wilă și cu Pavlov, Ghițescu l-a ajuns 
pe acesta în fruntea clasamentului. 
Foarte interesante au fost și cele 
două partide susținute de Corvin Ra
dovici. El l-a întrecut de o manieră 
frumoasă pe Bozdoghlnă și a remizat 
cu Drîmer după o 
uzură, în care micul 
oe-1 deținea a fost 
victorie. Reicher a 
Mititelu în runda a 
următoare l-a învins pe Breazu, înre- 
gistrînd prima victorie în turneu.

După victoriile din rundele a IH-a 
și a iV-a Partos a trebuit să se mul
țumească ou egalitatea în partidele

lungă partidă de 
avantaj pozițional 
insuficient pentru 
făcut remiză cu

V-a iar în runda

susținute. El a remizat cu Drimer și 
Gavrilă. In runda a V-a cu un rezul
tat de remiză a luat sfîrșit partida 
Szabo — Pavlov. In runda a Vl-a 
Mititelu a înregistrat a doua victorie 
din concurs întrecîndu-1 pe Bozdoghi- 
nă, care pierde astfel a cincea partidă 
la rînd.

La consumarea primei jumătăți a 
turneului doi jucători continuă să fie 
neînvinși: Soos și Drimer. Dar în timp 
ce primul manifestă multă inițiativă în 
îutîtnirile sale, Drimer adoptă o tacti
că de prudență excesivă. El n-a pier
dut nici o partidă dar... nici n-a cîști
gat vreuna pînă acum.

După șase runde clasamentul are 
următoarea înfățișare:

1—2. Ghițescu, Soos 4 p.;
Pavdov, Partos, Radovici, 
3>/2 p.; 7—9. Reicher, Szabo, 
3 p.; 10. Gavrilă 2‘/2 p.; 11. 
P/2 p.; 12. Bozdoghină 1 p.

GH. MAZGAREANU - coresp.

3—6. 
Mititelu 
Drimer 
Breaz.it

B. Ekstein învingător în concursul 
ciclist de la Cluj

CLUJ 20 (prin telefon). Vineri a 
avut loc un concurs pe circuit. între 
cicliștii romîni și germani care se pre
gătesc pentru „Cursa Păcii", Cei 27 
alergători (10 din R.D- Germană și 
17 din țara noastră) au parcurs 39 
de ture pe circuitul înscris pe străzile 
princip; le ale Clujului, acoperind 
54 km. Regulamentul întrecerii a pre
văzut sprint Ia fiecare trei ture. In 
fața celor aproape 30.000 spectatori 
s-a desfășurat o luptă interesantă la 
care au participat în primul rînd ru-

tierii Bernard Ekstein, Wessleder, 
Voinea, și C. Dumitrescu. Locuț I a 
fost cucerit de ciclistul german.' Ekstein 
cu 21
18 p; 
Grabo 
Voinea 
trescu 
realizat primele trei locuri a,u fost ocu
pate de B. Ekstein cu lh 27 : 16, Voinea 
lh 27: 19 si Schober lh27: 29.

R. FISCH 
corespondent regional

puncte, urmat de Weissleder
Braune 14; Schob'er 13 p 1 

12 p; Schur 11 p; Lorke lip;
9 p; Kappel 9 p; C. Dutni- 

7 p- etc. In ordinea timpului

Pregătiri
noștri se pregătesc de cît- 
împreună cu cei din R.D. 
în orașul Cluj. Scopul a- 

cestei intense pregătiri este partici
parea la cea de a XlI-a ediție a 
„Cursei Păcii", Berlin—-Praga—Var
șovia. De fapt, alergătorii din R. D. 
Germană (antrenor: Werner Schif 
ner) ne-au vizitat pentru a participa 
la cîteva concursuri alături de aler
gătorii romîni. Pr.gramul competiții
lor oare vor urma este următorul: 
duminică 22 martie concurs de fond 
pe 100 km. și 29 martie întrecere pe 
140 km. După cum se vede, lungi
mea traseul crește progresiv în ra
port cu pregătirea cicliștilor.

