
Sportivi îa locul de munco

brigadierul Gheorghe Tănase
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt

din echipa
Brigadierul Gheorghe Tănase a va

it la gospodăria agricolă de stat din 
torni w st i cam pe vremea citul Anton 
'ilin. eroul lui Galan din „Bărăgan" 
onosea cu un cufăr, mai puțin volu- 
linos deed marele lui bagaj de ol
uri. la gospodăria din Lespezi
N-aș putea să stabilesc o identitate 

i-ecisă între cele două personaje, 
'ar multe din trăsăturile comunistului 
rheorghe Tănase amintesc de dir- 
•ettia si entuziasmul neostenit al 
omunistului Anton Filip, rămas adine 
niipărit in amintirea cititorilor mui
atelor pagini din „Bărăgan". Călit 
n iureșul creator al șantierelor de 
a Bumbești-Livezeni și Agnita Bo
area, Gheorghe Tănase — tinărul a- 
:esta cu părul bălan de culoarea 
picului de griu și ochi ageri de ve
veriță — iți vorbește cu pasiune des
ire gospodăria agricolă de stal unde 
ucrează și unde fiecare bucățică de 
lămint este bătută de pasul lui mare 
ti vîrtos. Aici, in gospodărie, s-a 
ndrăgostif de Maria, mulgătoare' 
runtașă de la brigada zootehnică, 
levenind apoi tovarăși de viață; aici, 
■au năpădit primăoerile cu revărsa- 
■ea lor generoasă găsirtdu-l vibrind 
va o vioară, cu sensibilitate și emo- 
‘ie. la fiecare mare bătălie pentru 
fbținerea recoltei. Primăvara aceasta 
i venit și ea la fel de tinără și de 
•ăscolitoare, făcind să mustească sub 
jăjrama cimpiei firele de iarbă, adiind 
■•ieste ogoare mireazma dulce a pă- 
rttntului. Sosirea primăverii i-a găsit 
oe muncitorii de aici cu planul de 
dsămințări împlinit la vreme, cu ră
sadurile de la grădinile de zarzavat 
oust fn pămint, cu utilajele rînduite 
în vroane. Brigadierul Gheorghe 
Tănase a fost la postul lui de luptă 
•ii muncile agricole de primăvară, fă- 
tindu-și cu prisosință datoria, Recen- 
fa Hofărîre a, Comitetului Central al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri

de fotbal
al R.P. Romine cu privire la unele 
măsuri pentru îmbunătățirea condu
cerii și controlului de partid și a ac
tivității economice în gospodăriile a- 
gricole de stat constituie un puternic 
imbold și pentru colectivul acestei 
unități a agriculturii noastre socia
liste. In zilele acestea, comunistul 
Gheorghe Tănase membru în biroul 
organizației de bază P.M.R. parcă nu 
mat are astimpăr, punind umărul 
peste tot acolo unde greutățile tre
buie biruite, străduindu-se să fie 
mereu pildă și pentru ceilalți tova
răși ai lui de muncă. Iar atunci 
cînd iși termină treburile, iși ia tinerii 
din gospodărie și pleacă cu ei pe 
terenul de sport, amenajat lingă o 
livadă. Aici, la gospodăria agricolă 
de stat Domnești, sportul le este tu
turor un bun prieten. Au un teren 
de volei, mese de ping pong, teren 
de fotbal. Gheorghe Tănase este cenlru 
atacant in echipa de fotbal. Uf! mul
te necazuri le-a mai făcut echipa de 
fotbal din Mihăilești. în finala cam
pionatului raional. Dar nu-i nimic! 
Vom vedea noi la campionatul din 
anul acestaI Pentru că așa cum sini 
fruntași în muncă, sportivii de la 
Recolta G.A.S. Domnești nu se lasă 
pe tînjeală nici la sport. Iar comu
nistul Gheorghe' Tănase este inima 
vie, pasionată, în jurul căreia pul
sează întreaga echipă.

... Am fost împreună la antrena
ment. Aroma parfumată a timpului 
adia lin ca o aripă nevăzută a pri 
țnăverii. Șut! Gol! Gizea a centrat 
și Tănase a reluat direct în poartă. 
Pe margine, cițiva „suporteri" de o 
șchioapă îi încurajează. Niaișor, un 
băiețel de 5 ani, aleargă în spatele 
porții să aducă mingea. Tănase îl în
deamnă.

— Hai fu guta Nicușor, Hai că a 
venit primăvara!

D. TAB ACU

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
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Ieri s-au disputat „optimile" Cupei R.P.R. la fotbal
C.C.A., Petrolul, Dinamo București, Rapid, Dinamo Bacău, Progresul, C. S.M. Baia Mare ți Aurul Brad se var 

întîlni la 20 mai în „sferturile" de finală

Azi începe competiția ciclistâ internaționala 
dotată cu Cupa F. R. C.

Revista ilustrată „Sport“ acordă o cupă primului clasat

Fază pasionantă la poarta Farului. Ene II (căzut lingă bară) a tras la poar
tă.pe lingă portarul Ghibănescu (și el la pămint). Pană mai are timp să a- 
jungă mingea pe care se pregătește s-o degajeze. Dar va trage în... bara 
propriei sale porți, mingea va reveni tot la el și de data aceasta o va tri
mite in teren. (Fază din jocul Rapid-Farul 3—2). (Foto: T. Roibu)

Aspect din desfășurarea cursei care a avut loc la Cluj cu participarea 
cicliștilor romini și din R. D. Germană. (Foto H. Naum)

Turneul de juniori U.E.EA.

Echipa R.P.Romîne a învins 
pe cea a Angliei cu 2-1 (1-1)

Azi, juniorii noștri susțin
SOFIA 1 (Prin telefon de la cores

pondentul nostru). — Turneul a con
tinuat marți cu alte opt meciuri, care 

în general — s-au încheiat cu 
«Boruri mai strînse decît cele de du-

meciul decisiv cu Italia
șanse le au R. P. Ungară. R. P. Bul
garia și Italia, (lideri în prezent 4, 4 
și respectiv 6 puncte), cărora în parti-

(Continuare în pag 4)

„Clipa Federației Rornîne de Ci-' 
clism", care începe astăzi, reunește 
la start o serie dintre cei mai buni 
rutieri din țara noastră și din R.D. 
Germană. Avînd caracterul unei com
petiții internaționale care poate prile
jui afirmarea alergătorilor și repre- 
zentînd un ultim examen de selecție 
în vederea alcătuirii lotului care se va 
deplasa în R.D. Germană, întrecerea 
va fi cu siguranță, foarte disputată. 
Prezența în concurs a valoroșilor ci
cliști germani și în special a cam
pionului mondial de fond pe anul 
1958, Gustav Schur, mărește conside
rabil interesul față de această între
cere.

Startul în prima etapă se dă astăzi 
Ia ora 13 din Piața Universității,’ 
urrnînd ca apoi caravana să se depla
seze la km 8 de pe șoseaua Bucu
rești — Giurgiu, de unde se va da 
plecarea efectivă. Prima etapă mă
soară 120 km și se dispută pe ruta 
București — Giurgiu — București, 
cu sosirea pe stadionul Dinamo - în 
jurul orei 17. Pe acest' stadion se 
va desfășura — în așteiptarea cicliș
tilor — un meci de.fotbal între echi
pele AS. Pompierul și Bumbacul 
(partida începe la orele 16,15). Eta
pa a' Il-a va avea loc vineri. Star
tul se va da la ora 12,30 tot din 
Piața Universității, iar plecarea ofi
cială va avea loc din fața Combi
natului Poligrafic Casa Scînteii. Ruta: 
București — Băicoi — București 
(140 km) cu sosire în jurul orei 17 
pe stadionul Dinamo din Capitală.

Participă echipele: Wiessenschaft 
D.HJJC Leipzig (antrenori: W.

(Continuare în pag 4)

Jucînd mai precis și mai eficace, 
'C- C. A. a dispus de Steagul roșu'C. C. A- a dispus

CIMPINA 1 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Deși C.G.A. a câști
gat partida cu 3—1 (0—0), totuși ini
țiativa în joc a avut-o mai mult Stea
gul roșu, mai ales în prima repriză, 
cînd mare parte din timp s-a desfă
șurat în nota de dominare a Steagului

roșu. Echipa din Orașul Stalin a acți
onat însă mai mult pe partea stingă, 
unde în lipsa lui David, Proca și 
Campo au improvizat aripa stingă.

M. TUDORAN
(Continuare în pag., 3)

Mîine încep finalele ediției jubiliare 
a campionatelor școlare de gimnastică

Minică :
GRUPA A. — Plovdiv (5000 spec

tatori) : R. P. Polonă — Franța 3—3 
(1—2); Cirpan (7000): R. Ceho
slovacă — R. D. Germană 1—0 (0—0). 
GRUPA B. — Pazargik (8000) : 
R. P. Romînă — Anglia 2—1 (1 — 1) ; 
Sofia (10000) : Grecia — Turcia 3—2 
(2—2). GRUPA C. — Dimitrovo 
(22000) : R. P. Bulgaria — R.F.G. 
2—0 (1—0) : Stanke Dimitrovo
(8000) : Olanda — Iugoslavia 2—1 
(1—1). GRUPA D. — Siara Zagora 
(10000) : R. P. Ungară — Spania 
2—0 (1—0); Dimitrovgrad (7000): 
Austria — 'Luxemburg 4—0 (1—0).

