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construirii socialismului
In anul 1958 oamenii muncii din patria noastră au obținut realizări 

însemnate în dezvoltarea economiei naționale și în activitatea social-cultu- 
rală. Dăm mai jos cîteva date extrase din Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică asupra îndeplinirii planului de stat ' ....... ~
Romine pe anul 1958.

al Republicii Populare

★
— Planul producției globale pe ansamblul 

fost îndeplinit în proporție de 103,9 la sută, iar 
proporție de 103,2 la sută.

—’ In comparație cu anul 1957, producția globală in industria mij
loacelor de producție a crescut cu 10,1 la sută, iar în industria bunu
rilor de consum cu 9,1 la sută.

— Față de 1957, productivitatea muncii în industrie a crescut cu 
5,3 la sută.

— Au intrat în funcțiune: 3 cuptoare Martin și laminorul bluming 
de 1.000 mm, la Combinatul siderurgic Hunedoara, linia a ll-a de la
minat tablă subțire de la uzina „Nicolae Cristea"-Galați, grupuri elec
trogene, o instalație de cracare termică și o instalație de distilare pri
mară în industria petroliferă, noi fabrici și secții în industria chimică, 
in industria lemnului și a materialelor de construcții și în industria bu-în industria lemnului și a materialelor de construcții și 
nurilor de consum etc.

— Baza tehnico-materială a agriculturii s-a întărit 
încă 8700 tractoare (convenționale de 15 C.P.), cu 4570 
tor, 5820 combine C. I pentru păioase, 3690 semănători 
porumb, 3.090 cultivatoare mecanice, precum și cu alte 
agricol.

— In gospodăriile agricole de stat producția medie de grîu la hectar < 
a fost cu 48 la sută, iar în gospodăriile agricole colective cu 27 la sută ■ 
mai mare decît în sectorul individual. La sfîrșîtul anului 1958 sectorul ( 
socialist al agriculturii deținea cu 39 la sută mai multe porcine, cu 31 ! 
la sută mai multe ovine, cu 23 la sută mai multe bovine decît în anul < 
1957. (

— Față de anul 1957, în orașe, centre muncitorești și în mediul ! 
rural a crescut desfacerea principalelor mărfuri industriale și alimentare. < 
In anul 1958, salariul mediu al salariaților a crescut față de 1957 cu j

la sută. S
— Cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul de stat au fost } 

11,2 miliarde lei, reprezentînd 25 Ia sută din totalul cheltuielilor bu- ( 
getare (cu 3,9 la sută mai mult rață de 1957).

— In folosința oamenilor muncii s-a dat în anul 
oeste 13.500 apartamente cu o suprafață construită de

— In decursul anului 1958 peste 500.000 persoane 
odihnă sau la cură balneară.

Toate aceste rezultate obținute de oamenii muncii 
premizele unor noi și importante succese în viitor pe linia trasată de 
Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din noiem
brie anul trecut, pentru crearea unui viitor luminos și fericit poporului 
nostru, pentru construirea socialismului în patria noastră.

de

în 1958 constituie

1958 un număr de 
circa 950.000 m.p. 
au fost trimise la

6,7

Printre sportivii 
de la Șantierele Navale Galați

^yilueta marelui cargou de 45.000 tone — mindria muncitorilor și teh-! 
nicienitor de la S.N.G. — se profilează pînă departe... Cîteva minute 
mai tirziu sîntem pe vas. Urcăm pe puntea superioară. De-acolo panora

ma șantierelor navale ți se desfășoară în toată măreția ei. Oamenii îți vorbesc de 
varange și „coaste*,  de stringheri... Ii asculți cu respect dar nu fără a în
toarce mereu capul. Cînd spre cheiul 
construcție

Sîntem în orașul remorcherelor și 
motonavelor. Un pescăruș își ia 

jrul de pe o... motonavă. Peste 
cîteva săptămîni se va odihni poate 
din nou pe catargul vasului. Pe 
Dunăre sau pe mare. Pînă atunci, 
sudorii lucrează de zor. Am rămas 
ca oaspeți, numai noi. Oaspeți ai 
sportivilor de la Șantierele Navale 
Galati.
OAMENI HARNICI ȘI... „VEDETE"

Treizeci și ceva de ani. Un munci
tor priceput— maistru sudor — și 
un îndrăgostit de meseria sa. Pasiuni: 
navele și . fotbalul. Omul din fața 
noastră coordonează lucrările de su
dură. Are privirea ageră și mîini pu
ternice. Pentru cîteva clipe rămîne 
tăcut. Nu-i place să vorbească prea 
mult despre succese. E deajuns însă 
să-i spui un cuvînt despre cargou.

(locul 3). 
săptămîna

• Al V-lea Congres Internațio
nal pentru învățarea schiului.

Intre 6—12 aprilie va avea loc la 
Zakopane al V-lea Congres internațio
nal pentru învățarea schiului, organi
zat sub egida Federației Internaționale 
de Schi. La congres participă antre
nori, tehnicieni și profesori de specia
litate din întreaga Europă. Cu acest 
prilej vor fi discutate o serie de pro
bleme tehnice și metodice de învățare 
a schiului. Țara noastră va fi repre
zentată de prof. Petre Focșeneanu, an
trenor federal.

• Un reprezentant al F.R.M. la 
Congresul F.I.M.

Secretarul general al Federației ro- 
mine de motociclism. tov. Al. Suhală, 
a plecat la Paris pentru a participa 
La lucrările Congresului Federației In
ternaționale de Motociclism. 

industriei socialiste a 
al producției marfă în

prin dotarea cu 
pluguri de trac- 
mecanice pentru 
mașini și utilaj

de armare, cînd spre noul cargou in 

să-l întrebi ceva despre remorcherul 
cu prova proaspăt vopsită și afli 
multe despre hărnicia muncitorilor de 
la „montaj", despre sudorii care se-n- 
trec să depășească o sută de metri 
liniari pe zi...

Printre... picături 
sport!

— Sîntem destul
DAN

îl întreb și despre

de supărați. Echi-
GIRLEȘTEANIJ

(Continuare in pag. 2-a)

Mii ne, în campionatul de rugbi

Primele clasate joaca între ele: Constructorul
cu Dinamo și C. F. R. Grioita Roșie cu C. C. A

partidă de 
rugbi se a-

Cea 
mîine, 
nuntă

mai spectaculoasă 
din campionatul de 
a fi aceea dintre actualul lider, 

Constructorul și Dinamo 
Prima formație a învins 
trecută la Iași, în mod categoric e- 
china locală. Bucureștenii au prestat

Mat ginea a fost jucată și a dat cîștig de cauză echipei C.C.A. Merghi- 
șescu bit avea timp să-i paseze lai St. Constantin (aici în postură de 
mijlocaș la deschidere). Fază din meciul C.C.A.—Știința Timișoara 9—3.

(Foto: N. Haninovici)
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Cicliștii din R. D. Germană au dominat 
primele etape ale „Cupei F. R. C/‘

• H. Schober a cîștigat prima etapă, iar G. Schur pe a doua • H. Schdber și S. K. Wissmut conduc In 
clasamentele generale • Azi se dispută etapa a Ill a (individual contra-conometru) și duminică ultima 

(pe circuit)
Joi la amiază, un mare număr de 

iubitori ai- sportului cu pedale au fost 
prezenți în Piața Universității la fes
tivitatea deschiderii concursului inter 
național de ciclism dotat cu „Cupa 
F.R.C." la care participă cei mai buni 
rutieri din țara noastră și din R. D. 
Germană. Cuvîntul de deschidere 

I

Aspect din desfășurarea primei etape. Plutonul dispus în evantai rulează puternic. 

fost rostit de tov. Ștefan Voicu, pre
ședintele Federației rcmîne de ciclism. 
Apoi caravana s-a deplasat la km 8 
de pe șoseaua București — Giurgiu 
de unde s-a dat, la ora 13,45, startul 
oficial. Cliiar de la început surprinde 
ritmul extraordinar în care se aleargă: 
în prima oră au fost parcurși 44 kml 
Din cauza aceasta plutonul se frag
mentează, astfel că după parcurgerea 
primei jumătăți a distanței dintre 
București și Giurgiu pe șosea se află 
4 plutoane și mai mulți alergători răz
leți. O parte dintre rutierii romîni su
feră pane de boaieu (Șt. Poreceanu, E. 
Mihăilă, I. Cosma, L. Zanoni, Gh. Șer-

lor de 
alcătuire :

un joc bun remarcîndu-se linia 
trei sferturi, într-o nouă
Mateescu, Nistor — mijlocași, Bărăs- 
cu, Sava — centri, Teodorescu și Si- 
mion — aripi, Nedelcu — fundaș. 
Este de presupus că mîine Construc
torul va păstra acest atac care a dat 

ban — Rădulescu ș.a.), iar alții defec
țiuni mecanice (C. Dumitrescu, C. 
Datcu). Prin Giurgiu trece un pluton 
de 22 alergători condus de C. Moi- 
ceanu, I. Braharu și Gh. Șerban-Ră- 
didescu. Chiar în oraș sparge W. 
Braune. La urcușul unui deal rămîn 
din pluton Eckstein, D. Munteanu ș.a.

In apropiere de București în primul 
pluton se mai află doar 13 alergători: 
8 germani și 5 romîni. Pe străzile Ca
pitalei se desprinde H. Schober, urmă
rit de C. Dumitrescu. Alergătorul romîn 
este talonat însă numai de cicliști ger
mani astfel că nu poate anihila eva
darea. H. Schober sosește primul pe 
stadionul Dinamo, cucerind astfel vic
toria în etapa I. Alergătorii germani 
s-au dovedit foarte bine pregătiți. Ru
tierii romîni 
valoarea pe 
joritatea au
și defecțiuni. Iată clasamentele etapei: 

Individual: 1. H. Schober (S.K.W.)

foarte bine pregătiți. Ru- 
au arătat numai în parte 
care o au, deoarece ma- 
fost handicapați de pane

deplină satisfacție. înaintarea va fi, 
după toate probabilitățile, următoa
rea : Teofilovici, Vartughian, Marica 
— Posmoșanu, Radulescu — Ghica, 
Mehedinți, P. Niculescu.

Dinamo se pare că a intrat „în 
mînă“, cum se spune. După două e- 
tape de tatonare, duminica trecută di- 
namoviștii au demonstrat valoarea 
lor certă în fața echipei Metalul 
M.I.G, pe care au întrecut-o în mod 
categorie. Formația probabilă de mîi
ne : Alexandrescu — Barbu, Itie, 
Ghiondea, Diaconescu — Cernat, Io- 
nescu — Floarea, Graur, Mazliu — 
Doruțiu, Rusu — Aldea, lordăchescu, 
Sebe (Griin). Partida va avea loc la 
ora 11,30 pe stadionul Constructorul 
și va fi condusă de C. Galicovschi.

Celălalt meci de tradiție se va dis- 
nuta între C.F.R. Grivița Roșie (locul 

2) și C.C.A. (locul 4). Teren Parcul 
Copilului, ora 9. Cele două echipe nu 
au cunoscut înfrfngerea. Ce va fi 
mîine ? In orice caz un meci dîrz, pe 
care l-am dori cit mai deschis, pe mă
sura valorii jucătorilor celor două for
mații.

In rest, meciuri echilibrate. La Bîr- 
lad (mai ales) între Constructorul și 
Știința Cluj. La Timișoara (Știința — 
Metalul M.I.G.) și București (Progre
sul — C S.M.S. Iași) gazdele păstrea
ză prima șansă.

a parcurs 129 km în 3 h. 12:00 — me
die orară 40,800 km; 2. M. Weissleder 
(S.K.W.) 3 h 12:42; 3. Egon Adler 
(S.K.W.) ; 4. G.Schur (W) ; 5. G.Moi- 
ceanu Dinamo 1) J o. H. Kappel 
(S.K.W.); 7. P. Hărtal (S.K.W.); 8.
G. Lorke (W); 9."Ton Stoica (V) — 
toți în același timp cu Weissleder. 10b

(Foto : Gh. Dumitru); ț
H. Stolper (S.K.W.) 3 h. 12:52; IE 
C. Dumitrescu (C.C.A. I); 12. C. Moi- 
ceanu (D. I); 13. V. Dobrescu (Vieți) 
— toți în același timp cu Stolper.

Echipe: 1. S. K. Wissmut 9 h.
37:24; 2. Wiessenschaft 9 h. 43:34; 3.

(Continuare în pag. 4-a)
-----------------------------------------------------------------

La Palatul Pionierilor

Printre participanții 
la „Crosul primăverii"...

O animație neobișnuită a domnit 
joi dimineața in curtea Palatului 
Pionierilor: pe aleile împodobite 
sărbătorește cu stegulețe multicolore, 
grupuri, grupuri de copii așteptau 
nerăbdători. Ce anume 7 Așa cum 
am ailat de la un prichindel de 
cinci ani, — Radu ■ Andreescui ve
nit să-și susțină frățiorul — peste . 
cîteva clipe trebuia să se dea star
tul în finala „Crosului primăverii", 
competiție de... tradiție pentru micu
ții școlari care activează în diferi
tele cercuri sportive de la Palat. 
Intr-adevăr, sint prezenți alături 
de amatorii de atletism, voleiba
liști, gimnaști șl fotbaliști. Printre 
ei, o fetiță nemulțumită pentru că 
a fost omisă din rindul finalistelor. 
O cheamă Petria Fistiac și face 
parte din cercul de gimnastică.

— Ții așa de mult să alergi? o 
intrebăm.

— De ce nu?! Doar am luptai 
ca să mă calific in finale.

Greșeala — spre satisfacția mi
cuței Petria — a fost reparată pe 
loc. Ea avea să alerge în grupa I, 
alături de colegele ei de cerc, 
Maria Vasilescu și Mariana Popescu.

...Aceeași dirzenie în fiecare gru
pă de alergători, aceleași încura
jări frenetice din partea a zeci și 
zeci de pionieri irtșiruiți pe traseu; 
aceleași aplauze puternice și feliei- ; 
țări adresate câștigătorilor. Vreți I 
să-i știți? Iată-i: Maria Vasi
lescu (grupa I) Maria Bolea (gr. II), 
Niculina Țarălungă (gr. III). Cor
nel Bucur (gr. I) și Mircea Burla- 
cu (gr. II).

-------------------------------------------------



In vizită la Simeria...
arii ai șă mergi, prea redus față de posibilitățile exfs- 
portive în care tente). In planurile de viitor figurează 
stă o temeinică înscrierea a 1800 — 2000 de mem-

mase pentru membrii U.C.F.S
In oricar^j^al larii

Voi găsi asociații spert _ Ilaaa_. _ 
vei constata că există o temeinică 
preocupare pentru dezvoltarea per bri. Am vrea să vedem cît mai curînd
manentă a activității sportive, pre- realizate aceste planuri.
cum și asociații în care treaba Iîn- La Școala medie - mixtă din locali- 
cezește sau are un singur scop : fot- taie în schimb viața sportiva pulsează 
balul Așa șf-la Simeria unde, ajungînd din plin. Chiar în ziua areea, cind am 
la sindicatul C.F.R., am aflat că vixilut Simeria efevu Și elevele,școlii, 
ocrvi’a+ta snnrtîvă de aici se preocupă fiind in vacanța, munceau cu sir- 

sportînd

din piin. Chiar’în ziua ațeca, cînd am

asociația sportivă de aici se preocupă 
numai și numai de activitatea fotba
listică. Vizitînd școala medie unde 

; activează ca profesori'soții Brînză, ti
neri absolvenți ai Institutului de Cul
tură Fizică, am aflat însă că aci se 
depune o activitatea mai rodnica, da
torită căreia, elevii practică cu multă

guință, transjfertfrfd zgură pentflt con
struirea prin muncă voluntară a unui 
teren de baschet, volei și handbal re
dus în curtea școlii. ‘Echipele de volei, 
gimnastică, handbal, baschet, atletism 
au cîștigat în ultimii ani un bine me
ritat prestigiu -în "(competițiilef școlare

însufTptire mâî multe sporturi. Despre din regiune. AstfeLgimnastele 
aceste aspecte, bune și rele, aîe Beți- au cîștigat locul I pe'regiune ir 
vității sportive din orașul _ Simeria 
vom sCrie în rînduiile de mai jos.

-■ ' ȚȘ S *?'  “.4? f > |> gî |»ț
ii *«

La Simerfp pasiunea tuturor' este 
fotbalul. Cei din localitate urmăresc 
cu interes ‘comportarea de la meci la 
meci a echipei de fotbal care joacă în 
categoria C. Jucătorii au început antre
namentele în luna ianuarie, în echipă 
au fost promovați mulți tineri talen- 
tali, ca lăcătușul Tudor Rusu, elec- 
'tricianul Vasile Petrea etc. Toți se 
pregătesc cu sîrguință și vor să facă 
față cît mai bine în întîlnirile de 
campionat Dar sînt și necazuri: cu 
lăcătușul Alexandru Stojan, compo
nent al echipei de fotbal nu prea sînt 
mulțumiți la locul de producție... echi
pa de juniori este lăsată în voia soar- 
tei. nu are antrenor, deci pregătirea 
cadrelor de rezervă lasă mult de do
rit...