Lotul R.D. Germane este format din 
cicliștii : Gustav Adolf Schur (cam
pion mondial de fond pe anul 1958), 
Egon Adler, Helmut Stolper, Horst 
Kappel, Peter Hert'l, Wolfgang Grabo, 
Wolfgang Braune, Hans Schober, 
Gunter Lorke, Weissleder Manfred și 
Bernard Ekstein. Din lotul alergăto
rilor romîni care se antrenează la 
Cluj (sub supravegherea antrenorului 
N. Voicu) fac parte și G. Moiceanu, 
Marcel Voinea, Ion Stoica, Ion Va- 
șile, Gh. Șerban-Răduilescu, C. Dumi-

Cioliștii 
va timp, 
Germană

Ultimele hotărFri ale Congresului 
extraordinar al Jocurilor Balcanice

in ajunul întrecerilor din cadrul 
celei de a IV-a ediții a crosului bal
canic, a avut loc la Belgrad Congre
sul extraordinar al Jocurilor Balcanice, 
Ia care au luat parte toți reprezentan
ții țărilor membre. La acest congres 
țara noastră a fost reprezentată de 
tov. Florian Laslău, secretar general 
al Federației Romine de Atletism.

Primul punct de pe ordinea de zi 
a lucrărilor Congresului s-a referit la

rezolvarea cererii Federației Albaneze 
de Atletism de a fi admisă ca 
bră a Congresului balcanic, 
țiile în legătură cu această 
s-au dovedit la fel de sterile_
cele purtate în Congresul de la So
fia, admiterea Albaniei ca membră a 
acestui for fiind din nou aminată pînă 
la Congresul extraordinar al Jocu
rilor Balcanice care va avea loc în 
toamnă la București.

mem- 
Discu- 
cerere 
ca si

AZI ÎNCEP

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Belgiei
BRUXELLES 20 (prin telefon). 

Pentru campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Belgiei care încep 
sîmbătă la prînz, pe lîngă reprezen
tanții R.P.R. au mai venit jucători și 
jucătoare din Anglia, Australia, Co
reea de sud, S.U.A., Franța, Olanda, 
Luxemburg, Noua “ ’ ’
participant notăm 
(Anglia), Milles, 
(S.U.A.), Amouretti 
(Belgia), Robinson 
berger (S.U.A.), Claude Rougagnou, 
Monique Alber (Franța). întrecerile 
se vor desfășura la cele cinci probe 
individuale pentru seniori și două pro
be (simplu feminin și masculin) la 
juniori.

La simplu bărbați, jucătorii noștri 
au ca adversari în turul întîi: Covaci 
pe Urbain (Belgia), Rethi pe Fassin 
(Belgia), iar Negulescu pe Van Gel- 
der (Belgia). Geta Pitică va întîlni 
în primul meci pe belgiana Detournay, 
iar Maria Biro va juca tot cu o bel-

Zeelandă. Dintre 
pe : Ann Haydon 
Reisman, Bukiet 
(Franța), Roland 
(Australia), Neu-

giană, Kint. La dubiu femei Geta Pi
tică—Maria Biro vor primi 
cuplului belgian Van Dermaeilen— 
Lorge; la dublu • ■■■■• -
Rethi întîlnesc perechea belgiană Mou- 
cheron—Reniere. Radu Negulescu face 
pereche cu campionul de juniori al 
Franței, Haillaine și în turui I nu au 
adversari ; la dublu mixt, Geta Pitică 
și Covaci vor înfrunta cuplul Dela- 
barre—Bertrand (Belgia). Rethi are ca 
parteneră pe Claude Rougagnou.

După terminarea competiției unele 
echipe vor mai susține în zilele ur
mătoare cîteva meciuri amicale. Ast
fel, luni seara la Anvers se vor în
tîlni reprezentativele feminine ale Bel
giei și Coreei de sud. Marți seara la 
Namur se va disputa întîlnirea R.P.R. 
—Belgia.

replica

bărbați Covaci—

Intrucît delegatul grec a renunțat 
la cererea făcută anterior, de a se 
modifica data desfășurării celei de a 
XVIII-a ediții a Jocurilor Balcanice, 
Congresul a stabilit ca aceasta să aibă 
loc la București în zilele de 19—21 
septembrie 1959, așa cum era progra
mată inițial.

Un alt punct din ordinea de zi a 
lucrărilor congresului s-a 
de modul de participare în 
a echipelor feminine lia 
balcanic. In acest sens s-a 
ca fiecare echipă reprezentativă să fie 
alcătuită din patru concurente, luîn- 
du-se în considerație rezultatele primea 
lor trei clasate. In continuarea lucră
rilor, congresul a aprobat în unanimi
tate introducerea în programul Jocu
rilor Balcanice de Atletism a probei 
de 400 m pentru femei.