Aceste scoruri dovedesc lupta strînsă 
esare se1 dă pentru calificarea în ‘semi
finalele turneului. Cele mai multe

Sarcini importante in sezonul sportiv de vară
•— De vorbă cu tov. N. TOFAN, președintele consiliului regional U.C.FJS. Galați —

Odată cu deschiderea sezonu lui 
U.C.F.S. și asociațiile sportive încep 
gată în domeniul sportului de mase, 
obiective organizatorice. In legătură 
cunoaștem cîteva din preocupările 

solicitat tov. N. TOFAN, președintele consiliului
"1 la cîteva întrebări :

cut au participat la aceste întreceri 
peste 100.000 de tineri și tinere. In 
acest sezon trebuie să pținem accent 
pe organizarea campionatelor în ra
ioanele Vrancea și Berești, unde s-au

regiunea Galați, am !
regional U.C.F.S., să ne răspundă

— Ce acțiuni
prinse pe linia activității compe- 
tiționale de mase ?

— In primul rînd extinderea 
campionatelor pe asociații. Anul tre-

vor fi între-

sportiv în aer liber, organele 
desfășoare o activitate mai bo- 
pentru îndeplinirea principalelor 
aceste probleme și dorind să

să
Și
cu
actuale ale organelor U.C.F.S. din

a-obținut mai puține realizări. O 
tenție deosebită vom acorda organi
zării unei bogate activități în raioa
nele Bujoru, Filimon Sîrbu, Galați, 
Brăila și Călmățui. Lunile de vară 
vor fi din plin folosite pentru dez
voltarea bazei de mase a 
sporturi cum sînt atletismul, 
și sporturile nautice (în ' 
Brăila, Macin etc.). Pînă 
concursurile pentru cucerirea

(Continuare in pag. 2)

unor 
boxul 

Galați, 
acum, 
insig-

Vineri și sîmbătă, finalele campio
natelor școlare — ediția jubiliară ■— 
vor reuni la start în sala Floreasca 
din Capitală elevi și eleve din toate 
colțurile țării. întrecerea se anunță 
deosebit de interesantă, tinerii parii- 
cipanți pregătindu-se cu multă sîrgu- 
ință pentru acest concurs 
amploare.

Iată în fotografia noastră 
gimnast din reprezentativa 
Ploești, executînd un sprijin
ineile, în timpul unui concurs șColar 
anterior. ■: «sr

de mare

un tinăr 
regiunii 

dificil la

(Foto; Gh. Dumitri^



„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ
Prin desfășurarea întrecerilor din 

cadrul etapei a IV-a duminică va lua 
sfîrșit tradiționala competiție de marș 
dotată cu „Cupa primăverii". Ultima 
etapă va avea loc în împrejurimile 
stadionului P.T.T. din șes. Mihai Bra- 
vu pe un traseu care va măsura 5 
km pentru juniori și începători și 15 
km pentru seniori.
CONCURS IN AER LIBER LA CLUJ

Pe stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Cluj s-a desfășurat zilele trecute 
primul concurs în aer liber din acest 
sezon. La întreceri au luat parte 
peste 300 de atleți ai cluburilor și 
asociațiilor sportive din localitate. 
Timpul frumos și pista foarte bună 
au favorizat obținerea unor rezultate 
promițătoare: BARBAȚI: 100 m: I. 
Măgdaș (St) 11,2; I. Gergely (CFR) 
și M. Zaliaichievici (St) 11,3; 
300 m: T. Corneișan (St.) 37,6: 
M. Zahaichievici 37,8; 400 m: Cor
neișan 52,0; V. Kulda (CFR) 54,0; 
800 m : Corneișan 1: 57,0 ; Ad. Szabo 
(CFR) 2:02,0; 3.000 m: Gh. Biro

Sarcini importante in sezonul sportiv de vară
(Urmare din pag. L-a) 

nei„CeI mai bun sportiv din 10“ au fost 
organizate în special în orașe. Anul 
acesta vom insista asupra organiză
rii lor în raioane. Competițiile de 
mase, tradiționalele întreceri ale 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai" și 
cele din cadrul ediției de vară a 
Spartachiadei tineretului ne vor a- 
juta mult în acțiunea de angrenare 
în practicarea sportului a tuturor 
membrilor U.C.F.S. din regiunea 
noastră. Calendarul activității spor
tive de mase este mult mai vast 
și el cuprinde, de asemenea, nu

meroase inițiative pe plan raional, 
competiții care vor contribui efectiv 
la dezvoltarea sportului de mase 
din orașele! și satele regiunii Galați.

— Ce te va întreprinde pen
tru dezvoltarea sportului să
tesc î

— Acțiunile în curs de desfă
șurare ca și obiectivele puțin mai 
îndepărtate sînt numeroase. In acest 
an vom căuta să organizăm asoci
ații sportive nu numai în comune 
ci și în toate satele. Ne-am propus 
să realizăm acest obiectiv pînă în

koutati DIN sportul luptelor
Luni s-a disputat în sala Constructo

rul din București „Cupa Primăverii" ta 
lupte libere. Trofeul a fost cîștlgat de 
echipa Cetatea Bucur. La acest concurs 
au participat 45 de sportivi, din rindu- 
rije cărora s-au evidential luptătorii de 
la Constructorul. Iată numele concuren. 
țllor care au avut cea mai bună com
portare: Petrișor Horea, Ion 'Ruisu, Nl- 
cotae Dițu (toți de la Constructorul), 
Ion Tărcuță (Cetatea Bucur).

★
Etapa a Il-a a campionatului republi

can de lupte clasice programează du
minică. 5 aprilie in București disputa 
urm ătoarelor echipe: Constructorul Cluj, 
C.C.A., Cetatea Bucur și C.S.M. Reșița. 
Locul de desfășurare a întîlnlrilor: sala 
Floreasca, cu începere de la ora 10.
AZI ȘI MIINE IN CAPITALA „CUPA 
PRIMĂVERII" LA TENIS DE MASA

Cel aproape 300 de elevi și eleve cate 
»l-au anunțat participarea la întrecerile 
de tenis de masiă .ale competiției dotate 
cu „Cupa Primăverii" iau startul azi 
dimineață. Intîlnlrile au loc azi și mîine 
dimineața între orele 8-13 — în sala Me- 
talul M.I.G-. din str. Mendeleev nr. 32 
din Capitală. Ele vor constitui un pri
lej pentru descoperirea de noi elemente, 
care, pregătite apoi cu atenție și com
petență de antrenori, vor putea deveni 
cadre de perspectivă pentru tenisul 
nostru de masă.

ATILIETIIC
(CFR) 8:45,8; Gr. Cojocaru. (St.) 
8:52,8; lungime: N. Popovschi (St) 
6,50; înălțime: C. Porumb (St) 
1,85 m.; greutate: C. Crețu 15,51; 
ciocan jun.: I. Erdely (St.) 46,26; 
FEMEI: 400 m: Marilis Cuțui (St.) 
61.4; înălțime: Lucia Petreanu
(St) 1,40. '
AUREL PALADE-URSU, corespondent

CONCURSUL ARUNCĂTORILOR 
BUCUREȘTENI

Pe terenurile de aruncări de la 
Ștrandul Tineretului s-a desfășurat 
duminică primul concurs în aer liber 
al atleților din Capitală. Dintre rezul
tatele înregistrate cu acest prilej vom 
nota cîieva: SENIORI: ciocan: C. Dră- 
gulescu (D) 52,53; A. Salamanian 
(Rapid) 45,55; disc: E. Vîlsan (C.C.A.) 
42,24; C. Bălan (Prog.) 39,53; greu
tate: E. Rabinovici (Rapid) 13,51; SE
NIOARE: disc: Melania Sdaghi (Vo 
ința) 42,15; greutate: M. Silaghi 11,08; 
JUNIORI: ciocan: D. Georgescu (D) 
41,56; I. Baibuță (C.S.S.) -11,59: V. 
Stefan (C.S.S.) 41,29; disc (1,5 kg): 
D. Serafim (Prog.) 39,62; JUNIOARE: 
disc: Anca Gurău (Prog.) 34,06.

luna august. In raioanele Vrancea, 
Panciu și Macin vom intensifica 
acțiunea de înscriere a membrilor 
în U.C.F.S. Este în curs de pregătire 
instruirea activiștilor sportivi. O 
mare extindere vom da în acest 
sezon „Duminicilor sportive", care 
s-au bucurat de mult succes pînă 
acum în diferite sate ale raioanelor 
Focșani, Brăila, Bujoru. „Cupa Mol
dovei" va fi, de asemenea, în aten
ția tuturor asociațiilor sportive, să
tești și a organelor U.C.F.S. din 
regiunea noastră. In acest an vor 
fi organizate competiții care au 
cunoscut în ultima vreme un succes 
deosebit: Cupa secerișului. Cupa
G.A.C., Cupa G.A.S. etc. Din toate 
centrele de raion vor merge la sate 
echipe model care vor contribui la 
dezvoltarea activității sportive".

— ...Dar pentru consolidarea 
organizatorică a asociațiilor 
sportive ?

— Vom continua acțiunea de 
înscriere a membrilor în U.C.F.S. 
(sînt încă mulți oameni ai muncii 
care și-au exprimat dorința de a 
practica sportul) și de încasare a 
cotizațiilor. Inmînarea carnetelor de 
membru al U.C.F.S. rămîne o sar
cină principală. Instruirea activului 
din asociațiile sportive precum și 
reorganizarea unor consilii de aso
ciații care acum sînt descompletate 
sînt, de asemenea, obiective impor
tante. In multe asociații sportive 
cum ar fi de exemplu Ancora S.N.G., 
întreprinderea U. M. Progresul Bră
ila, vor fi înființate noi secții pe 
ramură de sport. Această perioadă 
va fi intens folosită și pentru or
ganizarea activității turistice.