Celelalte secții ale asociației spor
tive C.F.R. (șah, popice, tenis de 
masă, tenis de cîmp, volei) au o oare
care activitate, participă la competiții 
cu caracter local, dar... Popicarii în 
ultimul timp nu au unde să se an
treneze, deoarece pista de popice a 
devenit proprietatea O.C.L.-ului Indus
trial, care o 
etc.

Asociația 
ftiembri

vității sportive din orașul _ Simeria

locuri. Cu prilejul disputării aces
tor campionate sînt înregistrate a- 
devărate recorduri de participare, se 
întăresc secțiile pe ramură de sport, 
se face o foarte bună propagandă 
sportului de mase. Credem că ar 
fi bine ca în acest an să se treacă 
și la organizarea campionatelor de 
casă ale asociațiilor sportive la u- 
nele sporturi destul de neglijate, 
deși ele se bucură de multă popu
laritate (gimnastică, haltere, lupte, 
box etc.). In majoritatea asociațiilor 
sportive a devenit un obicei ca ase
menea întreceri de mase să se or
ganizeze doar la fotbal, volei etc. 
Dar cei care doresc să joace popice, 
să facă atletism, să-și măsoare for
țele în întrecerile de haltere ? Pen-

etapa pe asociație a unei asemenea 
competiții și pînă la... viitoarea 
ediție, membrii U.C.F.S. trebuie să 
aibă asigurată o activitate compe
tițională internă din cele mai bo
gate. incă asociații sportive
care prin „sport de mase" înțeleg 
în exclusivitate participarea mem
brilor U.C.F.S. la Spartachiade și 
crosuri. Este o tendință care tre
buie combătută de organele U.C.F.S. 
și înlocuită cu o muncă temeinică 
de organizare a activității sportive 
de mase prin care trebuie înțelese: 
campionatele de casă, concursurile 
pentru trecerea normelor complexur 
lui sportiv, concursuri interasociații, 
întreceri pentru insigna „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și de „Campion al 
asociației sportive", competiții de 
popularizare, întîlniri sportive ami
cale între secțiile de producție etc.

Pentru sportivii de la sate, in a- 
fara marilor competiții de mase, 
a Cupei Moldovei, a întrecerilor 
specifice — Cupa Secerișului, Cupa 
G.A.S., Cupa S.M.T. etc. — se 
ganizează în numeroase colțuri ale

care 
frumoase 
nu sînt 
și la o- 
mici ele 
sportive

Sezonul sportiv de vară pune 
în fața activiștilor sportivi 
numeroase sarcini de răspun

dere. O atenție deosebită trebuie 
acordată însă organizării unei in
tense activități competifionale de 
mase care să angreneze membrii 
U.C.F.S. în practicarea sportului 
preferat. Nenumărate sînt formele de 
desfășurare a activității sportive de 
mase și ele trebuie folosite în toată 
varietatea lor, pentru ca în fiecare 
asociație sportivă membrii U.C.F.S. 
să participe activ la viața sportivă. 
Ce anume trebuie să facă activiștii 
sportivi în această direcție? In 
primul rînd este necesar ca la 

i să stea carn
ale asociațiilor 

sportive. Prin astfel de competiții 
au reușit asociații sportive ca : Cor- 
vinul Hunedoara, Grivița Roșie 
București, Chimistul Baia Mare, 
Prahova 1 Mai Ploești etc. să asF 
gure membrilor U.C.F.S. 
tea de 
turi în 
ție. Și 
gătirile 
natelor 
ele întîrzie nejustificat 
este tot mai favorabilă) în unele

pionatele școlilor medii din acest an 
și participă la finaia pe țară.

Ar fi bîne ca asociațiasportivă 
C.F.R. . Simeria să urmeze exemplul 
ședii, să pună un accent mai mare nu 
numai pe' fotbal, ci și pe celelalte ra
muri sportive, conducerea asociației să 
se ocupe îndeaproape de , asigurarea 
condițiilor de practicare a diferitelor 
sporturi și să sprijine dezvoltarea lor, 
să urmărească atragerea 
cît mai mare de oameni 
activitatea sportivă.

o activitate compe-

competiții

unui număr 
ai muncii în

I. GY.

posibi iita- 
a se întrece la diferite spor- 
cadrul.,

în acest
pentru

de casă

șecțiilo-r de produc- 
an au început pre- 

organizarea campio- 
ale asociațiilor, dar 

(vremea

„Schimb de... experiență"
In timp ce la școala medie mixtă din Suneria se amenajează 

terenuri de baschet, volei, handbal redus etc., consiliul asociației spor
tive C.F.R. din localitate are o singură preocupare: echipa de fotbal.

tru membrii U.C.F.S. trebuie orga
nizate cit mai multe campionate 
de casă,

O importantă contribuție la an
grenarea membrilor U.C.F.S. într-o 
bogată activitate competițională o 
pot aduce și concursurile pentru in
signa de „Campion al asociației 
sportive" și „Cel mai bun sportiv din 
10". Cu excepția unor regiuni cum sînt 
Baia Mare, Cratova, Timișoara, în 
celelalte este însă neglijată această 
problemă și asociațiile sportive 
preferă să caute... scuze în loc 

muncească cu hotărîre pentru 
concursuri deose-

să 
introducerea acestor 
bit de utile.

Marile competiții de mase 
fără îndoială, un minunat mijloc de 
atragere în practicarea . sportului a 
unui mare număr de oameni ai mun
cii. Sutele de mii de participant la 
Spartachiadele tineretului, ca și la 
tradiționalele întreceri de cros, de
monstrează în modul cel mai con
vingător popularitatea acestor com
petiții. Să nu uităm însă că de Ia

or-

sețării „Duminicile sportive" 
transformă pretutindeni în 
sărbători sportive. De ce 
inițiate asemenea întreceri 
rașe ? Mai ales în centrele 
pot constitui evenimente 
iieosebit de importante.

Membrii U.C.F.S. au fost angre
nați în activitatea sportivă și în 
timpul lunilor de iarnă. In sezonul 
de vară, participarea lor la viața 
sportivă a asociațiilor noastre poate 
și trebuie să fie însă mult mai in
tensă. Este dorința fiecărui membru 
al U.C.F.S. de a fi și el prezent 
acolo pe terenul de fotbal sau volei, 
în întrecerile de atletism sau tir, 
în echipa de handbal sau volei...

Să organizăm, deci, cît mai multe 
competiții de mase pentru cei 'te 
2.000.000 de membri ai U.C.F..

— d. g. —

folosește în alte scopuri,

numără In prezent 814 
U.C.F.S., (număr mult

sînt,

(Desen de D. Petrică)

— Mă doare capul cind mă glndesc că din toată munca asta na iese 
măcar o poartă de fotbal...

crosului de mase ,,Să
intimpinăm 1 Mai“

Pregătiți-vă din
timp pentru a parii
cipa la primele in

cadrul 9treceri din

Tineri si tinere!

lin obiectiv de seamă al clubului Progresul

Șl 0 CIT MAI JUDICIOASA GOSPODĂRIRE
Nu poți să nu ții impresionat de 

străduințele pe care le depun consiliile 
cluburilor și asociațiilor sportive pentru' 
a face cit mai multe economii, pentru 
a se gospodări cu cit mai mare chib
zuință. Conștiente de însemnătatea a- 
cestui lucru, cluburile și asociațiile 
sportive inițiază diverse acțiuni, se 
preocupă ca baza materială să devi
nă tot mai bogată, ca sportivii să aibă 
la îndemină toate cele necesare, cu 
cit mai puțină cheltuială. De acest lu
cru ne-am convins zilele trecute cînd 
am vizitat sediul și baza sportivă a 
clubului Progresul București.

PICĂTURĂ CU PICĂTURĂ...
...se face lacul mare, este o zicală

care își găsește o perfectă aplicare la 
acest club. Lipsit de un stadion cu ca
pacitate mare, care să aducă beneficii

Printre sportivii de la Șantierele Navale Galați
(urmare din pag 1)

pa nu merge <, ___ _
Sperăm să evităm totuși retrograda
rea. ne spune Gbeorghe Stoica.

★
Nu-i plăcut să începi un reportaj 

cu „note critice" dar... Sînt cîțiva fot
baliști care nu se prea împacă cu 
disciplina, se consideră mari „vedete", 
le place să tragă chiulul în produc
ție. De ce nu urmează oare fotba
liștii Pompiliu Ghițău, Viorel An- 
gelescu. Anton Ștefănescu, Gheorghe 
Călin și Gheorghe Stan, exemplul 
căpitanului lor de echipă Gheorghe 
Stoica? Toți sînt băieți tineri și pot 
să învețe atîtea lucruri I Nu le este 
și lor drag șantierul acesta și oamenii 
lui minunați? Cum de nu luptă cu 
toate forțele lor pentru culorile aso
ciației sportive? Muncitorii mai 
nici și-au propus să-i ajute, 
bucura mult să înlocuim aceste 
critice' 
plul'T

Mitrofan, candidatul de partid C. 
Anastasiu au fost primii agitatori. 

așa cum trebuie. Pentru popularizarea gimnasticii de 
producție au muncit cu drag și Gh. 
Buhoci, de curînd candidat de par
tid, utemiștii I. Agapi și Al. Mancaș... 
Să nu-l uităm nici pe inginerul Fa- 
zekaș — un sprijinitor deosebit de 
activ al gimnasticii de producție.

Astăzi, 200 de muncitori practică 
gimnastica de producție. Pină la 1 
Mai numărul lor va trece de 1.000...

Nu. Nu este un fapt divers!

cu rubrica: „Urmați-le

vîrst-
Ne-ar
„note 

exem-

pe aso-

UN FAPT DIVERS?

Acum, lucrurile se petrec simplu. 
In fiecare zi, peste 200 de muncitori 
jtractică gimnastica de producție. Un 
„fapt divers" din viața sportivă a 
șantierelor. Nu este insă îndeajuns 
să spui aceste lucruri. E nevoie să 
amintești dragostea cu care au răs
puns la această inițiativă muncitorii 
•de la reparații mecanice, construcții 
drhle, reparații electrice și .centrale". 
Comuniștii C. Bonef, Dragomirescu,

SPORTUL, PRIETENUL CONSTRUC
TORILOR DE VASE

Printre sportivii Clubului 
Muncitoresc-Galați sînt mtdți 
tori de la șantierele navale; 
de tenis de masă, canotori, 
liști... Activitatea sportivă de mase se 
desfășoară însă în asociația sportivă 
a Șantierelor. La „Colțurile roșii" în
trecerile de șah și tenis de masă 
cunosc întrerupere. Campionatele de 
casă ale asociației asigură celor a- 
proape 1.000 de membri ai U.C.F.S, 
o bogată activitate competițională. A- 
cum, eram în preajma „startului". 
Secțiile așteaptă... revanșa. Anul tre
cut fotbaliștii de la secția 1 Construcții 
au cîștigat campionatul. In vara a- 
ceasta însă vor trebui să lupte cu 
mai multe echipe (și mai bine pre
gătite)... Ni se spune că la volei, cei 
mai buni au fost muncitorii de la 
atelierul de ajustaj (tineret), că la 
tenis de masă au cîștigat „tehnologii" 
iar ia șah... contabilii. Notăm și o 
cifră care vorbește de la sine despre

Sportiv 
munci- 

jucători 
handba-

nu

popularitatea campionatelor 
ciație: 1.500 de participanți.

In anul acesta activitatea _r...... ...
de mase va cunoaște o mare dezvol
tare. Pe stadion, în sala de gimnas
tică, la sala de box, pe terenurile de 
volei sau pe pista de atletism se vor 
întîlni sute și sute de muncitori ăi 
Șantierelor Navale. Iubitorii excursiilor 
și ai drumeției de munte vor porni că
tre Cheile Bicazului, la Lacul Roșu, 
spre Diham, la Tulcea...

Și, mai este ceva: crosul .Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" bate la ușă. La 
Șantierele Navale din Galați se așteap
tă un... record de participare. II vom 
consemna cu bucurie. Iar apoi, pregă
tiri pentru „startul" Spartachiadei de 
vară a tineretuhit...

DESPRE... SUGESTII!
— Poate ne dați cîteva sugestii 

pentru îmbunătățirea muncii sportive 
de mase, ne spunea la un moment 
dat președintele asociației sportive.

Sugestii? Ni le-au dat chiar cîțiva 
dintre sportivii cu care am stat de 
vorbă, lată cîteva din ele: populariza
rea unor sportivi fruntași în producție 
cum sînt electricianul Holca, un bun 
canotor, maistrul sudor Gh. Stoica. 
strungarul S. Adamache, șoferul Gh. 
Botezatu din echipa de fotbal, ajus- 
torul Filip Nedelcu voleibalist fruntaș 
sau tîmplarul Gh. Fasolă un talentat 
boxer; o mai bună programare a com
petițiilor de casă; organizarea mai 
multor întreceri intersecții; înființarea 
de secții pe ramură de sport și fa a- 
cele discipline unde nu sînt încă spor

sportivă

tivi fruntași; inițierea unor crosuri și 
a cît mai multor concursuri-fulger de 
haltere (sport încă nepraciicat la Șan
tierele Navale)...

Ni s-a vorbit foarte mult despre 
sprijinul pe care-l acordă activității 
sportive directorul Șantierelor, tova- 
varășul Constantin Cazacu, unii șefi 
de sectoare ca Praisler, Fazekas, Tran
dafir e/c. dar și despre... lipsa de 
sprijin a altora cum este de exemplu 
Aurei Stoleru de la sectorul III. O 
sugestie în plus ne pare de prisos. 
Asociația sportivă trebuie să ceară 
mai intens sprijinul tuturor șefilor de 
sectoare și ateliere. Ajutorul perma
nent pe care organizațiile de partid îl 
acordă activității sportive trebuie să 
devină pentru toate secțiile de pro
ducție un puternic îndemn.

Alte sugestii? Am vrea să adăugăm 
una singură: Tovarăși din consiliul 
asociației, stați 
cu muncitorii. Veți afla multe 
dorințele lor. Iar... sugestiile vor 
destule și din cele mai interesante.

★
Noaptea tîrziu, cînd orașul doarme 

liniștit, dinspre Șantierele Navale răz
bate clocotul muncii. Constructorii re
morcherelor și motonavelor muncesc cu 
hărnicie. Ne gîndim la S. Adamache, 
Gheorghe Stoica, Filip Nedelcu sau 
alți sportivi care sînt poate acum acolo 
în tovărășia unui alt pescăruș rătăcit 
pe scheletul vreunui remorcher.

Silueta marelui cargou de 
tone se protilează, neclintită, ca o 
uriașă pată neagră, în apele învolbu- I

mai mult de vorbă 
din 

/»

4.500

importante, clubul Progresul trebuie 
să-și dubleze eforturile pentru a face 
cît mai multe economii, pentru a-și 
spori veniturile. Să vedem însă în ce 
constau „picăturile" de care aminteam 
mai sus:

— antrenamentele efectuate pe tere
nurile de la baza din str. dr. Staicovioi 
și în sala din calea Victoriei sînt plani
ficate în așa fel îneît bazele respective 
să rămînă disponibile și pentru închi
riere. Pe terenurile Progresul își țin 
cursurile practice studenții de la f'F. 
și se antrenează jucătorii de tenis e 
vor participa la Cupa Galea. Capa<..a 
tea de închiriere va spori insă în cu
rînd, odată cu terminarea lucrărilor de 
amenajare prin muncă voluntară și 
prin folosirea resurselor locale, a două 
terenuri de teilis și a unui teren de 
fotbal, pentru antrenamente.

— gospodărirea materialelor și a e- 
chipamentului se face „acasă". Existen
ța unui atelier mecanic, a unui atelier 
de cismărie și a unei spălătorii asigură 
o mai rapidă reparare a echipamentu
lui-și a materialului, cu cheltuieli infi
nit mai mici decît dacă respectivele lu
crări ar fi fost efectuate „afară". In 
atelierul mecanic am văzut biciclete re
parate, în atelierul de cismărie tocmai 
se confecționau ghete de fotbal iar la 
spălătorie cîteva duzini de tricouri și 
chiloți, spălate, așteptau să ia drumul 
magaziei.

— sportivii din echipele de juniori și 
începători sînt deprinși să se antre
neze cu echipament propriu, urmînd ca 
clubul să dea echipamentul necesar 
doar pentru întrecerile oficiale.