Reprezentanții celor cinci țări au 
fost de acord cu propunerea secreta
riatului Congresului referitoare la mo
dul de funcționare în viitor a arbi
trilor judecători și activității juri
ilor de apel. Congresul a hotărît ca 
juriile de apel să fie alcătuite din toți 
reprezentanții țărilor membre care vor 
fi propuși secretariatului permanent de 
federațiile respective.

In încheierea lucrărilor, congresid 
a discutat și propunerile făcute pen
tru sărbătorirea într-un cadru festiv a 
celei de a 30-a aniversări a Jocurilor 

■ Balcanice de Atletism. Sărbătorirea 
va avea loc în 1980 la Atena, la o 
dată care se va stabili în cadrul Con
gresului balcanic de la București.

ocupat 
viitor 
crosul 

hotărît

O. GINGU

Leningrad-Budapesta 26*/2 —171/» ia șah

pentru „Cursa Păcii"
trescu, A. Șelarii, I. Braharu ș. a.

Ultima verificare comună a aler
gătorilor germani și romîni va avea 
loc între 2 și 5 aprilie, cu prilejul 
cursei de fond pe etape dotată cu 
„Cupa F.R.C.". La această întrecere 
vor lua parte echipele Wissenschaft 
și Wissmut (formate din alergătorii 
germani care se află actualmente la 
Cluj), C.C.A. I și II, Voința, Dinamo 
I ș' II, selecționata regiunii PIoești, 
Victoria I și II și Olimpia Orașul 
Stalin. Concursul va măsura 370 km. 
împărțiți în patru etape: etapa I: 
București — Giurgiu — București 
(120 km.); etapa a Il-a : București— 
Băicoi—București (140 km.); etapa 
a IU-a (individual contra-cronometru) 
pe șoseaua București—PIoești (30
km.); etapa a IV-a se va desfășura 
pe circuit (în Capitală) pe distanța 
de 80 km. Se vor face clasamente in 
dividuale și pe echipe. Va fi intere
sant de urmărit comportarea aler
gătorilor noștri în compania rutieri
lor germani (recunoscuți prin valoa
rea lor ridicată) și mai ales a cam
pionului mondial Gustav Schur. A- 
ceasta cursă va constitui criteriul de 
selecție pentru alergătorii romîni care

vor participa în R.D. Germană Ia o 
serie de concursuri, înaintea startu
lui în marea întrecere ciclistă inter
națională, „Cursa Păcii".

Concursurile din R.D. Germană vor 
avea loc la 12 aprilie (Berlin), 18 
aprilie (Leipzig) și 26 aprilie (Boh
len).

h- fi

In capitala R.F. Ungare a luat slîrșit 
meciul de șah dintre echipele Lenin
gradului și Budapestei. După ce în 
primele două tururi scorul se men
ținuse egal, în următoarele două oas
peții au forțat jocul, obținînd victoria 
cu scorul de 26%—17’/2,

După cum se știe, fiecare 'echipă a 
fost alcătuită din 8 jucătorii și 3 ju
cătoare. La cele trei mese șahistele din 
Leningrad au realizat o diferență de 
7 puncte., cîștigînd cu 9*/ 2—2*/ 2- Ex
celent a jucat campioana U.R.SîS., 
maestra internațională Larisa Volpret,

Handbal in 7

Noi recorduri ale halterofililor din R. D. Germană

' Ieri de dimineață a părăsit Capitala
— plecînd cu avionul la Goppingen
— echipa de handbal în 7 Dinamo 
București. Handbaliștii bucureșteni în- 
tîlnesc astă-seară la Stuttgart forma
ția F.A. Goppingen (R.F. Germană) 
în semi-finala „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la handbal în 7. Deși clasată 
pe locul III în actualul campionat al 
R. F. Germane, F. A. Goppingen este 
cunoscută ca o echipă redutabilă, cu 
o bună pregătire tehnică și o bogată 
experiență în marile competiții.

In cealaltă semi-finală se vor în
tîlni — la 25 martie — R1K Gote-

și It. Hellsingor (Da-

Recunt, s-a desfășurat revanșa întîl- 
niriiî de haltere totre echipele Fran
ței și R. D. Germane. Oa și în primul 
meci victoria a revenit atteților germani . . — -

In
R. D. Germană au stabilit cinai noi 
racorduri afle țării.

cu scornii de 5—2, 
cursafl mieckillui haliterotfiilid din

In
trich
iar Ia t r iat Ion a 
întrecînd cu 17,5 
cord.