— Alte probleme actuale ?
— Ne preocupă foarte mult ac

țiunea de întărire a bazei materiale. 
Cu un an în urmă, asociațiile spor
tive din raioanele Tecuci, Panciu, 
Călmățui și Bujoru (spre deosebire 
de Vrancea și Berești) au obținut 
rezultate din cele mai bune în ca
drul „Lunii construcțiilor și amena
jărilor de baze sportive simple". 
Dorim ca în acest sezon numărul 
terenurilor de sport să crească con
siderabil. Introducerea gimansticii de 
producție în toate întreprinderile din 
raionul Panciu, raionul Tecuci, ora
șul și raionul Brăila, orașul Foc
șani, orașul Galați este un impor
tant obiectiv al muncii noastre din 
acest an. In acest scop pregătim 
acum și un curs la care vor par
ticipa 40—45 de activiști obștești 
din raioane, viitori instructori pentru 
gimnastica de producție.

URMIND EXEMPLUL MUNCITOARELOR
Intr-o zi, venind spre fabrică ing. 

Silvia Druțu, șefa atelierului de sortare 
a corpurilor de rulare de la fabrica de 
rulmenți din Btrlad, a legai o discu
ție pe' temă sportivă cu Ecaterina 
Gilea, controloare de calitate:

— Nu simți nevoia ca după orele 
de lucru să faci puțină mișcare, să ie 
relaxezi ? spunea ing. Silvia Druțu.

— Eu întotdeauna jac cîteua miș
cări de gimnastică, veni răspunsul Id
eate rinei Gîlea, fostă campioană la ci
clism într-una din edițiile Spartachia
dei de vară a tineretului.

— Ce-ar fi să le propunem fetelor 
din atelier să facem cu toate citeva 
minute de gimnastică in timpul pau
zei ?

Ajunse la fabrică, ele au stat de 
vorbă cu muncitoarele din cdelier. Cele 
40 de fete, care lucrează in două 
schimburi la atelierul de sortare a cor
purilor de rulare, muncesc cu elan 
pentru ducerea la bun sfîrșit a sarcini
lor lor profesionale. Sortarea se fac» 
cu multă migală, deoarece precizia 
este de microni. Din această cauză, in 
partea a doua a orelor de lucru fetele 
dau semne de oboseală, ceea ce fac» 
ca uneori randamentul muncii în a- 
ceastă parte a zilei să fie mai mic. O 
relaxare a corpului la mijlocul zilei 
de lucru este binevenită, le dă forțe

În lupta pentru economii
La chemarea celor 8 întreprinderi 

bucureștene de a realiza însemnate 
economii, au răspuns și muncitorii 
de la Uzinele Textile din Cisnădie. 
Ei s-au angajat să facă economii 
în valoare de 5.325.000 lei.

Numeroși au fost și sportivii a- 
cestei uzine, care și-au luat anga
jamentul de a face economii de 
materii prime, materiale auxiliare și 
de a îmbunătăți procesul de pro
ducție.

Așa, de pildă, handbalistul Con
stantin Sorescu de la Textila Cisnă
die, ajutor de meșter în preparația 
filaturii și-a luat angajamentul de 
a înlocui o serie de materiale cos
tisitoare, cu altele mai ieftine, fără 
ca prin aceasta să se prejudicieze 
calitatea firelor. Prin aceste înlocuiri 
numai în luna februarie secția lui 
a făcut economii îin valoare de 

12.750 lei. Un alt handbalist, Marcu 
Mircea, care lucrează în echipa de 
reparații a secției filatură, a reușit 
să facă economii în valoare de 
7.620 lei la piese de schimb. Prin- 
tr-o vopsire mai atentă și prin re
cuperarea flotei de vopsit, handba
listul Carol Mantsch, meșter vop
sitor, a adus întreprinderii economii 
în valoare de lei 10.740.

Filatoarea Brigitte Simonis, cîș- 
tigătoarea fazei de raion a Sparta
chiadei de iarnă la tenis de masă, 
a reușit în luna februarie să reducă 
deșeurile cu 5 la sută, aducînd pînă 
acum economii în valoare de 
3.790 lei.

Lista sportivilor este lungă și 
angajamentele lor s-au concretizat 
în cei 277.450 lei economii făcute 
în luna februarie numai la materii 
prime. Aceasta dovedește încă o dată 
că sportivii de la Uzinele Textile 
Cisnădie sînt pe un drum bun și 
că lozinca „Primii în sport, primii 
în producție", este o realitate cu 
care se mîndresc.

CONSTANTIN CREȚU

Ing. Silvia Druțu conduce gimnastica de producție la atelierul 
sortare.

(Foto D. Păvălașcu 
rească in mod științific modul cum 
desfășoară și rezultatele gimnasi 
în producție.

Inițiativa fetelor n-a rămas fără 
zultai. Lucrătorii din secția montaj 
hotărit să introducă și ei gimnastica 
producție în secția lor. Fotbaliștii ( 
gore Jurcă, Ion Fianu și Petre 1 
țoc, ca și voleibalistul Constantin Tr 
da fir au dat ajutor la introduce 
gimnasticii de producție în ' -tă 
zina.

SOLOMON ELIADI

noi, mărește randamentul muncii. D» 
aceea, vestea că vor face gimnastică 
de producție le-a bucurat atit de mult! 
Chiar in acea zi, muncitoarele din 
schimbul I au început să facă gim
nastică de producție în pauza de la 
ora 11, iar cele din schimbul II, în 
pauza de la ora 19.

Consiliul de conducere al asociației 
sportive a fabricii a luat apoi legătura 
cu consiliul orășenesc U.C.F.S. Btrlad. 
care a pus la dispoziție profesori de 
educație fizică și medici care să urmă-

mote critice
O POVESTE CU... MÂNUȘI ____ ...Șl UNA CU O CERERE

Am trăit, în sfîrșit, să aud că 
există oameni care nu știu dacă 
mănușile se vînd cu perechea sau 
cu ... bucata. Vă miră ? M-am mi
rat și eu. Dar să nu credeți că-i 
vorba de niscaiva oameni care tră
iesc în pustiuri sau cine știe unde !... 
Nu... Nicidecum ! Ei viețuiesc în orașul 
Cluj și se îndeletnicesc cu vînzarea 
materialelor și a echipamentului spor
tiv la magazinul LD.Ât.S. Să vă isto
risesc cum am făcut cunoștință cu 
ei : prin intermediul asociației spor
tive „Meseșul" din Zalău. Au înfiin
țat oamenii o secție de scrimă și 
cum era normal s-au dus la maga
zinul l.D.M.S. să cumpere materiale 
și echipament printre care și mă
nuși.

—- Aveți mănuși ?
— Berechet. Dar ... să vedeți... 

nu le putem vinde ! Le avem de un 
an în magazie, am avut și cereri 
din partea cumpărătorilor, însă nu 
știm cum se vînd. Cu perechea sau 
cu ... bucata. In plus, nu știm nici 
cîți bani să cerem pe ele, pentru că 
nu ne-a fost comunicat prețul.

Sperăm că l.D.M.S. București nu 
va aștepta prea mult pentru a se 
folosi de mijloace de comunicație și 
mai rapide și va uza totuși de mij
loacele actuale — poștă, telegraf, 
telefon — comunicînd celor din Cluj 
cum si la ce preț se vînd mănușile.

STADION)

Ianuarie 1959. Consiliul regioi 
U.C.F.S. Cluj — către Sfatul poj 
Iar al orașului. „Vă rugăm să 
puneți la dispoziție în mod grai 
patinoarul dvs. în vederea pregăti 
sportivilor fruntași pentru viitoart 
concursuri".

7 martie 1959. Sfatul popular 
orașului Cluj — către consiliul i 
gional U.C.F.S. „Comitetul execu 
aprobă cererea dvs. de a vă pune 
dispoziție patinoarul din parcul f 
blic in mod gratuit. Executarea pi 
zentei decizii se încredințează s< 
țiunii gospodării comunale".

La ce ar mai fi putut aj p 
tinatorilor aprobarea nu ști. < 
despre... operativitatea Sfatul 
popular orășenesc faptele vorbesc 
la sine.

AL MOMETE

SE JOACA CU AVUTUL OBȘTESC

Localul asociației sportive Voin 
din Constanța șe află pe una d 
străzile principale ale orașului. I 
prima vizită însă, te cuprinde i 
dignarea față de aspectul jalnic 
care se găsește acest local. Perei 
murdari, dușumeaua deteriorată, ge 
murile sparte, mese de șah și scaur 
rupte etc. In magazia asociației fa 
cunoștință cu lucruri și mai grav 
Echipamentul se găsește în stare d. 
plorabilă. Din cauza igrasiei bocanc- 
de fotbal au mucegăit, iar tricouri 
și maiourile sînt umede. In p!u 
pe toate s-a așternut un strat gre 
de praf. Mai pe scurt, tragi coi 
cluzia unui total dezinteres față d 
avutul obstesc

H I I> I S M
Principala alergare a reuniunii de 

Ieri a fost premiul Ialomicioara.
Victoria a revenit iepe! Straja, care 

a dominat situația din plecare la so
sire.

Cea mai spectaculoasă alergare a ofe- 
xlt-o premiul Hai Hai, în care Firav, 
Hdțu și Ceahlău au oferit o luiptiă dîr- 
ză. Rezultatul s-a stabilit cu ajutorul 
^fotografiei care a arătat un scurt avan
taj pentru Firav.

Victoria acestor armăsari a însemnat 
o surpriză. La mutual s-a plătit cote 
«le 10,60 pentru 1 leu.

In celelalte alergări au ieșit învingă
tori Havuz, Priveliștea, Codruț și Evan
tai.
REZULTATELE TEHNICE SINT UR

MĂTOARELE:
I. Havuz (Buțan N.), Adriatica, Graba. 