Iată cîteva. aspecte care ilustrează 
grija consiliului clubului pentru eco
nomii.

MEMBRII SUSȚINĂTORI..
...au un însemnat rol în sporirea ve

niturilor clubului Progresul. Mai bine 
zis vor avea, deoarece în momentul de 
față cotizează doar 500 de membri 
susținători. Clubul a prevăzut însă o 
serie de măsuri care vor avea ca ur
mare încasarea pină la sfîrșiiul anului 
a cel puțin 400.000 lei. Printre măsurile 
luate de consiliul clubului pentru spo
rirea numărului membrilor simpatizanți 
amintim de acordarea gratuității la 
meciurile echipei de fotbal Progresul 
București, facilitarea procurării bile
telor de intrare la meciurile internațio
nale, tipărirea unor afișe mobilizatori- 
ce, amenajarea unor vitrine în care să 
fie popularizate succesele sportivilor 
clubului ș.a.

Cum se vede, acțiuni frumoase ale 
căror roade nu vor intlrzia să avară.

^ate ale Dunării, D. STANCULESCU



într-o după-amiază de primăvară

Cu Gustav Schur la pescuit

mult o

mai 
dvs.

indiscre- 
tocmai 

<nă a-

|Cea mai frumoasă amintire.»
I 1 martie — zi de mărțișor, zî atunci cînd pe scenă, alături dd 
I de minunată primăvară. Soarele Floyd Crawford, căpitanul echte

...Mingea lovită puternic 
a venit ca un bolid din te
renul advers. Se părea că 
nu mai este nimic de făcut... 
Dar iată, un tînăr blond, 
nu prea înalt, cu numărul 
5 pe 
batic 
să“.
unui 
tinuă

tricou, plonjează acro- 
și „bomba" este „scoa- 
Mingea este trimisă 
coechipier și jocul con- 
ca și cum nu s-ar fi 

întimplat nimic.
Cine este „numărul 5“ cel 

care a salvat echipa de pier
derea acestui punct ? Este 
maestrul sportului GABRIEL 
CHEREBEȚIU, din echipa 
de volei Știința Cluj.

Cei care-1 aplaudă și-l văd 
pe Cherebețiu pe terenul de 
sport, trebuie să știe că a- 
cest voleibalist fruntaș este 

nul dintre, cei mai buni 
studenți din anul VI medi
cină generală de la LM.F. 
Cluj. El a știut întotdeauna 
să îmbine în mod armonios 
orele de pregătire intensă 
pentru meseria ce și-a ales-o 
cu cele de sport. Să notăm 
doar că el a susținut 40 de 
meciuri în echipa reprezen
tativă a țării noastre I

J

La poalele Heleacttlui, So
meșul își învolbură apele cău- 
tînd parcă alt vad. Pe mal, un 
tînăr blond, venit tocmai de pe 
meleagurile Saxoniei, face plajă 
ca în toiul verii. Din cind 
în când tresare o dată cu undița 
aplecată deasupra șuvoiului. II 
voi tulbura totuși 1 Gustav 
Schur, campionul mondial de 
ciclism, este învățat cu 
ția gazetarilor... Poate 
de aceea sttrîde cînd 
propii...

— Mă frămîntă de 
întrebare: ce-și mai poate oare 
dori un campion mondial?

— In primul rînd... liniște I 
Lăsînd însă gluma la o parte 
trebuie să-ți spun că șirul do
rințelor mele este încă foarte 
lung: titlul de campion olim
pic (vezi Olimpiada din I960...) 
participarea la zece ediții ale 
„Cursei Păcii", poate încă un 
titlu de campion mondial... Dacă 
le-aș înșira pe toate ar trebui 
să fac o listă mai mare decît 
cea mai lungă etapă din „Cursa 
Păcii"... Deh 1 Niciodată nu ești 
prea bătrîn pentru a-ți făuri 
vise!...

— Ce vîrstă aveți ?
— La 23 februarie am împli

nit 28 de ani. Și fiindcă sînt 
sigur că seria intrebărilor pe 
tema... biografiei mele va con
tinua, cunosc gazetarii... am 
să vă dau în continuare și alte 
date : m-am născut în satul Hey- 
rothesberg, lingă Magdeburg, 
am început ciclismul cu 12 ani 
în urmă si particip la „Cursa 
Păcii" din 1952. ani cucerit 
primul loc in ediția din anul 
1955, am concurat la întreceri 
organizate în R. P. Romînă, 
R. D. Germană’ R. P. Bulgaria, 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. 

Polonă, Danemarca, Belgia, Olan
da, Franța, Italia, Australia, E- 
gipt, R. Cehoslovacă și R. F. 
Germană. Fac parte din echipa

Wiessenschaft D.H.f.K. Leipzig, 
pe care o pregătește antrenorul 
Werner Schiffner...

— Ajutorul pe care mi 1-arți 
dat îl va aprecia și mai bine... 
secretarul nostru de redacție, 
succinta dvs. prezentare con
tribuind la economisirea spațiu
lui... In altă ordine de idei 
vreau să vă rog să-rai faceți 
cîteva confidențe de domeniul 
amintirilor. Care au fost cele

GUSTAV SCHUR

K.“LV.r.XVv'; fbidjof msEH
galeria marilor explor atori, oameni care și-au închinat 
călătoriilor îndepărtate, la loc de cinste se va afla tot-

In 
viața 
deaitna numele omului de știință norvegian, Fridjof Nansen.

Palpitantul jurnal de bord scris cu prilejul drumului făcut de 
vasul său „Fram" spre Polul Nord, însemnările asupra ” 
cumplite petrecute pe un ghețar, stîrnesc admirație 
-ajul șj rezistența acestui om în lupta cu natura 

orduiui.
Secretul rezistenței deosebite 

pe care Nansen a arătat-o în 
lupta cti intemperiile, stă în an
trenamentele metodice și în fap
tul că toată viața savantul 
norvegian a fost un pasionat 
(și fidel) practicant al sportu
lui. De mic copil, el a învățat 
să schieze șj să patineze. La 
vîrstă de 17 ani Nansen se nu
mără printre campionii dc pa
tinaj viteză ai Norvegiei, reu
șind să stabilească un record 
mondial. El participă la nume
roase concursuri de schi, obți- 
nînd victorii răsunătoare în 
curse de 30 și 50 km. Dezvol
tarea sa fizică multilaterală a 
fost întregită de practicarea vî- 
nătoarei, pescuitului, înotului, tu
rismului de iarnă. Toate acestea 
i-att întărit nu numai trupul, dar 
și voința. Biografii săi afirmă 
că pentru Nansen nil exista cu
vîntul imposibil. Curajul său l-a 
dus nu odată în pragul pieirii,

iernii 
pentru cu- 
vitregă a

de fiecaredar tot el l-a salvat 
dată.

Printre marile performanțe ale 
lui Nansen trebuie înscrisă tra
versarea pe schiuri a Groenlan
dei. însoțit de doi norvegieni și 
de doi ghizi eschimoși, Nansen 
a străbătut în 1888 o distanță 
de 600 km., ureînd ghețari 
pînă la o înălțime de 2500 m„ 
înfruntînd furtuni de zăpadă și 
geruri de peste 40 grade.

In 1913, în fruntea unei ex
pediții, Nansen vizitează Siberia 
numind-o „țara viitorului și ți
nutul unor nesecate bogății."

Celebrul savant a fost un 
prieten sincer al Uniunii Sovie-i 
ticc. In anul 1921, cînd o secetă 
cruntă s-a abătut peste tinărul| 
stat sovietic, Nansen a rostit în 
Liga Națiunilor discursuri în-' 
flăcărate nentru a obține aju
toare, în alimente și medicamen.I 
te. Dar reprezentanții statelor 
capitaliste, dornici să vadă

pierind statul muncitorilor șj al 
țăranilor, resping propunerile lui 
Nansen. Atunci, cu energia sa 
caracteristică, el colindă țările 
Europei, organizînd un fond in
ternațional de ajutoare.

Nansen sosește la Moscova, 
ia cuvîntul la ședința Sovietului 
Orășenesc unde, ca un răspuns 
dat tuturor dușmanilor, se de
clară prietenul Uniunii .Sovietice. 
Vizitează regiunile Volgăi lovite 
de secetă, luCrînd în fruntea 
comitetului de ajutoare. In de
cembrie 1921, prin hotărîrea ce
lui de al Xl-lea Congres al So
vietelor, Nansen este distins cu 
o diplomă, pentru meritele sale 
față de poporul sovietic. Omul 
de știință norvegian s-a intere
sat de dezvoltarea sportului în 
U.R.S.S. și a fost oaspetele clu
bului de schi din Moscova care 
l-a ales membru de onoare.

plăcute clipe din cariera 
— de pînă acum ?
Amintiri... Să fie oare 

drept că numai cei ce îmbătrî- 
nesc au amintiri ? Nu 1 Nu te 
speria — mă voi consola sin
gur. Și tinerii pot avea amintiri. 
Exemplu ? Iată... eu 1 Ei bine 
în 1955 cînd am cîștigat „Cursa 
Păcii" am plîns pentru prima 
oară de cînd sînt... bărbat; am 
exceptat firește perioada copilă
riei cînd dojanele mai aspre ale 
părinților erau firește un mo
tiv să lăcrămez... Atunci am 
plîns de bucurie. Această „Cursă 
a Păcii", care adună la start 
tot ce are mai valoros amato
rismul în sportul cu pedale, este 
un adevărat marș triumfal, un 
marș al păcii, printre sute și 
sute de mii de oameni ai mun
cii care aclamă, aplaudă cu 
entuziasm pe fiecare concurent. 
La sfirșit cind pe stadionul din 
Varșovia mi s-a oferit coroana 
învingătorului și steagul patriei 
mele a urcat pe catarg am sim
țit că mă învăluie fericirea 1 O 
altă amintire plăcută este aceea 
din 1958, cînd am cucerit titlul 
de campion mondial. Dar nu mă 
refer la perioada petrecută în 
Franța și nici la lupta sportivă ; 
mă refer la întoarcerea în pa
trie cînd în gara Ostbanhof din 
Berlin m-au așteptat mii de oa
meni care m-au înconjurat cu 
dragoste, m-au felicitat, m-au 
îmbrățișat...

— Nu m-am îndoit nici o 
clipă că amintirile unui sportiv 
de valoare vor fi emoționante. 
Cred chiar că scriind o carte 
n-ai reuși să epuizezi totuși a- 
ceste minunate amintiri...

— Poate o voi scrie 1 Dar pînă 
voi așterne pe hîrtie aceste lu
cruri sper să mai pot... acumu
la și altele...

— Atunci să trecem la pro
iecte, bineînțeles, sportive.

— După „Cursa Păcii" — la 
care sperăm să fini la înălțime 
— concurăm în „Turul Belgiei", 
la cîteva curse în Suedia, la 
„Marele Premiu al Genevei" și 
la o cursă de o zi în Anglia. 
Proiecte, speranțe...

— Și-acum un ultim... capi
tol : pasiuni ?

— Fata iubită, cartea, 
ria, 
tul...

In clipa aceea undița s-a miș
cat. De ciîrlig se —:— 
peștișor. Cam puțin pentru o 
după-amiază I Dar... Soarele 
scăpătase spre asfințit și vre
mea discuțiilor se sfîrșise. Cam
pionul mondial de fond, Gustav 
Schur, trebuia să reintre în pro
gramul lotului... H. NAUM

se pregătea să apună, împur- 
purîrid cerul la orizont. Toți e- 
rarn la ferestrele vagonului ți 
admiram priveliștea unul fru
mos amurg în pusta ungară. 
Din fuga trenului notam numele 
gărilor: Bekescsaba, Murony, 
Mezobereny... Călătoria noas
tră spre Praga, unde avea să 
se desfășoare campionatul »non- 
dial de hochei pe gheață abia 
începuse l

★
După aproape trei săptămîni, 

tot într-un amurg de primăvară, 
trenul se oprea încet în gara 
Curtici, oamenii ne-au întîmpi- 
nat veseli : „Bine ați venit 1 Fe
licitări pentru victorie !“ Eram 
din nou acasă... Acum trebuia 
să ne obișnuim cu întrebările 
care ne asaltau la tot pasul. Ce 
ați văzut ? Cum a fost ? Ce v-a 
plăcut mai mult ? Impresii... 
Amintiri...

Amintiri... Cea mai frumoasă 
amintire din acest lung voiaj ? 
La această întrebare nu-mi este 
greu să răspund. O am proaspă
tă în memorie și o voi avea 
încă multă vreme.

...Ultima seară în Praga urma 
s-o petrecem la „Representacni 
Dum“, o clădire impunătoare 
din centrul orașului, în care se 
organizează de obicei festivită
țile. Aici trebuia să aibă loc și 
festivitatea de închidere a cam
pionatului mondial de hochei. 
Delegația noastră a trăit — la 
început — un moment înălțător

pei Canadei și de Nicolai So- 
iogubov, căpitanul echipe» 
U.R.S.S., care primeau medaliile 
de aur de campioni ai lumii și 
respectiv, ai Europei, stătea și 
Zoi ta n Czaka, căpitanul echipei 
noastre reprezentative, care pri
mea cele 19 medalii de aur pen
tru primul loc cucerit de echipa 
noastră în Criteriul European.

Apoi, după împărțirea premii
lor, Ansamblul de dansuri și 
cîntece al Ministerului Afaceri
lor Interne din R. Cehoslovacă 
a oferit un program 
în cinstea oaspeților.

artistic
, ,---- Melodii

slovace, dansuri din Boemia, co
ruri din Moravia... Deodată, 
după un dans, taraful a „ata
cat" un cîntec plin de vioiciune. 
Ce cîntec ? „Ciocîrlia noastră" f 
Melodia ni se părea în seara 
aceea mai frumoasă ca orieînd. 
Am ascultat-o cu emoție și ne-am 
hotărît să aplaudăm în picioare 
mulțumind astfel orchestrei pen
tru această plăcută surpriză. Nu 
ne-am putut realiza însă dorin
ța. Și știți de ce ? Cîntecul cu
cerise sala. In special, măiestria 
cu care virtuosul violonist 
Miralek Vimr a executat acel 
minunat solo care imită cîntecul 
ciocîrliei, a smuls ropote de a- 
plauze. Și parcă, cunoscîndu-ne 
gîndul, toți cei prezenți au a- 
plaudat în picioare...

A 
dele 
uita

fost un dar oferit de gaz- 
noastre pe care nu-1 vom 
multă vreme I

CALIN ANTONESCU ’

P35TA

___  _ i, mese-
sînt mecanic, și... pescui-

prinsese un

VOICU VAS1LE, CLUJ. — 1) La 
juniori, lie că ® vorba <Je cate
goria 15-1B ani, fie că boxerii 
respectivi au între 17—18 ații se 
oprește lupta după a doua cădere 
la pămînit în cursul celor 3 re
prize. La seniori, arbitrul între, 
rupe lupta după 3 căderi la pă- 
mînt în cursul aceleiași reprize. 
In ambele cazuri, boxerii aflațt 
îin această situat*®  sînt declarați 
învinși prin K.O. — Z) Pînă a- 
cum, doi dintre arbitrii noțtnl, 
Ion Gruia șl Mihai Ghineseu, sînt 
releunoscuțl ca arbitri-judecători 
Internaționalii de către Federația 
International^ de Box Amator. He 
asemenea, sînt Tecunosouți ca 
judecători Internaționali: ion Firu. 
Petre Toniță, Petre Mlhelffy și 
Petre Epureanu.

GHEORGHE ȘEtRBANESCU, 
MOINEȘTT. — 1) Dlriămo Mos
cova a obținut următoarele re
zultate în 1949, cu prilejul prl. 
mei vizite a unei echipe sovietice 
de fotbal tn Anglia: 3-3 cu Chel
sea, 101 cu Cardiff, 2-2 cu Glas- 
gov Rangers si 4—3 cu Arsenal. 
Să vă dăm și un amănunt: cen
trul înaintaș al Arsenalului în a- 
cest meci a fost Tommy Lawton, 
unul dintre cet mai renumit*  fot. 
balisti al lumii. — 2) C.C.A s-a 
întîlnlt de doiuă or*  eu echipa 
engleză Luton Town: 5—1 la 
București și 4—3 la Luton. — 3) 
Sa fixat data meciului dintre 
Floyd PBterson șl Ingemar lohan- 
son: 23 iunie. Înaintea acestei in-

MASATE... FOTOGENICE
Televiziunea franceză obișnu

iește să prezinte, din cînd în 
cînd, spectatorilor ei diverse 
aspecte din activitatea sportivă. 
Bineînțeles, însă, că aceste re-

a . rai w-r w-rw*.  w ww W-» ncjT». f prezentări sînt făcute, de obi-
MARATONURI PE SCHI.4&*sa. ,*‘S. K 

luna trecută a fost înfățișată 
telespectatorilor o ședință de... 
masaj a campionului ciclist 
Louison Bobet. Timp de 10 mi
nute, Bobet s-a lăsat masat în ouauaiui ui iui zue lusidina: ’

de 9000 km. de la Baikal la) fata camerei de luat vederi. Nu 
Murmansk. 5 cu,n au reactionat telespec-

Totuși, asemenea curse nu pot) tatorii, dornici să afle amănunte 
fi asimilate competițiilor. In \ esențiale asupra pregătirii spor- 
1938 schiorii sovietici s-au în-/ tivilor favoriți, dar putem fi si- 
trecut într-o cursă de 4 zile, ț guri că nu au fost prea mulți 
Pe c^PG Jte^iștanța Ja^roslav—care au adus felicitări ini- 

/ țiatorilor ședinței televizate 
) masaj pentru „originala" 
: idee.