Două recorduri 
mijlofciul Schultze. 
(v.r. 141 kg.) iar

limitele 
a smiulls

categoriei ușoare Die- 
kg. (v.r. 102,5 kg.) 
totalizat 347,5 kg. 
kg. (!) vechiul re

HO

a stabilit și semi- 
B1 a smuls 145 kg. 

, „ , la triiatton a reușit 
370 kg. cu 12,5 kg. peste vechiul său 
record.

Cel de al V-tea record a fost stabi
lit de W. Arnold care la categoria 
grea a totalizat 417,5 kg. întrecînd cu 
2,5 kg. recordul anterior.

borg (Suedia) '............. ~ ,~
nemarca), iar finala va avea Toc la 18 
mai la Paris.

Dinamo București, câștigătoarea 
campionatului republican de handbal 
în 7, și-a continuat cu intensitate pre
gătirile în vederea acestui important 
joc. Dinamoviștii bucureșteni vor lupta 
cu hotărîre pentru a obține victoria 
și, deci, calificarea în finala „Gupei". 
Echipa Dinamo București va folosi 
următorul lot : Redl, Ilie-Covaci, !vă- 
nescu, Hnat, Popescu, Bădulescu, Cos- 
tache Mircea I, Sitnion Pompiliu, Ris- 
toiu, Tănăsescu, Vlase.

PAMJEAN BOELOVARl <,
DINAMO BUCUREȘTIJ DlNAM0 BUCUREȘTI*  1? S

EAGOPP/ngEn

G.V.O RENGELO

B.T.V ST GALLEN
ESCH SUR ALEETTE

OC FLEMALLO/S 
AS.PO.M BORDEAUX

HELSINGORl.F 
SU HELSINKI

L3.M 6RAN0LLERS 
£C PORTO

dubla praga

( EA GOPPINGEN 24-16

} B.TU ST GALLEN 19-18

J A.SP0.M BORDEAUX 11- 1O

R.LK GOTEBOR6
| UELSINGOR IF 21 -/to 

| BM. GRANOLLERS 19 -12

^Dinamo bucurești 15-IA

FA GOPPINGEN 31-16

| R.LK GOTEBORG 2614

I HELSIN6ORT.F 34/4

•1

Timp de două zile pîrtiile din jurul 
Cotei 1500 găzduiesc cea mai impor
tanta competiție școlară de schi. Este 
vorba de campionatele republicane ale 
școlilor medii, care se vor desfășura 
astăzi și mîine dimineață, după urmă
torul program: sî-mbătă — slalom 
uriaș (băieți și fete), fond 3 km fete; 
duminică — slalom special (băieți și 
fete), fond 5 km băieți.

La această a doua ediție a cam
pionatelor participă un număr de 160 
de elevi, reprezentînd toate regiunile 
țării, precum și o delegație de spor
tivi din R. P. Ungară formată din 
cei mai buni elevi practicanți ai 
schiului din țara prietenă, care răs
punde astfel vizitei făcute de elevii 
romîni în luna februarie. ;

• DUPĂ TERMINAREA CAMPIO
NATULUI unional de șalî marele ma
estru Tigran Petrosian a dat la Ere
van și în alte orașe din Armenia 
simultane. Din 
cîștigat 
zat 39. 
sian se 
rian, în 
unional 
mat părerea că 
acum o înaltă 
an sau doi va 
maestru. Karen Gregorian, ca și fra
tele său Leon, sînt șahiști de prima 
categorie-

• INTILNIRE.4 A.S. Monferandes 
(Franța) — Spartak Sokolovb (R. Ce-

389, a 
Printre 
află și 
vîrstă 

Tigran

11
439 de partide el a 
pierdut 11 și a remi- 
învingătorii lui Petro- 
elevul Karen Grcgo- 

de 11 ani. Campionul 
Petrosian și-a expri- 

pe 
un 
de

Petrosian și-a 
acest tînăr are de 
măiestrie și peste 
putea obține titlu!

hoslovacă) din cadrul „Cupei campio
nilor europeni" la baschet (întrecerea 
feminină) a luat sfîrșit cu victoria 
echipei franceze cu scorul de 37—34 
(20—21). Revanșa întilnirii va avea 
loc la 28 martie la Praga.