Cota: 2 50 — 30,60 lei.
H. IVi vel fetea (Postă varu), Crișana. 

Cota: 2,2(K—9,90 — 17,50 lei.
UI. Codruț (Onache S.), Holtei, Co- 

cora. Cota: 1,80 — 12,90 — 7,50 lei.
IV. Firav (Dinu Tr.) Hoțu, Ceahlău. 

Cota: 10,60 — 39,90 — 28,50 lei.
V. Minerva (C. Elefteresc'u), Havana, 

ISonata. Cota: 5,40 — 11,10 — 36,00 Jei.
VI. Straja (Ștefănescu), Simfonist 

Bosa. Cota; 4,90 — 38,40 — 9,90 lei.

VII. Evantai (Nicolae Gh.), Simfonia 
II. Haga. Cota: 2,80 — 31,80 — 13,60 lei.

PREMIUL HIPODROMUL REPUBLICAN 
DE STAT

Duminică dimineața se dispută premiu] 
Hipodromul Republican de Stat, prima 
alergare clasică din anul prezent, in a- 
ceastă alergare reintră Săltăreț, deți
nătorul recordului național ai cailor de 
trei ani. Iată lista concurențiloi' din a- 
coastă probă: Japoneza 1700 (Ștefănescu), 
Bereta 1720 (Ichim), Luminiș 1740 (Teo- 
fil), Săltăreț 1740 (Țigăeru), Tic 1740 
(Szab'o I.) Cuța 1740 (Marcu Tr.), Băl
tăreț 1740 (Tănase Gh.), Eronin 17W 
(Mihăilescu), Vijelioasa 1780 (Toderaș).

In premiul Havaletta figurează Suc
ces, câștigătorul Derbiului și Zăduf, cîș- 
tigătorul premiului Ministerul Agricul
turii și Silviculturii. In premiul Havana 
con curează cai cu record în jurul lui 
1*25, ca Oțel, Pogorîș, Lustragiu, Ticău, 
Tacrcău, Omar, Olteț.

Pentru amatori figurează premiul Ha
zarda, cu următorii participarăți; Pîr- 
jol 1700 (L. Roman) Garoafa 1720 (Th. 
Partisch). Adrian 1720 (N. Pfereanu), Har
buz 1740 (P. Mateescu), Oravița 1740
(Dinia Mihaiicea), Vulcan 1780 (Rozalia A- 
vram), Triumf 1800 (C. Elefterescu), De
mon 1800.

SF^.' L- J
La Bacău se va inaugura în curînd un stadion cu o capacitate de 

cca. 15.000 spectatori. In fotografie, o parte a stadionului.
(Foto H. Nandi)

LIVIU BRUKNER

CE PĂRERE AVEȚI ?

Se vorbește prin Oțelul Roșu c 
nu vă țineți de cuvînt, fotbaliști de 1 
Corvinul Hunedoara! Așa să fi 
oare ? înclinăm să credem că da 
Păi, n-au dreptate oamenii să gîndea 
scă așa ? V-att așteptat, cu mi 
cu mare, în ziua de 22 martie, ai 
vîndut bilete, au făcut afișe. Ce ma 
vorbă, s-au pregătit de oaspeți 
Și după trei ceasuri de așteptau 
ca bune gazde, au plecat organi 
zatorii în întimpinarea voastră 
gindindu-se că ați rămas undev: 
în pană cu autobuzul. Și după c< 
au parcurs vreo 50 km. și nu v-ai 
găsit s-au întors amărîți. Jumătati 
din spectatori plecaseră spre caseh 
lor. Pînă la urmă au plecat și cei
lalți.

Ei, ce părere aveți ? Au dreptati 
cei de la Oțelul Roșu să sputiă ca 
nu sînteți oameni de cuvînt ?

ROMULUS și ZENO RADU



Erica Arion conduce 
în „Cupa 1 Mai“ ia popice

Ieri s-au disputat „optimile" Cupei R. P. R. la fotbal
Sidonia Jilovan și Maria Corpoș 

au deschis ultimul concurs de verifi
care — dotat cu „Cupa 1 Mai” — 
în vederea apropiatei întîlniri cu re
prezentativele R. D. Germane. Rezul
tatele lor însă, fiind slabe, nu au 
creat nici o emoție jucătoarelor care 
au urmat. Din acestea însă, numai 
Erica Arion și Olimpia Popescu au 
corespuns așteptărilor, doborînd 411 
și respectiv 397 popice. In rest, selec- 
ționabilele au avut o comportare ine
gală, realizînd procentaje sub nivelul 
posibilităților lor. Majoritatea dintre 
ele au arătat imprecizie în lansarea 
bilei la „izolate”, unde au ratat multe 
lovituri (Ana Felszegi 12 bile goale, 
Ilona Nagy 12, Maria Corpoș 11, Si
donia Jilovan 13, Florica Lăpușan 10, 
Ecaterina Vențel 19). In schimb, 
majoritatea sportivelor au satisfăcut 
la sistemul „plin”, primele șase jucă
toare înregistrînd procentaje între 
251 și 280 p.d.

Iată primele șase clasate pînă 
acum: 1. Erica Arion 411 p.d.; 2. 
Olimpia Popescu 397 ; 3. Margareta 
Kelemen 371 ; 4. Maria Nadas 368; 
5. Sidonia Jilovan 367 ; 6. Ilona 
Nagy 364.

Azi încep pe arena Recolta întrece
rile masculine, iar mîine se va desfă
șura returul concursului feminin.

TR. IOANIȚESCU

întrecerile de tenis 
ale Cupei Dinamo 
la copii continuă

Luni a început competiția de tenis 
peniru copii și juni"»’i organizată de 
clubui sportiv Di tamo. la întreceri 
participă 90 de concurenți și concu
rente. Dintre meciurile desfășurate 
pînă acum remarcăm cîteva care s-au 
ridicat la un nivel tehnic mulțumitor 
ținînd seama de virsta și lipsa de 
experiență a jucătorilor. Astfel, la cat. 
11—12 băieți V. Frățilescu a între ut 
pe Buză cu 6—5, 6—3, N. Trepcea pe 
Dumitrescu M. cu 2—6, 6—4, ( -1 
La aceeași categorie dar la fete, Cris
tina Puricescu a învins-o pe Mihaela 
Gheorghiu cu 6—4, 6—2 S-au mai 
evidențiat Mărmureanu, Ungureanu, 
Guțu, Dimache, Trepcea, Popovici, 
Stan Fl., Verona, G. lonescu, S. Dron, 
FI. Emanoil la băieți și M. Ciogolea. 
Mintescu. Protopopescu la fete.

Alte rezultate: simplu băieți: D. Di- 
niache—Verona 6—5, 6—1; Boaghe— 
Sultan 6—1, 6—4; C. Fopovici—Dron 
6—0, 6—2; Mărmureanu—Pascal 6—0, 
8—6, Dărmănescu—Cristescu 6—4,
6— 3; Ungureanu—Crevenciuc 6—3,
7— 5. Simplu fete: M. Colaeag—S. 
Mihai 6—3, 6—3; C. Năstase—Mintes- 
cu 1—6, 6—4, 7—5.

Concursul continuă azi și mîine tot 
pe terenurile Dinamo cu începere de 
la ora 14.

DUMINICA DIMINEAȚA

Prima reuniune de box 
în aer liber

Duminică dimineața se va inaugura 
sezonul pugilistic în aer liber. Cu 
acest prilej, clubul Dinamo va orga
niza în incinta stadionului din șos. 
Ștefan cel Mare o interesantă re
uniune de box. din programul căreia 
desprindem următoarele meciuri :
M. Dobrescu—L. Ambruș; N. Mîn- 
dreanu—C. Toma ; V. Șchiopu—
I. Dofin, C. Dumitrescu—Pavel
Enache : Șerbu Neacșu—A. G 'nescu : 
I. Dragnea—C. Kiss ; M Urlățeanu— 
E. Cișmaș. Reuniunea va începe la 
ora 10. !

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 13 din 29 martie 1959 
au fost stabilite următoarele premii :

Premiul 1 : 28 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
4.512 lei.

Premiul II: 486 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 311 lei.

Premiul III : 4239 variante eu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 53 lei.

Fond de premii: 505.432 lei.
Termen de contestație: 11 mai 

1959.

• Concursul Pronosport nr. 13 a 
fost caracterizat de atribuirea unui 
mare număr de premii : peste 4.600.

Dintre premiați un număr. de 28 au 
reușit să indice 12 rezultate exacte. 
Multe dintre aceste premii au fost 
obținute pe buletine colective, lucru 
care dovedește o dată în plus avanta
jele participării după acest sistem.

Jucînd mai precis și mai eficace, 
C. C. A. a dispus de Steagul roșu

(Urmare din pag. l-a)

Hașoti a fost puțin jucat, fiind nevoit 
să vină mereu în urmă pentru a-și 
lua singur mingea, părăsindu-și dese 
ori locul. Avînd în postul de centru 
înaintaș o altă improvizație (pe fun
dașul Bîrsan, care nu s-a acomodat), 
Steagul roșu a presat totuși în repri
za întîia. dar n-a reușit să fructifice 
ocaziile avute (Bîrsan a tras o dată 
în bară) și nici cele trei cornere con
secutive. In general, jocul Steagului 
roșu n-a fost organizat.