„Maratonul schiului"—• cursa 
de 50 km, este departe de a fi 
cea mai lungă întrecere din is
toria sportului zăpezii. Cronicile 
ne arată că încă în 1911 patru 
mos'coviți, membri ai clubului 
„Sokolniki", au străbătut pe 
schiuri distanța de la Moscova 
la Petersburg în 12 zile, 2 ore 
și 27 minute. Interesant de re
marcat că 25 de ani mai tîrziu 
aceiași schiori, ajunși de acum 
la o vîrstă respectabilă, au re
petat alergarea, întreeîndu-și 
..recordul" cu peste 3 zile. In 
•927. un grup de schiori sovi
etici (Vasiliev. Leinuhin, Savin, 
Dementiev) au întreprins o 
cursă internațională străbătînd 
în 35 zile 2110 km. pe traseul 
Moscova — Leningrad — Hei 
sinki — Stockholm — Oslo. Dar

și această performanță pare o, 
cursă de... sprint în comparație 
cu alergarea întreprinsă de cinci 
schiori militari care în 1935 au 
străbătut în 151 zile distanțai

Ăloscova (230 km). A învins D.S
Vasiliev cu timpul de 18 hX
41:20,0. )

Ultima competiție de schi de 1 
mare fond a avut loc în 1940?
la Mosaova. o Distanța de 100 j 
km. a fost parcursă cel mai rd-f 
pede de A. ‘’Novikov în 8 h? cunoscut cititorilor rubricii de 
22:44,0. \ fotbal internațional. După cum

„IN EXTREMIS"

„Cazul Angelillo" este

de 
lor

bine-

nOuvUlil IlilJJuHfeUUuU
Minunat este „Ne.psfadionul" țara vecină șl prietenă, ă fost 

din Budapesta! Impozanta cons. în repetate rlnduri elogiată de 
spoitor

construcția Ui sine, cu vestiarele 
__ ■ /sale spațioase și confortabile, cu

4 •tf' •B \gazonul’ șl pista de atletism
K. -BL jexceleni întreținute au făcut re-

_ \numele ,,Nepstadionu- 
se știe, acum un an, cel mad//UJ«t Qchiul vizitat oru- 
bun înaintaș al Argentinei al/m este incinta! și de 
fost cedat de către echipa Boca f numeroasele sculpturi 
Juniors din Buenos Aires (con- J — adevărate opere 

u t: l de artă — oare încon-

Milano. Acum, după insuccesul S ^iOnuiut. 
de la campionatele mondiale 
din Suedia, argentinienii 
dori să-l vadă din nou pe An
gelillo acasă. In acest scop, un 
ordin de concentrare pe numele Sfruide cu 
acestuia a fost emis de auto
ritățile militare din cănit a! a Ar
gentinei.

Va părăsi Angelillo clubul în 
care este angajat? Se pare că 
nu. Dibacii patroni ai lui „In- 
ternazionale" au găsit un tînăr \gestivă suită drumul 
șomer italian care contra unei (tinerilor maghiari, de 
remunerații corespunzătoare va primii pași în sport
pleca în Argentina, pentru a pină la cele mai
presta serviciul militar în lo- (.inalie trepte ale mă- 
oul fotbaiistuluL (ieStriZ- SXrJ'e de

Legile Italiei și Argemtunei J jeră adevăwde mo- 
permit acest lucru. Morala ca- \mente de îiicintare ar- 
pitălistă cu atît mai multi [țistică.

tîlnirl — la 19 aprilie— Paterson 
îșl va pune titlul în joc și în 
fața englezului Brian Ix>ndon. 
Firește» cea de a doua întîlnire 
nu va mai avea loc dacă Pater
son pierde meciiui cu London 
Dar acest lucru este foarte puțin 
probabil.

NAPOLEON IONESCU, BUCU
REȘTI. — Iile Greavu a început 
să ioace fotbal la C.S.A. Sibiu. 
A jucat apoi Ja Progresul 
C.P.C.S. Astăzi are 23 anî. Să 
nul... îmbătrînim: neîmpliniți 
încă! II puteți scrie pe adresa 
clubului Rapid, București, șoseaua 
Giulești 10.

ECATERINA STAMATE, BUCU
REȘTI. —- 1) Faza pe oraș a cam
pionatelor republicane de cano
taj academic (juniori) va avea loc 
în zilele d.e 25 șt 26 Iulie. Finala 
acestei competiții se va desfășura 
pe Iacul Snagov în zilele de 15 16 
august, — 2) „Cupa Sportul popu 
Iar“ la handbal în 7 a avut pînă 
acum două ediții. In 1958 au în
vins Ilefor Tîrgu Mureș (fete) 
șt Școala Sportivă de Tineret 
(băieți), iar în 1969, după cum 
știți, aiu cîștigat Ilefor Tîrgiu Mu
reș (din nou!) la fete și Clubul! 
Sportiv Școlar Timișoara, la bă
ieți.

GHEORGHE GHIBERCU, TTRGU 
MUREȘ. — 1) Crișan, noul ata
cant al echipei C.C.A.. a juc’t 
>a Tractorul Orașul Stabn. — 2) 
Apolzan are 32 enî. Vreți să vă 
epunem părerea dacă va mai fi 
stoperul echinei naționale? 
dem că singurul răspuns... auto
rizat la această întrebare îl poate 
da Apolzan, jucând bine. — 3) 
Același răspuns și în ceea ce 
privește șansele Științei Cluj die 
a evita retrogradarea. Bizuindu-sie 
numai pe... părerea noastră, nu 
faco nimic!. — 4) Nu s-a fixat 
încă locul unde va avea loc O- 
Wmplaida din 19(M Concurează 
orașele: Bruxelles, Detroit, Viena 
și Tokio. Se pare că cele mal 
multe șanse le are Tokio. — 5> 
Petrescu, noul mijlocaș al Pro
gresului, a jucat la Rapid II, 
actualul Tarom.

Un colecția de ar
ac Jtiști plastici din. R.P- 

Ungară, „Laureați ai 
Premiului Kossuth" tn 

i sculptorul 
Palzay Pal, au dăltuit 
tn piatră imagini din 
activitatea sportivilor 
maghiari. Zeci 

\scutpturi înșirate 
jurul stadionului 

Tățișează, intr-o

ION POȘTAȘUL

Mișcări armonioase, grație, tinerețe... 
Grupul de statui, care se găsește .la 
Nepstadion din Budapesta redă un 

aspect din frumusețile gimnasticii



Mii ne dimineață la Dinamo

Inaugurarea sezonului de box în aer liber
Au început finalele campionatelor 
republicane școlare de gimnastică

O revanșă mult așteptată: N. Mândrea nu — C. Toma
ei își vor 
spre sta-

,' Mîine dimineață, Toma Constantin ba tncrucișa 
mănușile ca Nicolae Mindreana, tnir-o dispută pe 
'care o întrevedefti pasionantă. In fotografia noas
tră, vă prezentăm un aspect de la întîlnirea dintre 
Toma Constantin și N. Fillgeanu (Dinamo Craiova) 
plștigată ta puncte de dinamoviștul

A început întrecerea finală a gim- 
naștilor1 școlari. Mai mult de 300 
elevi și eleve, reprezentanți ai tutu
ror regiunilor țării sînt prezenți în 
aceste zile în Capitală. Sala Floreas- 
ca, locul de întîlnire a acestor spor
tivi poate fi asemănată acum cu un 
furnicar. Imaginați-vă că la deschide
rea festivă a competiției au participat 
cei 300 sportivi, plus profesorii de 
educație fizică, antrenorii și arbitrii 
și că, în fiecare serie lucrează cîte 12 
echipe alcătuite din cîte 8 gimnaști 
sau gimnaste și veți avea astfel ta
bloul real — impresionant — al 
acestor frumoase întreceri tinerești.

Nu putem vorbi desigur, despre... 
măiestrie la acești tineri sportivi. Dar 
să nu credeți că întrecerea lor nu 
este la fel de interesantă-ca a celor 
mari, sau că orice ezitare în execuție 
sau ratare a exercițiului, nu scoate

„suspine" nu numai din partea exe-, 
cutanților dar și a tovarășilor de eciiN 
pă, a profesorului care a muncit cti 
ei de-a lungul anului, și a.;, părinților; 
foarte numeroși în tribunele sălii Fio 
reasca.

După prima zi de concurs. La fete 
reprezentativa Școlii medii nr. 35 (cu 
program special de educație fizică)’ 
domină iar la băieți — după evoluția 
primei serii, tot bucureștenii sînt cei 
ce conduc. Iată clasamentul seriei I :■ 
fete: Șc. med. 35 București 326 p; 
2. Reg. Timișoara 301,60 p. ; 3. Șc. 
med. nr. 4 București 299,50 p. ; 4. 
Șc. med. nr. 16 București 298,50 p.; 
5. R.A.M. 297,80 p.; 6. Oradea
293,90 p. băieți: 1. Șc. med. nr. 17 
București 304,40 p. ; 2. șc. med. 35 
București 299,30 p. ; 3. șc. med. 13 
București 296,30 p.; 4. Reg. Timișoa
ra 292,40 p. ; 5. Oradea 288 p. ; 6, 
R.A.M. 280,20 p.

data aceasta, 
îndrepta pașii 
dionul Dinamo, unde se 
va inaugura sezonul pu
gilistic în aer liber, cu 
prilejul reuniunii organi
zate de clubul Dinamo. 
Organizatorii s-au stră
duit să alcătuiască un 
program care, fără 
doială, va satisface pe 
amatorii de box din Ca
pitală. Este suficient să 
amintim — de pildă — 
că în limitele categoriei 
„cocoș" se vor întîlni doi 
dintre excelenții noștri 
reprezentanți la această 
categorie: Nicolae Mîn- 
dreanu (C.C.A.) și Toma 
Constantin (Dinamo). In 
ultimul lor meci, disputat 
în 1957, Mîndreanit a în
vins prin abandon, după 
o luptă dramatică. Mîine, 
cei doi „cocoși" vor sta 
din nou față în față, în- 
tr-o partidă care se a- 
nunță la fel de palpi
tantă.
care , „
multă atenție pentru vii
toarele sale evoluții, 
da mîine dimineață 
serios examen 
proaspătului 
Ludovic 
meci 
gitim 
acela

în-

Mircea Dobrescu, 
se pregătește cu

a ambilor protagoniști. După o lungă 
absență, vom avea prilejul să-l reve
dem de dinamoviștul Mihai Trancă în 
compania cîmpineanului Pavel Rînja, 
iar în limitele categoriei „ușoară" 
spectatorii vor avea prilejul să-l ur
mărească pe Constantin Dumitrescu 
(Dinamo) care va fi opus lui Pavel 
Enache (Voința Ploești).

In sfîrșit, în programul reuniunii de 
box de mîine dimineață mai figurează, 
printre altele, meciurile: Atarin Ion 
(C.B.)—Atanase Gănescu (Dinamo), 
Octavian Eremia (C.B.)—I. Dofin 
(Ploești) și Ilie Dragnea (Dinamo)— 
Constantin Kiss (Ploești).

Cîntarul are loc azi la ora 18 la 
C.M.C.F.

Reuniunea începe la ora 10 dimi
neața. In caz de timp nefavorabil 
(ploaie), gala va avea loc luni 6 
aprilie, începînd de la ora 19, în sala 
Dinamo.

Cîteva constatări pe marginea campionatului 
feminin de baschet

va 
un 

în fața 
dinamovist 

Ambruș. 
așteptat cu 

interes va 
dintre Emil

Un 
le

fi 
Ciș-

,1 Marin Urlățeanu 
___  __ ______ _______ (Dinamo), Intîlnireâ se anunță foarte 

ca de obicei, spre sala Floreasca. De disputată ținînd seama de forma bună

Mîine dimineață, amatorii de-/box 
idîn Capitală nu var mai lua drumul,

bucureștean.

maș (G.C.A.) și

Campionatul feminin de volei

Va continua asaltul codașilor?
Mîine se dispută jocurile celeî de 

a Vl-a etape a returului campionatu
lui feminin de volei. Dintre meciurile 
care vor avea loc, iese în evidență 
cel dintre Combinatul Poligrafic Bucu
rești și Someșul Cluj, interesant în 
special pentru partea superioară a 
clasamentului. Clujencele învinse săp- 
tămîna trecută la București de Rapid, 
pot spera să le egaleze pe acestea 
din urmă la punctaj, numai dacă ele 
vor trece peste C.P.B. (ceea ce nu 
este exclus), iar Știința Timișoara 
va învinge pe Rapid. Feroviarele au 
un meci foarte dificil, mai ales că

timișorencele au arătat o formă bună 
în a doua parte a campionatului.

Importante pentru lupta ce se dă în 
josul clasamentului sînt partidele Vo
ința Orașul Stalin — Progresul Bucu
rești și Știința Cluj — Voința Sibiu. 
Partida Metalul M.l.G. București — 
Dinamo București interesează doar 
mijlocul clasamentului. Jocul va fi însă 
dîrz, pentru că Metalul M.I.G., care 
a cunoscut 5 
partide jucate 
credem — să 
comportare cît

înfrîngeri în tot atîtea 
în retur, va căuta — 
se reabiliteze printr-o 
mai frumoasă.

Cicliștii din R.D, Germană au dominat 
primele etape ale „Cupei F. R.C.“

(Urmare din pag. 1)
Dinamo I 9h. 44:51; 4. C.C.A. 
55:37; 5. Victoria I 9 h. 55:40
G. SCHUR ÎNVINGĂTOR IN ETAPA 

A ll-A
Deși mai lungă, etapa a Il-a, des

fășurată vineri pe ruta București — 
Băicoi—București (158 km), a avut o 
desfășurare tot atît de rapidă ca și 
prima. Media orară realizată este e- 
locventă: 40,169 km. Și de această 
dată am putut remarca buna pregătire 
a alergătorilor germani, care au acți
onat puternic imprimînd plutonului 
un ritm viu. O parte dintre alergă
torii noștri u-< și în special C. 
Dumitrescu, G. Moiceanu și D. Mun- 
teanu — au reușit să se situeze la va
loarea oaspeților, au luptat cot la cot 
cu ei, apărîndu-și — în final — cu 
ardoare șansele. Și în cea de a doua 
etapă s-a plecat foarte puternic. 
Starturile rapide fac parte din arse
nalul tactic ăl cicliștilor germani care 
urmăresc prin aceasta să se detașeze 
de alergătorii mai puțin pregătiți și 
prin dezaglomerarea plutonului să 
poată acționa mai în voie. Chiar de 
la Tîncăbești, din grupul masiv rămî- 
ne în urmă un pluton de peste 20 ru
tieri care nu mai pot rezista ritmului. 
După o oră de rulaj ne aflăm la km. 
41. Prin Ploești trec primii alergătorii 
Ion Cosma, H. Stolper și Marcel Voi- 
nea. După ce au întors la Băicoi, pe 
cicliști îi întîmpină — din fericire pen- 
iru scurtă durată — o ploaie rece.

La fel ca la ducere la Tîncă
bești se face o nouă triere: de pluton 
se desprind și evadează 8 cicliști (0. 
Dumitrescu, A. Schur, G. Moiceanu, 
E. Adler*  D. Munteanu, H. Kappel, H. 
SchoberyȚ}.- Lorke) care își vor disputa 
la București'sprintul final. Ordinea so
sirii feste următoarea: 1. G. Schur a 
.parcurs 158 km în 3 h. 56:17; 2. G. 
•SMoiceanu; 3. E. Adler; 4. H. Kappel;

■fl. Dumitrescu; 6. H. Schober; 7.