® A LUAT SFÎRȘIT campionatul de 
hochei al U.R.S.S. pentru clasa B. 
Victoria în turneul final a revenit 
echipei Spartak Omsk care a promo
vat astfel în prima categorie a tării.

• INTR-UN CONCURS de atletism 
desfășurat la Sidney, atleta neozeelan
deză Mărise Chamberlain a alergat

440 yarzi în 55,6 sec. egalind recordul 
mondial, Auslralianca Micheline Ma
son a sărit 1,74 m în înălțime (record 
australian).

• ECHIPA selecționată de hochei 
pe gheață a Canadei și-a continuat 
turneul în R. Cehoslovacă jucînd la 
Ostrava cu echipa Vitkovice. Canadie
nii au obținut victoria cu scorul “ de 
6—5 (3—1; 2—3; 1—1).

• IN SFERTURILE DE FINALA ale 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet, cîștigătoarea trofeului pe anul 
1958, echipa S.R.V.O. Riga va juca cu 
formația Homed Budapesta. Cele 
două partide se vor desfășura la 21 
martie la Riga și la 5 aprilie la Bu
dapesta.

care a obținut 3*/,  p. în cele patru par
tide cu E. Kanakas. Tinerelei jucătoarte 
F. Dmitrieva și E. Bișard au învins 
ciu același scor (3—l) pe E. Bilek și 
respectiv B. Sinka.

Mult mai strînsă a fost lupta la 
cele 8 mese masculine, încheiată ca 
scorul de 17—15 în favoarea echipe# 
Leningradului. /Meciurile Spasski'— 
S’zabo și Bîvșev—Honfy s-au terminat 
la egalitate (2—2). Disputele Ta’tma- 
nov—Portis, Korcinoi—Barcza și Jo
ins—B’ilek au dat cîștig de cauză 
jucătorilor sovietici cu 2%—î‘/2;

Dintre jucătorii maghiari cele rrtat 
bune rezultate le-au obținut Forintoa 
și Dely. Primul l-a îr.Vins cu 3—l pe 
Furman, iar cel de al doilea ca 
2'/a—l % pe Bondarevski- Din echipa 
Leningradului cel mai ridicat scor a 
fost realizat de tânărul A. Cerepkov- 
învingător cu 3—l în partidele ca 
Pogatsch.

Iată o interesantă partidă în care 
laimantH) (cu negrele) îl învinge p» 
Portis :

1. c4 e6 2. Cc3 Nb4 3. e4 c5 4. Dgț 
Rf85.Cf3 Cf66. Dh4 d67.Ne2 CcG 8. 
0—0 hG 9. d3 Th7t 10. Cel Cd4 11. 
Ndl g5 12- Dg3 e5 13. h.4 CeG 14. C.c3 
N: c2 15. b : c2 Cf4 16. .d4 Tg7 17. 
Dh2 C : c4 18. Nf3 C: c3 19. d: e5 
d: e5 20. Nb2 g4 21. Nd5 Cce2 + 22. 
Rhl g3! 23. ț:g3 C: g3 + 24 Rgl 
Cțe2+ 25. Rf2 DfB -ț- și albul ce
dează.

Pînze pe gheață...
Pe lacul Iugla de lîngă Riga s-a 

desfășurat recent întîlnirea internațio 
nala de buiere (iole pe gheață) între 
sportivii sovietici și cei polonezi.

Gheața excelentă și vîntul puternio 
în cele mai 
șapte regata, 
partea spor*  

loc în olas*-

au permis desfășurarea 
bune condițiuni 
Superioritatea a 
tivllor sovietici, 
meritul general 
pelea din Leningrad. El a fost urmiat 
de reprezentantul orașului Riga — 
O. Zille și de polonezul Stanislaw 
Turketti.

După terminarea întrecerilor, S. Tur- 
ketti, profesor la Academia de Cultură 
Fizică din Varșovia, a spus că întîlni- 
rea cu buieriștii sovietici a fast toarta 
rodnică, constituind un prețios schimb 
de experiență. Cu acest prilej sportivii 
polonezi și-pu însușit numeroase cu
noștințe noi în domeniul construcției 
de bu.iere și a conducerii la viteze 
mari oare se apropie uneori de 100 
km. pe oră.

a celor 
fosit de
Primul
a revenit lui V. Po-

Breaz.it