După pauză, Steagul roșu a conti
nuat în același tempo, dar militarii 
— mai experimentați — au reușit 
să-și... tempereze adversarul. După 
o fază de gol a Steagului roșu, Tă- 
taru interceptează balonul degajat de 
apărare, face o cursă și înscrie. în min. 
55. Profitînd de dezorientarea surve
nită la Steagul roșu, peste trei mi

Petrolul H oești-Știînța Galati 3-0 (1-0)
BRA1LA 1 (Prin telefon). Peste 

5(XX) de spectatori au urmărit partida 
dintre Petrolul Ploești și Știința 
Galați, terminată cu scorul de 3—0 
(1—0) în favoarea ploeștenilor. Ei au 
fost mulțumiți de calitatea jocului 
prestat de_ cele două echipe. Petrolul a 
acționat frumos în cîmp, în prima re
priză a desfășurat mult jocul pe ex
treme. Totuși, petroliștii au marcat 
toate golurile de la distanță din cauza 
dîrzeniei cu care s-au apărat studen
ții. Aceștia au anihilat toate acțiunile 
ofensive ale ploeștenilor în careul de 
16 m. Petrolul și-a impus superiorita
tea în repriza secundă datorită în 
mare măsură faptului că linia de

Dinamo București . a trecut greu de U. T. A.
SIBIU 1 (Prin telefon de la tri

misul nostru). Către ora prînzului 
mii de sibieni se îndreptau spre sta
dionul situat în „Parcul de sub arini”, 
dornici să asiste la partida care o- 
punea pe cele două formații de catego
ria A, Dinamo București și U.T. A- 
rad. Meciul s-a terminat cu scorul 
de 1—0 (1—0) pentru bucureșteni. 
Spectacolul oferit n-a fost la înălți
mea așteptărilor și asta din urmă
toarele motive: a) vîntul puternic, 
care a influențat controlul balonului, 
și b) indisponibilitățile de ultimă oră 
din formația arădanilor (Petschovski, 
Igna, Țîrlea) care au scăzut mult din 
potențialul echipei.

Așa cum s-au petrecut lucrurile pe 
teren, victoria lui Dinamo la limită 
este meritată. In prima repriză, Di
namo a avut avantajul vîntului. Bucu
reștenii au dovedit mai multă matu
ritate în joc, au avut o mai bună le
gătură între compartimente. S-a re
marcat linia de mijloc care a servit 
atacul cu numeroase baloane și și-a 
adus aportul și în defensivă. Chiar 
și unicul gol înscris în min. 29 de

Ețapsd si trecut prin mari emoții
PLOEȘTI 1 (Prin telefon de la 

trimisul nostru). Rapid a cîștigat me
ciul cu Farul, dar scorul de 3—2 
(0—1) nu spune decît vag greutatea 
și emoțiile cu care a reușit pînă la 
urmă să se califice. Și bucureștenii 
au învins greu din două motive : în- 
tîi pentru că au jucat la fel de slab 
ca și duminică, mai ales în- linia de 
atac unde acțiunile au fost lipsite 
și de claritate și de finalitate; în al 
doilea rînd pentru că Farul s-a do
vedit un adversar egal atîta timp cît 
a jucat în 11 oameni, iar după ce

©tanosport
o Comunicările participanților care 

au obținut premii în obiecte la con
cursul speical Pronosport din 22 mar
tie trebuie să ajungă la I.S. Loto- 
Pronosport, căsuța poștală 102 Bucu
rești, pînă la 8 aprilie a.c.

De altfel, numeroase comunicări au 
și sosit. Printre ele este și cea a a- 
carului CFR Ion Ursoiu din Tămajda, 
regiunea Oradea, care a obținut au
tomobilul „Wartburg” decapotabil. FJ 
a participat cu o singură variantă, 
pe buletinul seria 2572047 înregistrat 
pe borderoul 152938/90 depus la a- 
genția 9,/l din regiunea Oradea.

• In aprecierea șanselor echipelor 
care sînt cuprinse în programul con
cursului nr. 14 din 5 aprilie, partici- 
panții vor trebui să țină seama de 

nute, același Tătaru țîșnește printre 
apărători și marchează al doilea gol. 
C.C.A. stăpînește acum terenul și în 
min. 80, printr-o acțiune personală, 
Alexandrescu înscrie din nou. Peste un 
minut Nagy vrea să degajeze balonul 
din careu și mingea întîlnește în traiec
toria ei mîna lui Cepolski. Arbitrul a- 
cordă 11 m„ lovitura este executată de 
Hidișan, Toma boxează mingea care 
ajunge la același Hidișan și acesta o 
introduce în poartă: 3—1 C.C.A. a 
jucat mai precis și a meritat victo
ria. Arbitrul Constantin lanopol a ar
bitrat corect formațiile:

STEAGUL ROȘU : Constantinescu— 
SBIRCEA, Zaharia. TIRNOVEANU— 
HIDIȘAN, Szigetti — HAȘOTI, Fusu- 
lan, Bîrsan, Proca, Campo.

C.C.A. : TOMA — Cepolski, Nagy, 
Staicu — JENEI, Bone — Cacoveanu, 
CONSTANTIN, Alexandrescu. Crișan, 
TATARU.

halfi, Fronea — Neacșu ii a alimen
tat cu pase utilizabile înaintarea. In 
această repriză studenții s-au apărat 
cu 6—7 oameni. Au marcat: Dridea 
(min. 42), Neacșu II (min. 57) și Ba- 
bone (min. 67). Arbitrul Vladimir 
Fieru (Buc.) a condus bine următoa
rele echipe:

PETROLUL : Sfetcu — PAHONȚU, 
Marinescu, Topșa — FRONEA, NEAC
ȘU II — Constantinescu, Tabarcea, 
Dridea. Babone, Bădulescu.

ȘTIINȚA: BULANCEA — Băncilă, 
Stanciu, DIMINESCU — Gordan, Gro
za — VLASCESCU, Venturini, Kurt, 
Voicu I, Voicu II.

N. COSTIN-coresp.

Koszegi este 50 la sută opera lui 
Nunveiler. Mijlocașul dinamovist a se- 
zisat la timp o breșă în dispozitivul 
advers și a pasat printre lui Koszegi, 
care — din apropiere — a înscris 
plasat.

Firește, la reluare, avantajul vîntu
lui a fost de partea arădenilor. Pre
siunea lor, deși mai accentuată decît 
a dinamoviștilor, a fost lipsită de 
claritate, un factor atît de necesar, 
mai ales cînd ai în față o linie de 
fund în care Motroc și Popa au ex
celat. Tocmai acum, în această re
priză a arădenilor, lipsa lui Fetschovs- 
ki și Igna s-a făcut din plin resim
țită. Fără acești doi jucători, mijlocul 
terenului n-a mai fost stăpînit de 
U.T.A.

DINAMO: Cosma—POPA, MOTROC, 
Călinoitt—Alexandru Vasile, NUNVE1 
LER—VAS I LE ANGHEL, Dragomir, 
Biikdssi, Szakacs, Koszegi.

U.T.A.: Coman—Sziics, CAPAȘ, SE- 
REȘ—Pîrcălab, Koczka—JURCA, Gali, 
Soher, MF.ȚCAȘ, Tăucean.

GH. NICOLAESCU

Zinculescu (accidentat într-o ciocnire 
cu Greavu la o minge înaltă) a pără
sit terenul definitiv (min. 35), s-a 
apărat cu o ardoare și o dîrzenie 
demnă de laudă.

Pînă atunci, însă, a dat mult de 
furcă Rapidului, mai ales în primele 
30 de minute, deși, în general, iniția
tiva a aparținut mai mult bucurește- 
nilor. Atacurile constănțenilor însă, 
au fost rapide și periculoase, dezvă
luind slăbiciunea apărării rapidiste. 
In min. 21 Farul a luat chiar condu
cerea. In urma unei combinații Pană- 

faptul că unele formații au susținut 
ieri partide de Cupă.
• Pentru documentarea dumneavoa

stră consultați Programul Loto-Pro- 
nosport nr. 259

De asemenea vă reamintim că în 
fiecare vineri seara, în cadrul emisiu
nii „Sport” de la posturile noastre 
de radio ora 22,15, Programul I se 
dau amănunte asupra echipelor cu
prinse în programul concursului Pro
nosport lîr. 14. Astfel se comunică 
formațiile probabile ale echipelor, in
disponibilitățile și reintrările, felul 
cum au evoluat echipele la antrena
mente, etc.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 13. din 1 aprilie au 
fost extrase următoarele numere :

31 45 18 42 40 27
Numere de rezervă: 37 3.
Fond de premii: 738.821 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.

Călin-Ciosescu-Zinculescu, Moroianu 
a reluat în plasă centrarea acestuia 
din urmă. Rapid, surprins, slăbește 
ritmul de joc, dar revine în atac mai 
ales după descompletarea echipei 
Farul, are cîteva situații favorabile 
însă le pierde. Bucureștenii reusesc 
egalarea abia în min. 59 prin... 
Neamțu, care a transformat o lovitu
ră liberă de la 20 m. Peste șase mi
nute însă, Farul în cursul unei peri
oade scurte de revenire, atacă și ob
ține al doilea gol, prin Toma, care 
a transformat un 11 m acordat cu 
ușurință de arbitrul P. Badea — O- 
rașul Stalin, la fel ca și lovitura de 
la 11 m dictată în favoarea Rapidului 
în min. 77, cînd bucureștenii au ega

Dinamo Bacău-Textila Botoșani
4-1 (3-1)

SUCEAVA 1 (Prin telefon). Dinamo 
Bacău și-a impus superioritatea în fața 
echipei Textila Botoșani încă din pri
ma repriză, cînd a marcat trei goluri 
prin Ciripoi (min. 17), Radulescu 
(min. 25) și Asan (min. 33). in acea
stă parte a meciului, dinamoviștii au 
fost superiori în toate compartimentele, 
creînd numeroase faze spectaculoase. 
Textiliștii au făcut cu greu față repe
tatelor acțiuni ofensive dinamoviste: 
portarul Petcu a salvat multe goluri 
aproape făcute. Atacul textilist a acți
onat sporadic. La un asemenea atac. 
Manafu II a înscris unicul punct al 
Textilei (min. 37).