I 9 
etc.

h.
în

1. 
G.

G. Lorke; 8. D. Munteanu — toți 
același timp cu învingătorul.

Clasamente generale. Individual:
H. Schober (S.K.W.) 7 h. 08:17; 2.
Schur (W) 7 h. 08:59; 3. E. Adler
(S.K.W.); 4. G. Moiceanu (D. L); 5. 
H. Kappel (S.K.W.); 6. G. Lorke (W) 
— același timp; 7. C. Dumitrescu 
(C.C.A. I) 7 h. 09:09. In clasamentul 
pe echipe conduce S. K. Wissmut cu 
21 h. 28:40, urmată de Wiessenschaft 
21 h. 39:26, Dinamo I 21 h. 48:20 ș. a. 
Azi se desfășoară etapa a IlI-a (indi
vidual contra-cronometru) pe șoseaua 
București—Urziceni (30 km) — Start 
ora 14, iar duminică etapa a IV-a, pe 
circuit. Traseul ultimei etape este cu
prins între punctele : Combinatul Poli
grafic Casa Scîntcii — Arcul de Tri
umf — Piața Victoriei — Piața Sta
lin. Startul la ora 10.

Săptămlna trecută a luat sfîrșit una dintre cele mai disputate ediții ale 
campionatului republican feminin de baschet. Cele 22 de etape au prilejuit 
nenumărate constatări — unele pozitive, altele negative —- care trebuie să 
fie scoase în evidență. Socotim că discutarea lor va folosi echipelor care 
vor lua startul in viitoarea ediție a campionatului feminin.

1. A FOST BINEVENITA MĂRI
REA 
După 
cadrul 
trecut 
(pînă ____
doar 10). Cele două echipe introduse 
în ultima clipă, C.S.U. București și 
C.S.S. „Banatul" Timișoara au cores
puns așteptărilor — cel puțin în ulti
ma parte a întrecerilor. De fapt com
portarea lor n-a fost mulțumitoare în 
prima parte a întrecerilor pentru că 
ambele au fost luate... pe neașteptate 
și nu și-au putut pregăti în bune con- 
dițiuni formațiile, n-au avut suficiente 
jucătoare valoroase. Ele și-au revenit 
însă, în retur. In această privință cre
dem că următorul exemplu este eloc
vent : în timp ce jucătoarea Cherciov 
de la „Banatul" marca majoritatea 
punctelor în meciurile susținute de e- 
chipa sa în turul campionatului, în re
tur, toate celelalte componente ale for
mației timișorene s-au dovedit mult 
mai bine puse la punct în această 
privință, aducînd un aport substanțial. 
De altfel, nici C.S.U. București și nici 
Banatul Timișoara n-au retrogradat.

2. Șl ECHIPELE FEMININE POT 
JUCA IN FORȚA 1 S-a discutat pe 
larg în coloanele ziarului nostru despre 
noua orientare care a apărut în bas
chet : jocul în forță. Slavia Sofia, 
campioana R. P. Bulgaria, ne-a de
monstrat clar ce înseamnă joc în for
ță, practicat de o echipă feminină: 
ioc rapid, precis, viguros, dar perfect 
regulamentar, practicat de baschetba
liste bine pregătite nu mimai din

NUMĂRULUI DE ECHIPE, 
cum se știe, anul acesta, în 
campionatului feminin, s-au în- 
pentru prima dată 12 echipe 
acum luau parte la întreceri

punct de vedere tehnic și tactic, ci și 
fizic. Spre acest fel de joc trebuie să 
tindă TOATE echipele feminine de bas
chet din campionatul 
nostru. Lucrul nu este 
de loc imposibil. Tre
buie însă ca antreno
rii să se preocupe de in
troducerea acestui stil de 
joc. Pentru aceasta cre
dem că pauza dintre cele 
două campionate trebuie 
sâ fie cît mai mică : tre
buie oare ca pregătirea 
pentru campionatul ce va 
începe în toamnă să. fie 
reluată după ce jucătoa
rele și-au pierdut pregă
tirea fizică ce o aveau ? 
Credem că sistemul de 
antrenament eșalonat de-a 
lungul întregului an ar 
fi cel mai bun.

3. PROBLEMA JUCĂ
TOARELOR DE SCHIMB. 
Numeroase echipe s-au 
remarcat ca fiind alcă
tuite din jucătoare tine
re, talentate și bine pre

gătite. Două exemple — 
cele mai concludente: 
Rapid București și C.S.M. 
Tg. Mureș. Antrenorii ce
lor două formații, S. Fe- 
renez și, respectiv, A. 
Balaș, s-au orientat bine 
în alegerea junioarelor 
introduse în echipă 
special cele 
Tg. Mureș au un 
apt pentru baschet) 
foarte bine. Ele sînt 
mente de bază ale echipelor lor. Ră- 
mîne însă deschisă problema jucătoa-

relor de schimb. De pildă. Constructo
rul București, echipă campioană, avînd 
o serie de jucătoare bolnave sau acci
dentate n-a putut apela totdeauna la 
jucătoarele de schimb pentru că aces
tea n-au atins nivelul de pregătire al 
formației de bază. Conducerea clubu
lui bucureștean ar trebui să găsească 
mijloacele necesare pentru a completa

(în 
la 

fizic
și le-au pregătii 
de pe acum ele-

O reușită pătrundere a jucătoarei Lucia Rusu 
din echipa 
C.S.M. Tg.

(meciul Constructorul— 
(Foto : Gh. Dumitru) 
junioare de talent si să 
pregătirea lor.

n

Astăzi și miine la bazinul Floreasca

»>Cupa Titus Groza
de amploare a anului

prima competiție

prima compe-Cupă ,,Titus Groza", 
tiție de amploare a anului la natație, 
are ca scop verificarea înotătorilor de 
performanță, Ia sfîrșitul activității de

Ibnil Voicu (Cetatea Bucur) unul din protagoniștii probei de 100 m, liber.

sală. Ea reunește la startul probelor 
pe cei mai valoroși înotători ai țării. 
In probele de sprint, de pildă, se vor 
înfrunta G. Blajek, Em. Voicu, C. 
Chirvăsuță, în proba masculină, Ingrid 
Rothe, Ingrid Wâchter, Vasilica Iur- 
ciuc, Maria Dan în cursa feminină. 
M. Mitrofan și A. Oanță își vor dis
puta întîietatea în probele de bras. 
Este așteptată de asemenea cu viu 
interes evoluția înotătorilor din Cluj, 
Reșița, Tg. Mureș, Oradea etc. La sfîr
șitul probelor de înot pe trambulina 
de sărituri vor evolua concurenți și 
concurente din București și Sibiu. Iată 
programul: AZI, de la 18,45: 400 m. 
liber (B), 100 m. liber (F), 200 m. 
fluture (B), 100 m. spate (F), 200 m. 
bras (B), 200 m. bras (F), 4x100 m. 
liber (F), 4X200 m. liber (B),
sărituri obligatorii. . MIINE, de la 
ora 11,30: 1500 m. liber (B), 400 
m. liber (F), 100 m. liber (B), 100 m. 
bras (F), 100 m. spate (B), 100 m. 
bras (B), 100 m. fluture (F), 4X100 
m. mixt (B), 4x100 m. mixt (F), să
rituri liber alese-

.'io’ hw

Constructorul
Mureș).
formația 
se ocupe

Dintre 
campionat amintim pe : Antal, loga- 
rasy (C.S.M. Tg. Mureș), Anca și 
Sanda Dumitrescu, Cornelia Gheorghe 
(Rapid București), Ileana Tîrziu (C.S. 
Oradea), Maria Ouatu (Constructorul 
București), Cherciov (Banatul Timi
șoara) etc.

4. AU APARUT PUȚINE PROCE
DEE TEHNICE NOI. Majoritatea ju
cătoarelor nu aruncă la coș de la se- 
midistanță sau de la distanță; mi 
jocul pivoți lor se folosesc foarte pu
țin aruncările din săritură și din „cîr- 
lig". De lichidarea acestor deficiențe 
trebuie să se ocupe antrenorii respec
tivi

5. SE FACE EXCES DE APARA- 
RE IN ZONA. Chiar și echipa cam
pioană s-a apărat de foarte puține ori 
„om la om". In meciul cu Progresul 
București, deși a condus la un moment 
dat cu o diferență apreciabilă, Con
structorul a fost egalată tocmai pen
tru că jucătoarele de la Progresul reu
șeau să înscrie prin coșuri de la semi- 
distanță sau de la distanță. In gene
ral însă, toate formațiile feminine fo
losesc apărarea în zonă. Poate că ar 
fi bine ca federația de specialitate să 
discute reintroducerea folosirii obliga
torii a apărării „om la orp“ de căire 
echipele feminine.

Acestea sînt doar cîteva aspecte pe 
care le-a ridicat ultima ediție a cam
pionatului republican feminin de bas
chet. Fără îndoială, nu sînt singurele 
constatări, dar ele pot constitui o bază 
de plecare pentru discuții rodnice în 
vederea progresului baschetului nostru 
feminin.

MIRCEA TUDORAN

cu 
de 
sportivele afirmate în acest



iisilnd la un meci 
din cammonaiui 

clonal de loihal
iralel cu desfășurarea campiona- 

A, B și O la fotbal, în toate 
mile țării zeci și zeci de echipe 
ntrec cu ardoare în campionatele 
male, pentru a cuceri titlul și, 

dreptul de a participa la barajul 
ru categoria C. Aceste competiții, 

angrenează sute de fotbaliști, 
urmărite cu mare interes de tot 
mulți spectatori din orașele țării, 

aceasta, pentru că multe dintre 
urile de fotbal din campionatele 
male se ridică adeseori la valoa- 
unor partide din categorii supe- 
e.
a dintre aceste competiții se destă- 
ă în regiunea București, în mijlocul 
interes crescînd. Ne-am putut con- 

e de aceasta, duminică dimineață, 
iiurgiu, cu prilejul meciului dintre 
jele locale C. S. Giurgiu și 
ărea situate în prezent pe Incuri e 
, respectiv 5, în campionatul re- 
ii București. Am trăit intens 90 
ninute alături de spectatorii giur- 
eni, într-un veritabil decor fot- 
>tic: tribune pline pînă la refuz. 
>n excelent și, în plus, un joc dc 
î factura tehnică. Atunci cînd 
Irul Coca Ștefănescu (București) 
uierat sfârșitul jocului — scorul 
;e egal: 1—1,—am părăsit stadio- 
cu un sentiment de profundă sa- 
cție, lucru care, uneori nu se în- 
lă nici la meciuri din campiona- 
categoriei A. Acest lucru ne-a în- 

convingerea că în cadrul cam- 
atelor regionale se joacă un fot- 
tot mai bun.
S. Giurgiu și Dunărea, două forma- 
inere, viguroase, cu preocupări nu 
ai pentru un joc dinamic, dar și 
ru execuții tehnice corecte, s-au 
intr '.u o ardoare deosebită, lucru 

1 dovedit cit dc mare este in- 
;ul fotbaliștilor respectivi pentru 
stă competiție. Nu este mai puțin 
arat că, uneori, „purtați" de joc, 
iliștli ambelor echipe și în deo- 
cei de Ia „Dunărea" au manifes- 

tendințc spre un joc dur, chiar 
:ulos. „Dunărenii" Drăgănescu, 
că și Stan s-au situat în această 
nță în „fruntea" coechipierilor lor, 
ticînd deseori jocul la om și mi 
linge. Socotim că este de datoria 
morilor precum și a secțiilor de 
11 respective să se preocupe mai 

de educația fotbaliștilor. 
jRMAȚlI : DUNAREA (antrenor 
Gîrlca) Penescu-Iorgulescti II. Dră- 
:scu, Teașcă — Pană, Crăciun — 

lorgulescu I, Angelescu llie, 
,C. S. GIURGIU (antrenor I. Mu 
Botorogea—Vlad, Pavel, Marincel 

Miță, Nazim — Niculae, Rotărăs- 
Marin, Mate, Mircescu.

„C ’pa Federației” 
la schi

ii și mîine se desfășoară în Bu- 
concursul de schi organizat de 

S.B. dotat cu „Cupa Federației", 
aceste întreceri participă cei mai 

schiori ai țării, invitați de fede- 
de specialitate. Concursul cu- 

de probele de fond de 5 km (fete) 
5 km (băieți) care se desfășoară 
platoul Piatra Arsă și cursele de '• 
>m uriaș și slalom special, care I 
'or disputa pe Caraiman,

Ultima etapă
Mîine, în

înain
• Jocuri interesante între fruntași și codași • Un clasament conclu
dent • la București, cuplaj pe sta dionul „25 August" : ‘
rul și Progresul — Petrolul • Noutăți în legătură 

echipelor
ment. Ascensiunea 
sau inconstanța și 
altora nu iese bine în evidență din 
clasamentul general. In această pri
vință, clasamentul returului (alcătuit 
în baza rezultatelor din cele trei eta
pe) este mult mai concludent și — 
comparativ cu cel general — duce la

Am mai subliniat și cu alt prilej 
că anul acesta echipele din catego
ria A au avut la dispoziție și mai 
mult timp de pregătire și o vreme 
favorabilă. In ce măsură au știut să 
folosească ele această perioadă pregă
titoare au arătat etapele de campio
nat desfășurate pînă acum.

C.C.A. — 
cu

unora, 
slaba

Fa- 
formațiile

că formă, 
pregătire a

iategoria A
■ 1 •ea JOCUIlui <

4. Dinamo Bacău 3 2 0 1 7:5 4
5. U.T.A. 3 1 1 1 2:2 3
6. St. roșu 3 1 1 1 4:4 3
7. Farul 3 1 1 1 4:5 3
8. Rapid 3 1 1 1 2:5 3
9. Dinamo BUC. 31024:52

10. Știința Cluj 3 0 2 1 3:5 2
11. Jiul 3 0 0 3 4:8 0
12. Știința Tim 3 0 0 3 1:6 0

CLASAMENTUL GENERAL
1. C.C.A. 14 932 27:15 21
2. Petrolul 14 10 0 4 29:1Z 20
3. Dinamo Buc. 14 9 1 4 32:18 19
4. Rapid 14 8 15 28:21 17
5. U.T.A. 14 644 21:13 16
6. Dinamo Bacău 14 635 23:20 15e-Multe

Zece echipe de categoria A — din 12 
Iar mîine vor fi din nou <n întrecere, 
Dinamo București — U.T.A. disputat

manifestat o ascensiune de 
măsură ce au disputat jocu-

chipe au 
formă pe 
rile din cele trei etape ale returului. 
Altele, mai puține la număr, dimpo
trivă au avut comportări nesatisfăcă- 
toare, fie din cauza unei slabe pregă
tiri (Știința Timișoara), fie din cauza 
unor loturi de jucători insuficiente 
(Jiul Petroșani) sau a instabilității în 
formație (Dinamo București). In mod 
normal, toate aceste lucruri au fost 
înregistrate, prin cifre seci, în clasa-

Cele 28 echipe de la
De mîine își reiau pasionanta lor 

întrecere și cele 28 de echipe din ca
tegoria B. Amatorii de fotbal din alte 
19 orașe vor cunoaște din nou „febra" 
campionatului, în care sînt angrenate 
echipele lor favorite, unele în lupta 
pentru promovarea la „A", altele în 
aceea pentru evitarea zonei retrogra
dării. Toți însă așteaptă un retur de 
bună calitate tehnică, pentru că anul 
acesta — ca niciodată — echipele au 
avut la dispoziție o lungă perioadă 
de oregătire și o vreme favorabilă. Și 
toate participantele la categoria B 
au susținut numeroase partide amicale, 
grație cărora au putut' să-și comple
teze și să-și desăvîrșească pregătirea. 
In ce măsură au 
mîine. Să sperăm 
losească întreaga 
toare.

Prima etapă a 
și primele asalturi 
tîi din cele două serii, ca și primele 
tentative de evadare din „coada" cla
samentului. Liderii însă (Minerul Ln-

reușit, vom vedea 
că au știut să fo- 
perioadă pregăti-

returului înseamnă 
asupra locului în

CU reia

mcursul Pronosport nr. 14 cu
le o serie de partide deosebit de 
ctive. Astfel Petrolul Ploești și 
greșul București se întîlnesc în- 
i meci de tradiție care va fi deo- 
: de disnutat. Ambele formații se

ono sport

:sc într-o lormă foarte bună, lucru 
îdit de faptul că de la reluarea 
vității oficiale n-au pierdut nici 
rartidă. De la Petrolul vor lipsi 
aria și Neacșu I. Acesta din urmă 
fi înlocuit de Topșa.
artida U.T.A. — Știința Cluj va fi 
onfruntare între două formații cu 
îcteristici diferite. Ea este Așteptată

cu deosebit interes de spectatorii din 
Arad.

Jiul va încerca să obțină în partida 
cu Rapid primul punct din retur, în 
timp ce dinamoviștii din Bacău și din 
București se vor întrece în cadrul unei 
partide al cărei rezultat este foarte 
important pentru configurația clasa
mentului.