In repriza secundă, dinamoviștii —

Joc slab la Craiova
CRAIOVA 1 (Prin telefon). 6000 

de spectatori au așteptat cu mult in
teres întîlnirea dintre Progresul 
București și C.F.R. Timișoara. Pro
gresul a cîștigat cu 2—0 (1—0). Par
tida n-a satisfăcut, ambele formații 
desfășurînd în general un joc anost. 
Bucureștenii, după o primă repriză 
în care au căutat să-și asigure un a- 
vantaj, s-au menajat în cea de a 
doua parte a jocului. Meciul începe în 
nota de dominare a echipei Progre
sul la presiunea căreia, C.F.R. Timi
șoara reacționează timid căutînd să 
facă mai mult un joc de apărare. 
Progresul deschide scorul în minutul 
31 : Oaidă este faultat în careu șj 
arbitrul dictează lovitură de pedeapsă 
pe care Caricaș o transformă. Patru 
minute mai tîrziu, timișorenii benefi
ciază de o lovitură de la 16 metri, 
pe care însă Androvici o execută de-

C. s. ffl. Baia fflare i
ORADEA 1 (Prin telefon). — Întîl

nirea dintre C.S.M. Baia Mare și Ști
ința Cluj, terminată cu victoria băi- 
mărenilor la scorul de 2—0 (2—0), 
a suscitat un viu interes în localitate. 
Din păcate însă, așteptările spectato
rilor au fost înșelate, în special din 
cauza slabei comportări a clujenilor. A- 
ceștia au jucat sub posibilitățile lor 
și au fost depășiți de elanul fotbaliș
tilor din Baia Mare. Este adevărat 
însă, că Știința a jucat în 10 oameni 
din min. 8. Roman s-a accidentat, a 
trecut pe extremă fără să tie de fo
los echipei, iar după pauză, nici n a 
mai intrat pe teren

In prima repriză, băimărenii au do
minat categoric printr-un joc mai de
cis. *Inaintarea a construit faze spec
taculoase și periculoase. Apărarea 
clujenilor nu a nutrit opri numeroa
sele acțiuni al echipei C.S.M. decît 
prin neregularități. Și în urma unui

Aurul Brad va juca și în „sferturi*"!
DEVA, 1 (Prin telefon). Întîlnirea 

dintre echipele Minerul Aninoasa și 
Aurul Brad, încheiată cu scorul de 
2—1 (1—0) în favoarea formației Au
rul, a fost de slabă valoare tehnică. 
In plus s-a jucat foarte dur. m,ai ales 
din partea Minerului. Primul gol a 
fost înscris în minutul 22 de către 
Murzacu (Aurul) care a transformat 
o lovitură de la 11 m. In minutul 24 
Petrean (A), accidentat, părăsește te
renul pentru 15 minute, iar în minu
tul 32 Foca (M) este eliminat pentru 
joc periculos. In primul minut al re
prizei secunde Lianovschi (A) comite

ȘTIRI DIM FOIBU
METALUL TITANII LA RUSSE

Duminică, echipa bucureșteană Me
talul litanii (din cat. B) a jucat la 
Russe cu formația Dunav, a patra cla
sată în campionatul categoriei A. După 
un joc viu disputat, meciul s-a termi
nat la egalitate: 0—0. Bucureștenii au 
lăsat o frumoasă impresie prin jocul 
Iod spectaculos. Reiultatiil obținut 

lat din nou, de data aceasta prin 
Ene II. Ultimele minute se scurg la 
poarta Farului, a cărui apărare ce
dează în min. 89, cînd Olaru neatacat 
de nimeni — intră cu mingea în 
poartă. O victorie fără strălucire și 
un joc care n-a satisfăcut decît în 
primele 25—30 minute și atunci doar 
prin alura cu care s-a jucat.

RAPID : Dungu — GREAVU, 
Stancu, Macri — BODO, Neamțu — 
COPIL, Olaru, Ene II. Langa, Vă- 
caru.

FARUL : Ghibănescu — STRATON, 
Ciuncan, Toma — CORNEANU, 
PANA — Moroianu, Călin, Ciosescu, 
NICULESCU, ZINCULESCU.

P. GAȚU

deși și-au mărit avantajul prin punc
tul marcat de Filip (min. 75 din 11 
metri) — slăbesc alura, dînd posibili
tate adversarilor să acționeze în atac.

Arbitrului L. Lazăr (Iași) i s-au a- 
liniat următoarele formații:

DINAMO: Bucur — Giosanu, L 
Lazăr, Cîrnaru — Ț1RCOVN1CU. F. 
ANGHEL — Filip, RADULESCU. A- 
san, Ciripoi, Drăgoi.

TEXTILA : PETCU-BOLEA, Olaru, 
Doboiu — PANTAZE, Szakacs — Tu- 
ranschi, MANAFU II, Manafu I, Can- 
toreanu, Szocs.

V. HAIU și D. NICORIUC-coresp.

fectuos. La reluare, bucureștenii reu
șesc să-și mărească avantajul. In mi
nutul 52, Blujdea — lansat în a- 
dîncime de Dinulescu — înscrie cel 
de al doilea gol. De la Progresul, 
cei mai buni au fost Mîndru și Ca
ricaș. Soare a jucat în nota obișnui
tă, în timp ce Dinulescu și Oaidă au 
practicat un joc individualist și de
zordonat. Arbitrul loan Șerb.nescu 
(Craiova), care s-a achitat bine de 
misiune* încredințată, a condus for
mațiile: PROGRESUL: Mîndra — 
Cojocaru, Caricaș, Soare — Petres
cu. știrbei — Oaidă, Smărăndescu, 
Dinulescu, Pereț, Blujdea. C.F.R.: 
Boroș — Apter, Brînzei Bodo — 
Gall, Stepan — Cotruță, Enderle, 
Lenghel, Androvici, Manciu.

ROMICA SCHULTZ
corespondent regional

eliminat pe șura ciul
fault a fost înscris primul gol: în 
min. 11, Sulyok a transformat o lovi
tură liberă de la 22 m. Al doilea gol 
a fost marcat în min. 33 de același 
Sulyok, care a fructificat o pasă pri
mită de la Vlad. In repriza a doua, 
studenții au perioade de dominare, 
dar nu reușesc să înscrie. De remarcat 
că în această parte a meciului unii 
jucători (Marcu de la Știința. Feher 
și Vlad de la QS.M.) au avut ieșiri 
nesportive A arbitrat bine D. Costa 
(Oradea).

C.S.M.: Fețes—Mălăieru. Vasilescu, 
Gergely I—Oergely III, Feher—V. 
Moldovan, lonescu, Sulyok. Vlad. 
Drăgan. ,

ȘTIINȚA: Scărlătescu—Roman, Mu- 
reșan, Costin—Petru Emil, Kromely— 
Munteanu, Marcu. Mateianu, Pînzaru, 
Suciți.

IL1E GH1ȘA, corespondent 

un fault în careu și C. Golgociu (M) 
transformă, egalînd. Golul victoriei 
este înscris în min. 54 de Voi; eseu, 
în urma unei pase primită de la Dăn- 
ciulescu.

AURUL: Zamfir—Manole. Lianovs
chi, But—Petrean, Dobîrcău—Sleth, 
Manea, Dănciulescu. Voiriescu, Mur
zacu.

MINERUL: Niculescu—Hegeduș, M. 
Golgociu. Pre'1'”"—Foca, C. Golgociu 
—Slătineanu, Vlad, Furnea, A Gol
gociu, Valea 111.

MIHAI SUSAN—corespondent 

de ei constituie o bună performanță.
LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru cuplajul <Je dumi
nică de la „23 August" (C.C.A. — Fa
rul și Progresul — Petrolul) Se găseso 
în vînzare la stadioanele „2ȘjJUi»ust\ 
Republicii, Giulești, Dinamo/ Progre
sul, la agenția C.G.A., Pronosport 
(Cal. Victoriei 9) și la casa din str. 
1, Vidu.



Duminica începe întîlnirea de tenis 
Bucur ești~Budape sta

Patru zile ne mai despart de prima 
întîlnire internațională pe care o vor 
susține reprezentanții tenisului nostru 
în acest an. Este vorba de întrece
rea care începe duminică la ora 14 
pe terenul central de la Progresul 
din str. Dr. Staicovici Nr. 42—44 din 
Capitală, între selecționatele orașelor 
București și Budapesta.

Jucătorii romîni se pregătesc de 
multă vreme în vederea acestei în- 
tîlniri. care Ie oferă și un nimerit 
prilej’ de verificare cu două săptă- 
mîni înaintea meciului cu R.A.U. con- 
tînd pentru Cupa Davis. Faptul că

duminică, luni șî marți, tenismenii 
noștri vor primi replica unor adver
sari cunoscuți, maghiarii Katona și Pa- 
linkas, va constitui desigur o bună 
ocazie de a verifica actualul stadiu 
de pregătire Ia care au ajuns Gh. 
Viziru, Năstase, Cristea și Marin 
Viziru (cei patru sportivi romîni care 
ne vor reprezenta în partida cu ora
șul Budapesta). Așa cum este cunos
cut, din acest lot seva selecționa echi
pa pentru întîlnirea cu R.A.U. de la 
Cairo.

Sportivii maghiari sînt așteptați să 
sosească vineri în Capitală.

A luat sfîrșit Criteriul Mondial de scrimă

Tănase Mureșanu și Ștefan Haukler 
pe locurile III și respectiv

Un nou concurs
La sfirșitul săplămîuii va avea loc 

pe baza hipică din parcul „Gh. Gheor
ghiu-Dej" din București un concurs 
hipic la care vor participa și călăreți 
din Iotul republican, lată programul 
celor două zile de concurs: simbătă: 
ora 15: obstacole caî începători; ob-

hipic în București
stacole S.U.; ștafetă cu 2 călăreți; 
obstacole S.M. ; duminică: ora 9 : ob
stacole pentru copii pînă la 15 ani; 2 
călăreți scară la scară; proba artiști 
„Asociația Artă și Cinematografie", 
obstacole pentru juniori și fete; ob
stacole U.

IV la spadă
Ungară) și Hendenk (Olanda). Spor-

Constantin și
noștri este cu atît mai valoroasă, cu 
cit ei nu s-au pregătit în mod special 
pentru această probă. Iar printre cei 
pe care ei i-au depășit se află mulți 
trăgători rutinați, consacrați. Locurile 
fruntașe ocupate de Mureșanu și Hau
kler într-o^ competiție de nivelul Cri
teriului Mondial sînt o garanție a 
valorii tinerilor noștri reprezentanți 
și la această probă. De altfel, acest 
succes remarcabil îi va determina 
(după cum au declarat) pe Mureșanu

tine- 
sfîr-

Mondial de scrimă al 
ediția 1959 
seară, o dată cu dcsfășu-'

Criteriul 
retului — 
șit marți 
rarea finalei la sabie.

Luni — pînă noaptea tîrziu — a 
avut loc proba de spadă. După multe 
ore de întrecere încordată, primul loc 
la spadă a fost ocupat de trăgătorul 
sovietic Habarov, care l-a întrecut în 
baraj cu 5—3 pe italianul Saccaro. 
In generai, concursul de spadă a fost 
presărat cu surprize. De pildă, unul 
dintre pretendenții la titlu, polonezul 
Woicekowski, a fost eliminat în semi
finale, etapă în care au „rămas" mulți 
trăgători cu renume. Specialiștii noș
tri în floretă — Mureșanu și Haukler 
ne-au făcut o frumoasă surpriză. Ei 
s-au calificat în finală unde au ocu
pat apoi locuri fruntașe: Tănase Mu
reșanu locul III, iar Ștefan Haukler 
locul IV. Performanța reprezentanților

a luat tivii noștri Nicolae
Gheorghe Culcea au fost eliminați în 
turul I și respectiv al Il-lea.

Campionatele mondiale de tenis de masă

Echipele Japoniei campioane ale lumii
Azi încep întrecerile individuale

Marți seara la Dortmund, o dată 
cu desfășurarea meciurilor finale ale 
probelor pe echipe, a luat sfîrșit și 
prima parte a campionatelor mon
diale de tenis de masă. Ieri, concu
rență au avut zi de odihnă. Tot ieri 
au început și lucrările congresului 
Federației internaționale de Tenis de 
masă în legătură cu problema stan
dardizării paletelor. Se pare că lua
rea unei hotărîri în această chestiune 
este destul de dificilă. Luni, cu pri
lejul unor discuții neoficiale între 
reprezentanții țărilor 
F.I.T.M. s-a făcut un 
majoritatea delejgaților 
potriva standardizării.

Astăzi este prima zi 
din cadrul probelor individuale. Deci, 
de azi și pînă duminică seara apro
ximativ 500 de jucători și jucătoare, 
reprezentînd 42 de țări, își vor dis
puta întîietatea pentru desemnarea 
campionilor mondiali

Printre aceste cîteva sute de par
ticipant se află și cei cinci sportivi

afiliate la 
sondaj și 

opinau îm-

a întrecerilor

romîni. Pînă acum jucătorii noștri 
au avut o comportare satisfăcătoare, 
iar Radu Negulescu este socotit pe 
bună dreptate revelația ediției ac
tuale a campionatelor mondiale. 
Intr-o formă foarte bună, acest tînăr 
debutant 
a reușit 
vîngînd 
Berczik 
campion 
alții.

Dintre
rea Măriei Biro care luptînd cu dîr- 
zenie a întrecut jucătoare de valoare 
ca: Krupova (R. Cehoslovacă) și 
Cine lung Ia (Coreea de Sud). In 
întîlnirile care încep azi la „West- 
falenhalle", noi le urăm succes re
prezentanților noștri și așteptăm din 
partea lor comportări onorabile.
FORMAȚIILE JAPONIEI ȘI-AU PĂS
TRAT TITLURILE MONDIALE

PROBELE PE ECHIPE
DORTMUND 1 (prin telefon).

la un campionat mondial, 
performanțe excepționale în- 
adversari cu renume ca 
campionul european, fostul 
mondial Sido, apoi Foldy și

fete menționăm comport a-

IN

In

Echipa R. P. Romîne a învins 
pe cea a Angliei cu 2-1 (1-1)

(Urmare din pag. 1)

joi •— ultimele din cadrul
— le este suficient și uti 

Cehoslovacă, în

dele de 
grupelor 
meci nul. Doar R. 
grupa A, are nevoie neapărat do vic
torie joi. In ce privește echipa R. P. 
Romîne, ea se poate califica numai 
printr-o victorie în meciul cu Italia 
la scorul de 2—0, 3—1, 4—2, adică 
la două puncte diferență, pentru a 
realiza un golaveraj mai bun. 
rea cu Italia are loc azi la 
Di-.iitrovo.

Marți, la Pazargik, echipa 
Romîne a reușit o victorie de 
giu, cu 2—1, în meciul cu Anglia, 
asupra căreia și-a luat, cu acest pri
lej, o binemeritată revanșă pentru 
eșecul (cu 1—0) suferit anul trecut 
în semifinalele Turneului din Luxem
burg. Scorul de 2—1 însă, nu reflectă 
exact situația de pe teren, 
romîni meritau o 
mai mare. Ei au dominat net timp 
de 65 de minute.
de atac — compartimentul mai slab 
al echipei — a dus însă la ratarea 
numeroaselor ocazii avute. Jucătorii 
romîni și mai ales atacanții au pier
dut aproape toate mingile înalte, fiind 
depășiți în jocul cu capul. Așa se 
explică de ce cele 10 cornere (față 
de 2 ale englezilor) au rămas fără' 
rezultat. In plus, englezii — care, 
după cum spunea antrenorul lor, Has
sall, marți au făcut cel mai bun joc 
al lor — au opus o rezistență dîrză.

Romînii au dominat net începutul 
jocului pînă în min. 25, dar Matei 
(min. 4), Varga (min. 8) și Crăini- 
ceanui (min. 9) au ratat ocazii clare. 
Din min. 25 jocul a devenit echilibrat. 
Englezii întreprind cîteva atacuri ra
pide și în min, 34, primind o pasă 
de la Hurst, Sullivan deschide scorul 
printout! șut de Ia G m. Romînii re
vin în- atac, domină și egalează prin 
Varga (min. 38) dintr-un 11 m. a- 
cordat la un hends comis de funda
șul Cockcroft. Repriza a doua a a- 
parținut echipei romîne (englezii au

Intîlni- 
Stanke

R. P. 
presti-

Juniorii
victorie la un scor

Ineficacitatea liniei

avut un singur atac mai periculos 
în min. 70, dar Florca a intervenit 
la timp). Golul victoriei l-a marcat 
Nisipeanu, în min. 64. Matei a pasat 
peste portarul ieșit și Nisipeanu a in
trat cu mingea în poartă. Toate efor
turile de a mări scorul au rămas 
fără rezultat. A arbitrat: Constantinov 
(R.P. Bulgaria).

R.P. ROMINA: Florea-STEFAN, 
Boroș, NEDELCU-NUNWEILLER, NI- 
CULESCU-Nisipeanti (Matei), Varga, 
Matei (Nisipeanu), Raksi, Crăiniceanu.

ANGLIA: CHARLES-Bacuzzi, Cock- 
croft-STILES, IRVIN, Beard-Sprat, 
Hurst, Phythyan, SULLIVAN, Hawksby.

Clasamentul grupei B:
1. Italia
2. R.P. Romînă
3. Grecia
4. Anglia
5. Turcia
Joi au loc

R. Cehoslovacă
lonă — R.D.G.; R.P. Romînă—Italia 
și Anglia — Grecia; R.P. Bulgaria— 
Iugoslavia și R.F.G. — Olanda; R.P. 
Ungară — Austria și Spania — Lu
xemburg.

3 3
3 2
3 2
3 0

0
0
0
1

8»
7:2
4:3
2:6

6
4
4
1
1

o
1
1
2

4 0 1 3 3:13
următoarele partide:

— Franța și R.P. Po- 
R.D.G.; R.P. “

TOMA HRISTOV

ultima zi a întâlnirilor contînd pentru 
Cupa Swaythling și Cu,pa Corbillon, 
au avut loc meciuri decisive: semi
finalele și finala la echipe bărbați și 
turneul final al celor trei formații 
feminine.
supreme 
Japoniei.