In privința partidei dintre C.C.A. 
și Farul, unii dintre pasionații Pro
nosportului scontează pe o surpriză, 
care nu poate depăși însă — în mod 
normal — proporțiile unui meci egal.

Dintre partidele de categoria B cea 
dintre C.F'R. Timișoara și Industria 
Sîrmei C. Turzii suscită mai mult 
interes. Jucătorii de la Progresul care 
au susținut miercuri în Cupă meciul 
cu feroviarii timișoreni susțin că a- 
ccștia joacă în forță și că sînt „puși 
pc fapte mari".

In general programul concursului 
nr. 14 cuprinde meciuri interesante și 
care vor atrage fără îndoială mulți 
participanți.

• Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 13.

In urma /lifcrărilor de omologare a 
concursului ,jPronoexpres nr. 13 din 1 
aprilie 1959, au lost stabilite urmă
toarele premii:

— au trecut miercuri prin emoțiile prl lejuite de desfășurarea optimilor Cupei, 
de dala aceasta în campionat. In foto grafia noastră, un aspect de la meciul 
la Sibiu: Coman reține o minge pe care o mai urmăresc 

și Szakacs (Foto :
constatări interesante, mai ales în ce 
privește preocuparea pentru o pregăti
re mai bună, atît din partea antreno
rilor cît și a jucătorilor, pentru alcă- 
turea unei formații de bază, pentru 
îmbunătățirea pregătirii unor jucători 
și nu scoaterea lor din echipe. Dar, 
iată cele două clasamente de care vor
bim, față în față :

CLASAMENTUL RETURULUI
1. Petrolul 33 o 08:3
2. Progresul 3 2 1 0 5:1
3. C.C.A. 3 2 1 0 7:2

Biikdsi, Pîrcălab
B. Ciobanu)

că dintre echipe

7. Progresul 14
14

626 25:19 14
437 19:24 118. St. roșu

9. Jiul 14 428 18:30 IO
10. Știința Tim. 14 3 3 8 11:26 9
11. Farul 14 3 2 9 17:34 8
12. Știința Cluj 14 0 8 6 12:25 8

6
5
5

Rețineți, 
doar U.T.A. 
mai multă 
pele ocupă 
raport cu comportarea lor din retur.

Privite prin prizma clasamentului

desigur,
păstrează același loc (deci, 
constanță) ; în rest, echi- 
locuri diferite, firește, în

B“ iși reiau mîine pasionanta lor întrecere
peni și TAROM — fost Rapid II — 
București) sînt oarecum avantajați, 
dacă faptul că joacă acasă constituie 
un suficient avantaj pentru păstrarea 
șanselor la victorie, într-un campio
nat în care echilibrul de forțe este 
destul de pronunțat. Meciurile lor cu 
C.F.R. Arad și Progresul Suceava nu 
sînt ușoare, mai ales că Progresul 
este una din echipele care fac efor
turi mari pentru a evita retrogradarea. 
Intîlniri importante au loc la Timi
șoara, Oradea, Tg. Mureș, Mediaș, 
iași, Ploești, Bîrlad și Galați (pro
gramul etapei îl găsiți la rubrica 
„Unde mergem"). Pe scurt, o etapă 
importantă pentru clasamente, 
înaintea returului

9. C.F.R. Timișoara
10.-------
11. Tractorul Or.
12. C.S.M.
13. C ~
14. știința

C.S.A. Sibiu
St. 

Baia Mare 
Oradea 

Craiova
s.

SERIA A Il-a

se prezintă
care 

astfel:
SERIA

1. Minerul Lupen'
2. AMEFA Axau
3. C.S.M. Reșița
4. C.F.R Arad
5. Ind. Sînnei C.T
S. Gaz Metan Mediaș
7. Corviniu Huned.
8. C.S. Tg. Mureș

t
19:13 19
.4: 9 16
17:13 16
22:14 15
17:i2 15

1. Tarom
2. Unirea
3. Met. Titanii Buc.
4. Flacăra Moreni
5. C.S.M.S. Iași
6. Poiana Cîmpina
7. Gloria Bistrița
8. Rulmentul Bîrlad
9. Unirea Focșani

10. Foresta Fălticeni
11. A.S. Pompierul Buc.
12. Dinamo Galați
13. Progresul Suceava
14. Prahova Ploești

București 
iași

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13

io
9
8
6
5
5
5
5
4
3
4

1 2 41:15
1 3 25:17
2 3 31:18
4 3
4 4
3 5
2 6
2 6
3 6
5 5
2 7

4 2 7
3 3 7
1 4 8

Categoria 1 : report lei 250.000
Categoria a Il-a : report lei 81.481
Categoria a 111-a: 10 

8.148 lei fiecare
Categoria a IV-a : 54

1.508 lei fiecare
Categoria a V-a :

292 lei fiecare
Categoria a Vl-a :

118 lei fiecare
Fondul de premii 

lei.
•

nr.

variante

418

este

Programul concursului
15

Etapa din 12 aprilie
C.S.M. Reșița — Min. Lupeni

II. Corvintil Huned. — C.F.R. Tim.
III. Ind. Sîrmei C. Turzii — C. S. 

Tg. Mures
IV. ~ ~ - ••

dea
V.

Sibiu
VI.
VII.

Mediaș
VIII. Unirea

Buc.
IX.

pina
X.

lăți
XI.

Ploești
XII. Progr. Suceava

Fălt
Rubrică redactată de

Pronosport.

1.
1959

Tract. Or. Stalin — C. S. Ora-

C.S.M. Baia Mare

Stiinta Craiova 
' C.F.R. “ 'Arad

Focșani

C.S.A.

C.S.M.S. Iași

Gloria Bistrița —

Flacăra Moreni

i returului, meciurile de mîine apar Îik 
' tr-o lumină aproape cu totul nouă. De 
i pildă, partida G.C.A.—Farul nu se pre- 
! zintă disproporționat ca forțe cum 

lasă să se înțeleagă clasamentul ge- 
i neral, în care echipele ocupă locurile 
1 1 și respectiv 11 ; sau întîlnirea Pro

gresul—Petrolul' se anunță extrem de 
strînsă, deși echipele sînt despărțite

1 în clasamentul general de cinci locuri 
J și 6 puncte ; după cum partida Stea-
> gul roșu—Știința Timișoara (echipe
> aflafe la două puncte și două locuri 

una de alta în „general") indică o 
diferență clară între formații, diferență 
pe care timișorenii încearcă s-o mic
șoreze printr-o infuzie de elemente tiJ 
nere. La fel pot fi analizate și cele
lalte jocuri din etapa a XV-a, al cărei 
program complet este următorul :

București, Stadionul 23 August: 
G.C.A,—Farul (ora 14.30) și Progre
sul—Petrolul (ora 16.15).

Bacău : Dinamo—Dinamo București: 
Petroșani: Jiul—Rapid; Arad: U.T.A. 
—Știința Cluj; Orașul Stalin : Stea
gul roșu—Știința Timișoara.

In general, este o etapă în care 
echipele din a doua parte a clasa
mentului asaltează pe cele din trunte 
și în care interesează mai mult lupta 
pentru evitarea retrogradării. Echipele 
vor căuta să ocupe o poziție mai buna, 
pentru ca la 3 mai cînd se va relua 
campionatul (care se întrerupe după 
etapa de mîine, în vederea pregătiri
lor pentru jocul cu Turcia) să aibă 
o mai bună bază de plecare în bă
tălia pentru titlu sau pentru evitarea 
„lanternei roșii".

♦
Și acum cîteva scurte noutăți des

pre echipe. Progresul păstrează echi
pa care a cîștigat la Craiova; în 
schimb Petrolul are o indisponibilitate 
— Neacșu I —, astfel că antrenorul 
Oană nu s-a stabilit încă asupra for
mației. Farul va introduce pe Sever 
în locul lui Călin, restul echipei ră- 
mînînd neschimbată. Știința Timișoara 
va alinia formația: Muller — Petac, 
Tîlvescu, Neacșu — Cojereanu, Tăna- 
se — Gîrleanu, Zaharia, Cădariu (Fi
lip), lordăchescu (Boroș), Boroș (Mi- 
țaru). C.C.A. va folosi pe Mihăilescu 
ca half stînga. La Dinamo, apăra
rea rămîne neschimbată; atacul însă, 
constituie încă o problemă. U.T.A. con
tează pe reintrarea lui Petschovski, 
dar nu-i sigură participarea lui Igna 
și mai ales a lui Țîrlea.

11
7
6

21
19

14
13
12
12

27:18 
15:14 
22:20 
19:26 
21:36
24:30 11 
10:18 11 
20:19 
16:21 
17:21 
18:33

10 
10
9
8

„Cupa Păcii” la fotbal
CÎMPINA. — In cinstea celei de a lt 

aniversări a mișcării mondiale pentru 
apărarea păcii, Comitetul local de luptă 
pentru pace, împreună cu consiliu] raio
nal al U.C.F.S., a organizat un turneu 
de fotbal dotat cu „Cupa Păcii“. Au luat 
parte echipe’e: Flacăra Moreni, Poiana 
Cîmpina (cat. B), Carpati Sinaia și Ra
finăria Cîmpina (cat. C). S-a jucat în 
două reprize a cîte 30 minute. Iată re
zultatele: Poiana—Rafinăria 1—1 (1—1); 
pentru finală s-a calificat echipa cea 
mai tînără, adică Poiana. Flacăra Mo
reni—Carpați Sinaia 2—2 (1—1). S-a cali
ficat Carpati Finala: Poiana cîmpina— 
Carpați Sinaia 2—0 (1—0). Au înscria 
Bălăceanu și Bontaș.

B. PALTINEANU și GH. BRIOTA 
corespondent*

Mîine: prima cursă de motocros 
din cadrul „Criteriului F.R.M

variante

variante

de 488.886

Pronosport

variante

de la 
întrec

AMFFA 
Gaz Metan

— Rapid II

Poiana Cîm-

Dinamo Ga-

Prahova

Foresta

I. S. Loto-

înaintea primului motocros al anului, vă redăm un aspect 
ultimul concurs pe teren variat al sezonului 1958. In cursă se 
concurența de la clasa 500 cmc.

Mîine dimineață, începînd de Ia 
ora 9. rrrotocicliștii bucureșțeni vor 
lua startul în primul 
motocros din 
F.R.M. “. La

concurs de 
„Criteriului 
competiție, 

.care se va desfășura de-a lungul a 
trei etape, vor participa cei mai va
loroși alergători din Capitală. Fap
tul rie da garanția că vom asista 
la dispute de un nivel tehnic ridi
cat, fiecare dintre alergători cău- 
tînd să confirme bunul renume de

cadrul 
această

miilorcare se bucură în rîndurile 
de spectatori.

întrecerile de motocros vor avea 
loc pe terenul accidentat din spa
tele stadionului „Constructorul" pe 
un traseu special amenajat în ve
derea acestor concursuri. De remar
cat că de data aceasta, dat fiind 
modul în care a fost marcată pista 
de întreceri, spectatorii vor putea 
urmări cursele de la prințul și pînă 
la ultimul metru al traseului



Atleții noștri trebuie să se gindească 
cu toată seriozitatea la întrecerile 

din cadrul Jocurilor Balcanice„r

Rezultatele întrecerilor 
de tenis de masă 

din „Cupa primăverii"

I ULTIMUL CONCURS DE SELECȚIE Li POPICE

Intre Jocurile Balcanice și Jocurile re. Dar aceasta nu este încă totul. 
Olimpice există o serie de puncte co- Cu experiența acumulată în atîtea și 
mune.

Spiritul sportiv, prietenesc care stă 
la obîrșia Jocurilor Balcanice, face 
ca întrecerile atleților din Balcani să 
poată sta cu cinste alături de cele 
care, o dată la patru ani, adună pe 
sportivii lumii in jurul făcliei olimpice. 
Căci nu pot fi despărțite Jocurile Bal
canice de Jocurile Olimpice. Mai mult 
chiar, sînt mulți cei care supranumesc 
balcaniada drept o mică olimpiadă 
atletică, pentru simplul motiv că am
bele întreceri au avut același leagăn, 
au izvorît din aceeași idee, au avut 
aceeași dorință de a-i apropia pe oa
meni, de a-i împrieteni și de a-i uni 
pe calea atît de frumoasă a întrecerii 
sportive.

Ideea balcaniadelor atletice a fră- 
mintat pe mulți dintre conducătorii 
sportivi ai țărilor din acest colț al 
lumii, care — cu ocazia J.O. din 1928 
au hotărîi — într-o deplină unitate de 
vederi — să treacă la organizarea a- 
cestor întreceri. Prima ediție, „expe
rimentală", a avut loc în anul 1929 în 
capitala Greciei. Succesul deplin al a- 
cestei încercări a determinat organi
zarea cu regularitate a Jocurilor Bal
canice de atletism, a căror deschidere 
„oficială" a avut loc în 1930 tot pe 
stadionul „Ave;off" din Atena, același 
care înainte cu 
prima ediție a 
derne.

Anul acesta, 
găzduiește cea

Balcanice 
se vor 

septembrie 
Bine

34 ani a adăpostit și 
Jocurilor Olimpice ino-

capitala țării noastre 
de a XVlil-a ediție a 

de atletism, 
desfășura în- 

pe Sta- 
înțeles că

atîtea competiții de mare amploare pe 
care le-am organizat în ultimii ani, 
este sigur că concursurile se vor putea 
bucura de cadrul corespunzător, și că 
la fel ca în atîtea alte întreceri inter
naționale pe care le-a găzduit Stadio
nul Republicii — organizatorii vor 
primi din nou calificativul „foarte 
bine".

Ceea ce ne interesează însă la fel 
de mult, este ca și atleții fruntași, care 
vor alcătui reprezentativele țării noa
stre, să aibă o asemenea comportare 
pe care, la sfirșitul întrecerilor, s-o 
putem aprecia cu toții oa foarte bură, 
în cele 17 ediții de pînă acum ale 
J.B. echipa 
reușit încă să cîștige locul întîi în 
clasamentul pe națiuni.
vinși însă — și convingerea aceasta 
ne-a fost întărită și de promisiunile 
atleților noștri fruntași — că în în
trecerile din acest an, ei vor face totul 
pentru a putea duce la victorie culorile 
Republicii Populare Romîne. Pentru a- 
ceasta, în cele cinci luni care au mai 
rămas pînă la începerea J.B., ei tre
buie să se pregătească cu și mai multă 
seriozitate, trebuie să muncească ne
obosit să-și ridice măestria sportivă, 
trebuie să se străduiască pentru a ob
ține rezultate pe măsura condițiilor 
create activității sportive de regi
mul nostru democrat-popular.

R. VILARA

poastră masculină n-a

Sîntem con-

întrecerile de tenis de masă deschise 
elevilor și elevelor din Gapitală, dotate 
cu „Cupa primăverii", care au avut 
loc joi și vineri în Capitală, au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate teh
nice : simplu fete, cat. pînă la 14 ani, 
semifinale: D. Pop (CI. sp. școlar) — 
V. Ștefan (CI. sp. școlar) 2—0; I, 
Schdnholrn (CI. sp. școlar)—I. Atana- 
siu (P. Pionierilor) 2—1 ; finala: D. 
Pop—I. Schdnholrn 2—1 ; cat. peste 
14 ani: M. Jandrescu (CI. sp. școlar) 
—Radu Aurelia (CI. sp. școlar) 2—0 ; 
V. Jandrescu (CI. sp. școlar)—Max 
Erna (CI. sp. școlar) 2—0; finala: 
V. Jandrescu—M. Jandrescu 2—0. 
Simplu băieți, cat. pînă la 14 ani: 
Jtigănaru (Progresul)—Antonescu (CI. 
sp. școlar^ 2—1 ; Apostol (Voința)— 
Tudorache (CI. sp. școlar) 2—1 ; fina
lă : Jiigănaru—Apostol 2—1 ; cat. 
peste 14 ani, semifinale: Gh. Gheor- 
ghe (Voința)— Dintilescu (CI. sp. șco
lar) 2—1 ; Anghelescu (CI. sp. școlar) 
—L. Gheorghiu (CI. sp. școlar) 2—1 ; 
finala: Anghelescu—Gh. Gheorghe 
2-0.
—

„Cupa orașului București" la scrimă

Mîine, de la ora 8 dimineața, au loc 
In sala de la Ștrandul Tineretului între
cerile de scrimă dotate cu „Cupa ora
șului București". Concursul se desfă
șoară la toate probele: floretă fete, flo
retă băieți, spadiă' si sabie

Jocurilor 
întrecerile 
tre 18 — 20 i , 
dionul Republicii, 
un eveniment sportiv de proporțiile 
acestuia impune o serie întreagă de 
măsuri de ordin tehnic, organizatoric, 
administrativ. Federația romînă de at
letism a trecut de pe acum la pregă
tirea acestor întreceri, în așa fel ca 
totul să fie pus la punct pînă la ulti- 
i’’ul amănunt, iar competiția să se 
poată bucura de cel mai mare succes 
posibil. In acest sens a și fost alcă
tuită comisia de organizare a J.B. 
care și-a început munca de pregăti-

Astă seară, semifinalele campiona
tului de calificare la box 

al seniorilor
Astă seară, începînd de la ora 19, vor 

avea loc în sala I.S.B. semifinalele con
cursului de calificare el campionatelor 
individuale Ia box pentru seniori, faaa 
pe Capitală. Se vor întîlni printre alții: 
Gh. Ghită (ICI) cu C. Zisu (CB); V. 
Zgondea (ISB) cu C. Simion (CB): R. 
Șerban (Gr. Roșie) cu St. Seramanda 
(T N.), C. Rusii (CSTJi cu c •■opa (Di
namo); M. Goanță <Gr. Roșie) cu I. 
Rădulescu (Dinamo): V. Spulber (CB) 
cu FI. Onisei (Gr. Roșie): Al. Eftimiu 
(Metalosport) cu D Bălăci (Semănătoa-

Arena Recolta a găzduit în cursul 
zilei de joi întrecerile celor 14 popi
cari la ultimul concurs de selecție în 
vederea întîlnirii ctt reprezentativele 
R. D. Germane care va avea loc la 11 
și 12 aprilie în Capitală. Selecționa- 
bilii au avut, în general, o comportare 
mulțumitoare, 6 dintre ei realizînd pro
cente care depășesc 800 p.d. Această 
competiție, dotată cu „Cupa 1 Mai“, 
a plăcut pe de o parte prin echilibrul 
de forțe dintre concurenți, iar pe de 
altă parte evoluția scorurilor, cîștigă- 
torul turului cunoscîndu-se de-abia la 
ultima pereche. Fr. Micola, D. Fărcaș, 
P. Purje, I. Dragomirescu, G. Rește- 
meanu și Ivan Victor s-au impus 
printr-o bună orientare în timpul jocu
lui, spre deosebire de alți popicari va
loroși, care au dovedit neatenție în 
lansarea bilei. Iată rezultatele: 1. Fr. 
Micola 858 p.d.; 2.
P. Purje, I. Diramgomirescu, G. 
tenieauu toți în 814; 4. I. Victor

Alex. Andrei 797; 6. I. Erdei, 
7. T. Negru 791; 8. G. Popescu 
9. 1. Micoroiu 779; 10. V. Felszegî 769; 
11. I. Hasz 752; 12. C. Zombori 731.

Mai". S-au mai remarcat Margareta 
Kelemen, Maria Nadaș, liona Națjy, 
Ana Felszegî, Rozal'a Bunea și Ec-ate-t 
rina Wentzel, care i obținut rezultată 
superioare celor din ar. Iată primele 3 
locuri din clasamen.ul general: 1. O- 
limpia Popescu 390 (media din 2 
jocuri); 2. Erica Arion 386; 3. Marga
reta Kelemen 383.

Azi, începind de la ora 8, se desfă
șoară pe arena Recolta returul compe
tiției masculine. (Tr. I).

5.

!. D. Fărcaș 838;-3.
Reș-
810;
795;
786;

După două etape, clasamentele în 
cele trei serii ale campionatului ca
tegoriei B de rugbi se prezintă astfel:

SERIA I
Miliția

Bucur
Ploești
M.I.G. II

Ieri după-amiază s-a desfășurat re
turul concursului feminin. Olimpia Po
pescu, în formă constantă, a realizat 
cel mai bun procentaj al zilei (382 
p.d.), reușind să cucerească cupa „1

1. Dinamo
2. Cetatea
3. C.S.A.
4. Metalul
5. Rapid
6. Știința București
7. S.N.M. Constanța
8. Sirena București 

Petrolul Pitești 
Știința Arhitectura 
Meteor

9.
10.
11. București

ASERIA
Ploești

Tecuci

Campionatele republicane de handbal
Astăzi: Cetatea Bucur Olimpia (feminin)

2
1
1
1
1
1
1 
0 
0 
o 
o

o
1
1 
1 
o 
o 
o
1 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o
1
1 
1 
o
2
2
1

14: 3 
6: 3 
8: 6 

12:11 
74: 3 
24: 5
3: 9
3: 3

11:14
0:24
0:71

6
5
5
5
4
4
4
2
2
2
1

Cea de a doua etapă a campiona
telor republicane de handbal se anun
ță deosebit de interesantă. Dintre par
tidele programate azi și mîine se de
tașează întîlnirea din campionatul fe
minin care va opune liderului actual, 
Olimpia București, echipa Cetatea 
Bucur, clasată pe locul II la numai 
un punct diferență. Este, într-un fel, 
și o revanșă 
campionatului 
în 7 cîșligat 
Bucur.

Cu prilejul 
etapă va evolua și formația 
viștilor bucurcșteni care întîlnește la 
Sibiu echipa Voința.

PROGRAMUL ETAPEI: Masculin, 
categoria A: Tehnometal Timișoara 
— Rapid București ; Voința Sibiu — 
Dinamo București ; Petrolul Ploești — 
Chimia Făgăraș; C.S.M.S. Iași — 
C.S.M. Reșița ; Victoria Jimbolia — 
Dinamo Orașul Stalin; C.C.A. — 
Știința Timișoara ; Feminin, categoria 

Cetatea Bucur Olimpia Bucu-

a partidei din cadrul 
republican de 

de formația
handbal 
Cetatea

jocurilor din această 
dinamo-

rești; Flamura roșie Sibiu — Con
structorul Țimișoara; ILEFOR Tg. 
Mureș — Știința Timișoara; Gloria 
Sighișoara — Tractorul Orașul Stalin ; 
C.S.U. București — Măgura Codlei; 
Record Mediaș — Rapid București. 
Masculin, categoria B : Știința Ga- 

“ " Hălchiu; Stăruința
Arad; C.S.U. Bucu- 
Sighișoara; Știința 
Marina Constanța ; 

— Balanța Sibiu; 
— Dinamo Tg. Mu-

lăți
Odorhei — 
rești 
Cluj
Victoria Bacău 
Textila Cisnădie 
reș.

DUMITRES CU.corespondent

In Capitală
AZI

POPICE. Arena Recolta, ora 8: con
curs republican de selecție (returul).

HANDBAL. Stadionul 23 August, 
teren II, ora 17: Olimpra.Cetatea Bucur 
(feminin cat. A).

NATATIE. Bazinul Floreasca ora 18.45: 
Cupa „Titus Groza“.

CICLISM. — ora 14, pe șoseaua Bucu
rești-Urziceni (km. 12), start în etapa 
a IlI-a a „Cupei F.R.C.".

MIINE
HOCHEI PE IARBA. Stadionul 23 AU( 

gust, teren III, ora 10: Victoria-Știința, 
ora 11.30: Constructorul-Acvila.

BASCHET. Sala Floreasoa, de la ora 
18,30: meciuri în campionatul masculin 
al categoriei A: Metalul M.I.G.-Torentul 
Galați și C.C.A.-Olimpia.

LUPTE. Sala Floreasca H, de la ora 
9.:o: etapa II-a a campionatului repu
blican pe echipe.

CĂLĂRIE. Baza hipică! din calea Plev. 
nei: ora 9: concurs de verificare.

BOX. stadionul Dlnamo, ora 10: reu
niune cu boxeri fruntași.

ATI.ETISM. Stadionul Tineretului, de 
la ora 9: concurs organizat de Clubul 
spertiv școlar *
IV-a a „Cupei

VOLEI. Sala
C P.B.-Someșul
MI.G.-Dinamo

HANDBAL. Stadionul C.C.A., ora 11: 
C.C.A.-Știința Timișoara (mase. cat. A.); 
Sladionul Tineretului, ora 16: C.S.U. 
Bueurești-Măgura Codlei (fem. cat. A); 
Stadionul Tineretului, ora 17: C.S.U. 
Fucurești-Volnța Sighișoara (mase. cat. 
B 1

TENIS. Teren Progresul, ora 14.30: In_ 
cepe întîlnirea Internațională București- 
Budapesta.

NATATIE. Bazinul Floreasca ora 11.30: 
Cupa „Titus Groza".

CICLISM. — Ora 10: start în ultima! 
etapă a „Cupei F.R.C.”, care se des
fășoară pe circuitul dintre Combinatul 
roligrafic Casa Scînteii-Arcul de Triumf 
Piața victoriei-Piata Stalin (12 ture).

RUGBT. — Categoria A: C.F.R. Gr.

Roșie-C.C.A , teren Parcul Copilului ora 
9: Constructorul.Dinamo, teren Cons
tructorul ora 11.30: Progresul-C.S.M.S- 
Iași, teren Progresul ora 16.. Categoria 
Ii, seria I: Dinamo Miliția-Cetatea Bucur 
Stadionul Tineretului teren IV ora 10.30; 
Știința Arh’tectura-Peitrolul Pitești, Sta. 
dionul Tineretului teren III ora 11; Me
talul M.I.G. II-Meteor, Stadionul Tine
retului teren II ora 16.30; Sirena-Știința 
București, Stadionul Tineretului teren 
IV ora 16.30. Categoria B, seria a II-a: 
Aeronautica-Petrol Chimie București, 
Stadionul Tineretului teren TI ora 10.30

FOTBAL. — Stadionul „23 August", 
ora 14.30: C.C.A.-Farul șl ora 16.15 Pro- 
gresuI-Petrolul (cat. A). — Stadionul
Glulești, ora 10.30: Tarom-Prcgresul Su
ceava (cat. B.).

In țară
MÎINE

șl plecarea în etapa a 
Primăverii”.
Floreasca, de La ora 9: 

Cluj (fem.), Metalul 
București (fem.).
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RUGBI. — Categoria A: ȘtHnta Timi. 
șoura-Metaliri M.I.G. București șl con
structorul Bîrlad-Ștlința Cluj. Categoria 
B, seria I: C.S.A.-Ploești-S.N.M. Cons, 
tanța. Seria a II-a: Zimb'rul Tecucl-Pe- 
trolul ploești; C.F.R. Buzău-cimentul 
Medgidia; progresul Galati-Ștlința Galați; 
Laminorul Roman-Unirea Brăila. Seria 
a IH-a: C.F.R. Timișoara-Chimiea Tir- 
năvenl; Olimpie Orașul Stalin-C.F.R. 
Cluj; Corvinul Hunedoara.Utllajul Pe
troșani. Meciul Știința Petroșani-Mlnerul 
Lupeni a fost amînat pentru joi 9 a- 
prilie, întrucît mîine Știința Petroșani 
susține un meci Internațional In com
pania formației poloneze Czami Bytom.

FOTBAL. — Categoria B, seria I: Mi
nerul Lupanl-C.F.R. Arad. CSA Sibiu. 
Știința Craiova, C.S. Oradea-C.S.M. Re
șița, C. F. R. Timișoara-ind. Sîrmei C. 
Turzil, A.M.E.F.A. Arad-Tractorul Or. 
Stalin, C. ș. Tg. Mureș-C.S.M. Bala 
Mare, Gaz Metan Mtediaș Corvinul Hu
nedoara. Seria a II-a: Unirea Iași-AS 
Pompierul, Poiana Cîmpina-Unirea Foc
șani, Dinamo Galat*  Flacăra Morenl, 
Rulmentul Bîrlad-Metalul Titanii Bucu
rești, Prahova Ploești-C.S.M.S. 
Foresta Fălticeni-Gloria Bistrița.

VOLEI. -— Categoria A. fem.: știința 
Timișoara.Rapid București; Voința Ora
șul Stalln-ProgresMl București; Ști'nta 
Cluj-Voința Sibiu.

BASCHET. — Categoria A. mase.: 
Voința Iași-Cetatea Bucur, Dinamo Tg. 
Mureș-Rapid București; Știința Clnj- 
Dinamo Oradea; Știința Timișoara-Di- 
namo București. 1

Iași.

Recolta
l.C.

Voința
C.S.A.

CLASAMENTE:

MASCULIN, categoria A

1. CSM Reșița
2. Dinamo Bac,
3. Rapid Buc.
4. C.C.A.
5. Chimia Făgăraș
6. Voința Sibiu
7. Victoria Jimb.
8. Dinamo O Stalin
9. Tehnometal Timiș.

10. Ștința Timiș. 
CSMS Iași 
Petrolul PI.

FEMININ,

l
20
16
14 
, I
12 
12

1 141:196
2 128: 94
5 148:132
4 113:101
5 131:121
6 112:124
5 1)14:124 11

categoria A

Olimpia Buc. 
Cetatea Bucur 

3. Știința Timiș. 
' Rapid Buc. 
5. FI. roșie Sibiu 

ILEFOR Tț Mureș
7. Tractorul O.S.
8. CSU Buc.
9. Constructorul Tlm.

10. Măgura Codlei
11. Racord Mediaș
12. Gloria Sighiș.

4.

6.

12 rn
12 S
12 6
12 6
12 6
12 6
12 6
12 4
12 3
12 3
1. 2
I 2

1 
o
3
3
4
4
6

88:38
78:34
42:34
66:55 
67:58
55:48
68:77

9
4

21
20
15
15
14
14
12

8
7
7
8
5

STUDENȚII LA START!
FAZA DE ZONA A CAMPIONATELOR 

UNIVERSITARE

La baschet — primele jocuri sînt 
programate chiar astăzi pe terenurile 
ciutului știința din strada Vasile Pîr- 
van —; s-au înscris 1>1 echipe de băieți 
(trei serii) și 9 de fete (două serii). Cele 
mai bune echipe se vor califica pentru 
finalele campionatului universitar de 
baschet programate anul acesta la Cra
iova.

La volei — primele partide vor avea 
Joc în ziua de 8 aprilie — participă cita 
la echipe de băieți șl fete împărțite în 
cîte patru serii. Regulamentul prevede 
ca primele clasate în fiecare serie siă-și 
dispute titlul de campioană a centrului 
universitar București, la capătul unui 
turneu. Echipele clasate pe locurile I 
și II în acest turneu vor reprezenta 
Capitala, la finalele pe tară ale campio
natelor universitare, care vor avea loc 
Ia iași.

In echipele competitoare vor evolua 
o serie de baschetbaliști cunoscuți ca 
Novacek (I.M.F.), Nosievtci (I.P.G.G.) 
ca și voleibaliștii Rădtllcasiu, Gancîu și 
(alții.

„CUPA DINAMO" LA TENIS

Pe terenurile din Parcul sportiv Di
namo au continuat joi și vineri întrece
rile din cadrul competiției de tenis de 
cîmp pentru copii și juniori, dotată cu 
„Cupa Dinamo", * "
ta-te înregistrate __  . .
jocurilor de simplu: FETE: categoria s-12 
ani: M. Mihtt (D) — C. Purtcescu (Cen
trul antrenament nr. 2) 6—4, 2—6, 6—4! 
categ. 13—14 ani: K. Kihare (D) — A. 
Petrenciuc (Dl 6—1, &—3; categ. 15—16 
ani: ș. ciosțplea (Olhțțpia) — M. Col. 
coa-c (D) 6—2, 8—6; categ. 17—18 ani: M. 
Ciogoioa (Olimpia) — C. Năstase (CCA)

Tată cîteva reziul- 
în cadrul finalelor

MASCULIN, cate^ora B
1. Dinamo Tg. Mureș 12 9 2 1 148:101 20
2. Voința Sighiș. 12 7 2 3 127: 98 16
3. CSU Buc. 12 7 1 4 153:116 15
4. Textila Cisnădie 12 7 1 4 143:121 15
5. Recolta Hălchiu 12 7 0 5 129:125 14
6. Știința Galați 12 5 3 4 128:127 13
7. Balanța Sibiu 12 5 1 6 138:151 11
8. I.C. Arad 12 5 1 6 107:121 11
9. Victoria Bacău 1? 3 3 6 123:143 9

10. CSA Marina C-ța 3 2 7 136:145 8
11. Stăruința Odorhei 12 3 1 8 136:166 7
12. Știința Cluj 12 2 19 87:141 5

1. Petrolul
2. Zimbrul
3. C.F.R. Buzău
4. Petrolul Chimie

București
5. Laminorul Roman
6. Știința Galați
7. Unirea T.U.G.

Brăila
Progresul Galați
Cimentul Medgidia 
Aeronautica Bucu
rești

8.
9.

10.