Echipe bărbați: ■ semifinale: R.P. 
Lhigară — R.P. Chineză 5—3: Sido
— Ian Iui Huan 1—2, Fbldy — 
Van Ciuan iao 0—2, Berczik — Iun 
Cuo Tuan 2—1, Sido — Van Ciuan 
iao 2—0, Berczik — Ian Iui Huan 
2—1, Fbldy — Iun Cuo Tuan 0—2, 
Berczik — Van Ciuan iao 2—0, Sido
— Iun Cuo Tuan 2—0; Japonia — 
Vietnamul de Sud 5—3: Murakami
— Mai Van Hoa 2—0, Hoshino —
Lie Van Tiet 1—2, Ogimura — Tran 
Van Duok 2—0, Murakami 
Van Tiet 2—0, Ogimura — Mai Van 
Hoa 0—2, Hoshino — Tran
Duok 0—2, Ogimura — Lie Van Tiet 
2—0, Murakami — Tran Van Duok 
2—0. Finala: Japonia — R.P. Un
gară 5—1 : Murakami — Sido 2—1, 
Ogunura — Btibony 2—1, Hoshino
— Berczik 2—0, Ogimura — Sido 
1—2, Murakami — Berczik 2—1, 
Hoshino — Bubony 2—0.

Echipe femei: turneul final: Japo
nia — R.P. Chineză 3—0 : Namba — 
E Pei tiun 2—0, Matsuzaki •— Sun 
Mei in 2—0, Eguchi, Matsuzaki — 
Sun Mei in, Ciu Ciun hui 2—0; Co
reea de Sud — R.P. Chineză 3—0 ; 
Japonia —• Coreea de Sud 3—2.

Clasamentele primelor trei formații 
din cadrul grupelor masculine și femi
nine se prezintă astfel: echipe băr
bați: grupa A: 1. R.P.U., 2. Brazilia, 
3. R.P.R. ; grupa B: 1. R.P. Chineză,
2. Suedia, 3. R.F.G.; grupa C: 1. Ja
ponia, 2. R.P.F. Iugoslavia, 3. India ; 
grupa D: 1. Vietnamul de Sud, 2. R. 
Cehoslovacă, 3. Anglia ; echipe femei: 
grupa A: 1. R.P. Chineză, 2. Anglia,
3. Suedia; grupa B: 1. Coreea de 
Sud, 2. R. Cehoslovacă, 3. R.P.R. ; 
grupa C: 1. Japonia, 2. R.P.U., 3. 
Franța.

La ambele probe, titlurile 
an revenit reprezentativelor 
Iată rezultatele tehnice:

Lie

Van

GIMNASTICA

la TurnedFANASE MUREȘANU • Un arbitru român 
U.E.F.A.

• Reprezentativele R. P. R. pen
tru întîlnirea cu R.P.U.

Azi la amiază părăsesc Capitala, în- 
drepfindu-se spre Budapesta, reprezen
tativele de , gimnastică ale țării noas
tre care vor susține simbătă și dumi
nică o întîlnire cu formațiile R. P. Un
gare. Vor face deplasarea gimnastele 
Emilia I.iță, 'Sonia Iooan, Atanasta lo- 
nescu, Utta Poreceanu, Ileana Petro- 
șanu. Elena Teodorescu și gimnaștn 
Costache Gheorghiu, Gheorghe Stotn* 
ciu, Gheorghe Tohăneanu, Cezar Cer* 
nușca, Ion Zamfir și Ștefan Hargâte^

FOTBAL

și Haukler să se pregătească și 
spadă.

Ultima zi a Criteriului Mondial

la

Ultima zi a Criteriului Alondiaț a 
fost rezervată săbiei. Pe primul loc 
s-a clasat sabrerul Parulski (R. P. 
Polonă), urmat de Bakony (R. P.

Ia invitația comitetului de organ»-
X. -T------1..: noo-» carE a ce.Turneului u/E.P: A., 

arbitru romin pentru sernifi***
Iedera.

zare a
rut un
lele și finala competiției, 
noastră de fotbal a desemnat pe M. 
hai Popa

Azi începe turneul international 
de volei de la Bratislava

Echipa Bucureștiului debutează vineri, întilnind 
selecționata

BRATISLAVA, 1 (prin telefon). — 
Turneul internațional de volei organizat 
cu ocazia aniversării eliberării orașu
lui Bratislava este așteptat cu mult 
interes de localnici. întrecerile vor în
cepe joi în sala recent inaugurată, din 
Parcul de Cultură din Bratislava. La 
băieți participă echipele orașelor Pra- 
ga, Bratislava, Varșovia și București, 
iar la fete selecționatele Praga, Bra
tislava și Varșovia.

Varșoviei
Echipa București va susține prinw*) 

mecî vineri, cînd va întilni în joc vr.- 
detă selecționata Varșoviei. Iată dw 
altfel programul primelor două zilei 
JOI : Bratislava-Praga (feminin), Bra^ 
tislava-Varșovia (masculin) ; VINERI 
Bratislava.Praga (masculin), BtieureșW- 
Varșovia (masculin). Selecționata Biter 
reștiului a făcut cîteva antrenament 
de acomodare și a manifestat o forme 
bună.

SOFIA (prin telefon de la corespon
dentul nostru). —■ In R. P. Bulgaria se 
află lotul cicliștilor polonezi care se 
antrenează pentru „Cursa Păcii". Ei 
au efectuat o serie de antrenamente 
împreună cu cicliștii bulgari pe șose
lele din jurul orașului Plovdiv.

Duminica trecută cicliștii polonezi 
și bulgari au luat parte Ta o cursă de

Pregătirile atleților sovietici pentru J. O.
Secția de atletism a U.R.S.S. a sta

bilit standarduri le pentru candidații la 
lotul olimpic. La bărbați au fost fixate 
următoarele performanțe: 100 m — 
10,3; 200 m — 20,9; înălțime — 2,08 
m; lungime — 7,70 m ; disc. — 56 m; 
suliță — 80 ra. Femei: 100 m — 11,5 ; 
200 m — 23,5; înălțime — 1,75 m;

lungime — 6,20 m ; disc — 55 m: su
liță — 55 m.

Cîteva din aceste rezultate sînt ega
le și altele superioare actualelor re
corduri olimpice.

verificare Sofia-Botevgrad-Sofia (13® 
km). Desfășurarea întrecerii a fo«J 
deosebit de interesantă. In urcușul 
la Vitinia, cicliștii polonezi rămîn t'j 
tirmă, pentru ca la coborîre să revin1) 
puternic și la sosirea în Sofia să-șJ 
adjudece primele șapte locuri.

Primul a sosit Fornalczik (R. P. Po
lonă). care a acoperit distanța în 3 ore 
21 min. Pe locul doi Pjeiiaczek 3 h 
21:03. Ai treilea: Czerneczki 3h21:ll. 
Primul concurent bulgar s-a clasat pe 
locul 8 — Tiliov 31121:25. De notat că 
cicliștii fruntași bulgari s-au clasat 
departe în pluton. Nencio Hristov a 
ocupat locnl 12, Boian Koțev a sotfi 
al 18-lea, iar D. Kolev al 27-lea.

T. H.

Azi începe competiția ciclîstă internațională 
dotată cu Cupa F. R. C.

(urmare din pag. 1)

din 
Lbrke,

Schiffner și Weissbrod) formată
G.A. Schur, W. Braune, G. I____,
B. Eckstein,’W. Grabo; S.K. Wissmut 
Karl Marx Stadt (formată din H. 
Schober, H. Stol per, P. Hârtel, M.

Dinamo /Weissleder, H. Kappel);
(antrenor N. Voicu) — G. Moiceanu, 
Gh. Calcișcă, M. Voinea, I. Cozma, 
C. Moiceanu; Dinamo II; O.C.A. I 
(antrenor D. Pantazescu) — C. Du
mitrescu, I. Vasile, Gh. Rădulescu,

I. Braliaru, Al. Mitroi;
Victoria
— D.
Mihăilă,
Votata
Comb. București (antrenor E. Iencec); 
Olimpia Or. Stalin (antrenor Martie Ște- 
fănescu) ș.a. Alergătorul Egon- Adler 
(S.K. Rotation Leipzig) va concura 
individual.

Primul clasat în clasamentul gene
ral individual va primi o cupă ofe
rită de revista ilustrată „Sport".

C.C.A. II;
I (antrenor M. Niculescu) 

Munteănu, V. Dobrescu, E. 
St. Poreceanu, C. Dumitru;
(antrenor Al. Someșan);

• FOTBALIȘTII SOVIETICI sus
țin întîlniri peste hotare. La Tien-tsin 
echipa Zenit Leningrad a susținut al 
cincilea meci în R. P. Chineză, ter- 
minînd la egalitate cu o selecționată 
a provinciei Hopei: 1—I. Echipa 
Neftianik Baku a susținut în republi
ca Irak o întîlnire prietenească cu se
lecționata orașului Kirkuc, obținînd 
victoria cu 4—2.

• CAMPIONATUL DE FOTBAL
al Americii de Sud a programat luni 
întîlnirea Argentina — Uruguay. 
Fotbaliștii argentinieni au cîștigat cu 
4—1 (1—0). Echipa campioană ur
mează să fie desemnată la 4 aprilie, 
cînd se vor întilni formațiile Argenti
nei și Braziliei.

• LA SZOMBATHELY S-A DES-

FAȘURAT întîlnirea internaționali 
de fotbal dintre reprezentativele fero
viare ale R. P. Ungare și Franței. 
Echipa maghiară a repurtat victoria 
cu scorul de 2—0.

• IN PREZENT se află în turneu 
în R. Cehoslovacă echipa maghiară 
Banyasz Tatabanya. In primul meci 

învins la 
Trnava

fotbaliștii maghiari au 
Bratislava echipa Spartak 
cu 4—0.

• IN CADRUL UNUI 
internațional de fotbal desfășurat la 
Berlin, echipa Spartak Praga Soko- 
lovo a învins cu 2—1 pe Rot Weișs 
Essen (R. F. Germană). Echipa S.K- 
Rotation Leipzig (R. D. Germană) a 
dispus cu 3—0 de formația vest ger
mană Holstein Kiel.

TURNEU
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