SERIA A 
Petroșani 

Cluj
Sibiu

o 
o
1

o 
o 
o

70: 3
17: 3
5: 3

6
6
5

2
2
2

I 
1 
0

o 
o
1

1
1
1

12: 5
6:25

63:

4
4
3

1
2
2

1
0
0

0

0 
o 
o

o
2
2

3
0.
0:56

3 
j
2

0: 301 
III-A
2
2
2
2
2
1
1

1

1. Știinta
2. C.F.R.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Corvinul Hunedoara------
9. Olimpia Orașul Stalin —

C.S.A.
Chimica Tirnăveni 
Minerul Ltipeni
C.F.R. Timișoara 
Utilajul Petroșani

Mâine

ETAPA A DOUA
REPUBLICAN

Etapa a II-a a campionatului repu
blican de lupte programează mîine în
treceri în orașele: București, Baia 
Mare, Satu Mare și Lugoj. Ținînd sea
mă de valoarea dinamoviștilor bucu- 
reșteni care evoluează la Bala Mare, 
putem aprecia că ei nu au o sarcină 
grea în fața echipelor Rapid Oradea, 
OSA Marina Constanța și C.S. Mun
citoresc Baia Măre. Grupa de la 
București va fi însă mai echilibrată. 
Lupta pentru primul loc se va da între 
C.C.A. și Cetatea Bucur, echipe de va
lori apropiate, o surpriză ar putea s-o

De astăzi și pînă la 26 aprilie, stu- 
dențl din centrul universitar Bucu
rești sînt chemați la startul întreceri
lor din cadrul fazei de zonă a campio
natelor universitare de baschet și volei.

6—4, 6—4; BĂIEȚI: categ. S—12 ani: N. 
Trepcea (Olimpia) — V. Frățilescu (D) 
6—4, 6—2; categ. 13—14 ani; I. Năstase 
(CCA) — N. Fătu (Progresul) 6—3, 6—4; 
categ. 15—16 ani: c. Popovici (CCA) — 
Gh. Boaghe (Prog.) 6—4 6—4; categ. 17— 
18 ani: p. Mărmureanu (Prog.) — I, Bur- 
ciu (Olimpia) 8—6, 2—6, 6—4.

întrecerile continuă astăzi și mîine (de 
la ova 9) cu jocurile de dublu.

V. POPESCU, corespondent

.TOCURILE DE MIINE DIN CADRUL 
CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI LA 

HOCHEI PE IARBA

F.tapa a doua a Cupei orașului Bucu
rești la hochei pe iarbă programează 
mîine pe Stadionul 23 August, teren III, 
două jocuri deosebit de atractive. In 
primul meci se întîlnesc campioana re
publicană pe anul 1958, Știința, cu ac
tualul lider al clasamentului, Victoria 
De asemenea, echipa Constructorul — cu 
o formație noua'. în care figurează Și 
Internaționalul M. Pășcălău, va întîlni 
Acvila

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR BUCU- 
REȘTENI

In Capitală se desfășoară o intensă 
activitate șahistă atît pe echipe cît șl 
individual. La scurt timp după epuiza
rea primei faze a campionatului repu
blican interechipe. formațiile cîștigătoare 
ș-au întrecut pentru desemnare repre
zentativelor orașului București in semi
finale. Cea mal bună formă în Concurs 
au dovedit-o eohioele Cetatea Bucur, 
plasată ne primiri loc cu 42 p.. .C.ș.U. II 
(35'/„) și Spartac II (32). Urmează în 
ordine, Progresul II (3»'/»). ConStructo.

2
2
1 
0 
0 
0 
0

0 
0 
o
1 
l 
o 
o

o 
o
I
1
I
1
1

47: 5
23:11
11: 9
16:20
8:14
3:11
0:38

A CAMPIONATULUI
DE LUPTE

furnizeze formația reșițeană. La 
Mare, 
le au 
Stalin 
grupa 
chipe
Tractorul Galați. Față de comportarea 
echipelor din această grupă în prima 
etapă a campionatului este greu să 
se prevadă de partea cui sînt șansele 
victoriei. Cu excepția formației ti
mișorene clasate pe locul 9, celelalte 
echipe sînt situate în coada clasamen
tului.

. . 1 
în grupa a IlI-a, primele Șu .se 

echipele Steagul roșu Orașul 
și* Metalul MIG București. In 

_ cele două e- 
CFR Timișoara șt

a IV-a evoluează 
lugojene,

rul II (261/.,), Rapid I t22'/?), Acvila I 
(17) și Acvilia ii (16).

In campionatul republican individual 
se dispută actualmente in Capitală sfer
turile de finală. Participă 64 jucători îm- 
părțiți în patru serii, desfășurarea jocu
rilor avînd loc în zilele de luni, miercuri 
și vi-neri în următoarele săli: grupele I 
și III în sala Statistica (str. Smîrdan 14), 
iar grupele II si iv în sala din str. 
Chiristigli nr. 24.
CONCURSURI ATLETICE IN CAPI

TALA
Stadionul Tineretului din Capitală' va 

găzdui mîine dimineață un interesant 
concurs atletic, al cărui program cuprin
de probe de alergări și de sărituri. Or
ganizatorii (Clubul Sportiv Școlar) au re
zervat aceste întreceri atleților juniori 
care au astfel ocazia să.și verifice forma 
în vederea apropiatului conicurs repu
blican de primăvară al juniorilo-r (Bucu
rești, 25-26 ©prilie). Cu acest prilej vor 
fi programate însă și o serie de probe 
pentru atleții seniori. Concursul va în
cepe la ora 9.

La aceeași oră se va da plecarea în 
cea de a IV-a etapă — ultima — a 
competiției de mars dotată cu ,,Cupa 
primăverii4*.  Din motive de ordin teh
nic cursa nu va mai avea loc în îm
prejurimile stadionului P.T.T., ci în ju
rul Stadionului Tineretului. Se vor des
fășura două probe: juniori șl începă
tori (5 km.) și seniori (15 km).

I.E.B.S. COMUNICA
• Cu începere din ziua de 1 aprilie 

I.E.B.S. pune la dispoziția asociațiilor și 
cluburilor sportive cele două p’ste de 
atletism de la stadionul 23 August și 
pista de atletism de la stadionul Re
publicii. Secțiile de atletism interesate 
se pot adresa direct responsabililor de 
stadioane pentru închirierea pistelor 
respective.

O Pentru. cuplajul de fotbal de du
minică 5 aprilie pe stadionul 23 August 
carnetele roșif și albastre în piele și ver
zi îin derm'atin sînt valabila lă 1rib. I 
sectorul O,,[j(iar restul cu valabilitatea 
Ia jocurile <ie fotbal la trituna I sec
torul T6.



La Paris

Scrimerii romîni au confirmat 
valoarea lor

După cum se știe, scrimerii romîni 
care au participat la actuala ediție a 
Criteriului Mondial de scrimă s-au în
tors de la Paris cu trei frumoase 
performanțe: locul II la floretă prin 
Olgă Orban (care îi confirmă valoa
rea) și locurile III și IV la spadă 
prin TănaSe Mureșanu și Ștefan Hau
kler. In dorința de ă oferi cititorilor 
noștri o serie de amănunte în legă
tură cu desfășurarea acestei impor
tante competiții, ne-am adresat con
ducătorului delegației scrimerilor ro
mîni, tov. I. ENE, pe care l-am rugat 
să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Cum au apreciat pârtiei - 
panții organizarea actualei edi
ții a Criteriului?

— Majoritatea părerilor emise pe 
marginea organizării competiției co
incid : ea a fost calificată ca extrem 
de slabă. Intr-adevăr n-a existat nici 
o preocupare pentru ca participanții 
— fără deosebire — să se bucure de 
condiții bune de cazare. De pildă la 
Versailles, locul de cantonare a tu- 
jturor loturilor, sportivii stăteau in- 
ghesuiți cite patru, cinci într-o cameră 
și — în unele cazuri (așa cum s a în- 
tîmplat cu noi) dormind cîte doi în- 
tr-un pat. Nici condițiile de concurs 
n-au fost strălucite. In sala Hughens, 
organizatorii au montat nu mai pu
țin de opi planșe, cu o distanță de 2 
metri între ele. In același timp în 
mijlocul sălii se crease un coridor care 
se afla în imediata vecinătate a plan
șelor. Concurenții care lucrau la plan
șa lipită de acest coridor erau puși 
în imposibilitatea de a face o fleșă. 
In altă ord'ne de idei. Sala Hughens 
are o capacitate destul de redusă: 

a 500 de locuri, și totuși în nici o 
... a concursului sala n-a fost plină 
In mod obișnuit publicul era constituit 
din participanții care r.u se allau in 
concurs.

•— Ce ne puteți spune des
pre comportarea participanților ?

— Și aici, ca și la București, im
presia cea mai puternică au lăsat-o 
sportivii sovietici. Bine pregătiți sub 
raport tehnic, cu un perfect dozaj al 
efortului fizic, cu o mare putere de 
stăpînire în momentele cheie, ei au 
reușit să cîștige cele mai multe probe. 
De asemenea, în clasamentul gene
ral. pe primul loc s-ati clasat tot spor
tivii sovietici. Fiindcă a venit vorba 
de clasament, vreau să arăt că re
prezentanții țărilor din lagărul socia
lismului au reușit să ocupe primele 
patru 'o'tt.i înaintea unor concurenți 
din țări în care scrima se bucură de 
o puternică tradiție (Olanda, Italia. 
Franța, Luxemburg, R.F.G.).

— Care au fost concurenții
cei mai bine pregătiți ?

- Dintre sovietici, Habarov, cîșj 
■» .tor la spadă, Prudskova și Petren
ko la floretă au lăsat o impresîe deo
sebită; italienii au contat foarte mult

internațională»

pe Saccaro, dar el a greșit în finală, 
dozindu-și inegal efortul; ungurii au ( 
avut în Bakoni (sabie) și Kamuti (flo
retă) scrimerii cei mai „grei". A- 
mîndoi însă au țăZut în aceeași gre- ' 
șeală ca și Saccaro, Bakoni terminind 
epuizat, iar Kamuti reușind numai 
datorită rutinei să ocupe locul III. Pd- 1 
lonezii au avut în Părulski (sabie) 
un concurent inepuizabil. In schimb, * 
Woicekowsky (spadă) unul dintre 
favoriții probei — a evoluat sub va
loarea sa.

-—. Cum s-au comportat concu- 
renții noștri ?

— La floretă, Olga Orban a fost 
ia un pas de cucerea primului Io:. 
Emotivitatea î-a fost însă principala 
piedică. Oricum însă, Olga Orban a 
avut o comportare superioară față de 
întrecerile precedente. L'e asemenea, 
Valeria Luttman promite să se afirme 
în scurtă vreme. Băieții au excelat prin „ 
Tănase Mureșann - —
pentru stilul său ingenios și inspirat 
— și Șț, Haukler care, cu o mai bo
gată experiență, va putea să salte 
vertiginos în ierarhia celor mai buni 
scrimeri. In linii generale, scrimerii 
romîni au impresionat prin calitățile 
lor — rezistență, cunoștințe tehnice, 
corectitudine și discIpRuă. Și fără în
doială, cu aceeași grijă atentă pentru 
pregătire, ei vor reuși să confirme în 
viitoarele intilniri nivelul ridicat la 
care se situează astăzi scrima noastră 
pe plan internațional.

deseori aplaudat

t

fost eliberat 
Armate So-

La 4 aprilie 1945 poporul maghiar a 
de sub jugul fascist de către glorioasele 
vietice. Acest mare eveniment a marcat începutul unei 

în istoria poporului frate maghiar. Eliberarea 
sub cotropitorii fasciști a dat prilej poporului 
din Ungaria, ca sub conducerea comuniștilor, 

soarta în propriile sale mîini și să pornească

‘ ere noi 
. țării de 

muncitor 
j să-și ia 
, la construirea unei societăți noi, lipsită de exploatare.

In cei 14 ani care s-au scurs de la eliberarea țării, 
> harnicul popor muncitor din R. P. Ungară a dobîndit 
j o seamă de mari succese. Sportivii maghiari au repur- 
’■ tat o serie de victorii cu răsunet mondial evidențiindu-se 

la Jocurile Olimpice de la Londra, Helsinki și Mel
bourne. Sportivii fruntași din țara vecină și prietenă 
sînt socotiți în multe discipline printre cei mai buni 
din lume. Aceste succese nu ar fi fost posibile dacă 
sportul maghiar nu s-ar fi bucurat de sprijinul și grija 
părintească a partidului și guvernului. In R. P. Ungară 
sportul a devenit un bun al celor ce muncesc, al oame
nilor muncii de la orașe și sate. Din sutele de mii de 
sportivi care participă în competițiile de mase apar în 
fiecare an, noi talente care se afirmă la marile com
petiții mondiale.

Poporul maghiar, educat în spiritul internaționalismu
lui proletar, muncește cu rîvnă și devotament și spri
jină din toate puterile lupta lagărului socialist pentru 
pace în lumea întreagă, pentru apropiere între popoare.

Cu prilejul celei de a 14-a aniversări a eliberării 
Ungariei, oamenii muncii din patria noastră, masele de 
sportivi din Republica 
porului frate maghiar 
și importante succese 
victorii și realizări în

socialismului, 
de activitate.

Șahul este unul din sporturile iubite de oamenii 
muncii din R. P. Ungară, lată un moment de la 
un simultan susținut de maeștri maghiari la 100 
mese în fața muncitorilor fabricii „Csepel“ din 

Budapesta.

Populară Romină transmit 
un călduros salut, urîndu-i 
în construirea 
toate domeniile

po- 
noi 
noi

presei inte r najiona le
Bravo R. P. Romînă!

• HOCHEIȘTII R0MIN1 S-AU EVIDENȚIAT • APORTUL 
ANTRENORULUI CEHOSLOVAC KSANDA •STADIONUL DE 
IARNA DIN BUCUREȘTI O CHEZĂȘIE A SUCCESELOR
V.iTOARE.

....Sub acest titlu ziarul Ceskoslo- 
venski sport publică un amplu repor
taj semnat de .1. Krepela și dedicat 
victoriei obținute de echipa noastră 
reprezentativă la „Criteriul european"

„Cu 12 ani în urmă tot în Ceho
slovacia echipa romînă a participat la 
campionatele mondiale c!asîndu-se pe 
locul VII din 8 echipe 
Atunci hocheiștii romîni

participante, 
au fost în-

Numeroase intilniri
Mntre sportivii sovietici și chinezi

Luna aceasta sportivii din U.R.S.S. 
și R. P. Chineză se vor întrece în 
iiiumeroase competiții. După turneul e- 
cbipei de fotbal Zenit, va plecă în 
R. P. Chineză reprezentativa de hal
tere a U.R.S.S. alcătuită din campio
nii mondiali V. Bușuev, A. Vorobiov, 
A. Medvediev. recordmanii mondiali A. 
Kurînov și R. Pliikfelder. In cea de a 
doua jumătate a lunii vor evolua în 
R. P. Chineză echipa de polo pe apă 
■a R.S.F.S.R. și selecționata de lupte 
libere a R.S.S. Bieloruse. La Moscova 
se află de mai multă vreme echipa de 
hochei pe gheață a R.P. Chineze care 
se antrenează cu cele mai bune formații 
sovietice. Amatorii de sport din 
U.R.S.S. așteaptă cu interes sosirea la 
Moscova a jucătorilor de tenis de 
masă din R. P. Chineză care iau parte 
acum la campionatul mondial. f

de hochei. Jean Krepela este un bun 
cunoscător al sportului romînesc. El 
a vizitat de mai multe ori țara noa
stră, urmărind printre altele și cam 
pionatele europene de volei de la 
București.

„Echipa R. P.
Criteriul european la 
Krepela. Acest lucru 
chipuit nTci ziariștii, 
poate, nici iubitori de 
minia. Cu atât mai mult cu cît echipa 
austriacă constituia un obstacol foarte 
greu de trecut. Dar tinăra formație 
romînească, condusă de antrenorul 
cehoslovac laromir Ksanda, a cîștigat 
cu siguranță întrecerea iar în partida 
cu reprezentativa de tineret a Ceho
slovaciei a pierdut la o diferență de 
numai trei goluri, scor mai mult decît 
onorabil".

Autorul face o interesantă statistică 
care scoate în evidență marele pro
gres al hocheiștilor romîni.

Romîne a cîștigat 
hochei — scrie 
nu și l-au in- 
nu l-au visat, 
hochei din Ro-

vlnși cu 23—1 de Cehoslovacia, 6—0 
de Polonia, 13—3 de Elveția, 12—1 
de Austria, 15—3 de S.U.Ă..."

Scoția-Romînia 5-5 la box 
norocos pentru gazde

In încheiere Krepela arată marea 
importanță pe care o prezintă pentru 
hocheiul romînesc amenajarea patinoa-. 
rului artificial dc la București.

„Și acum, pe gheața artificială mă
iestria sportivilor romîni va creste 
rapid. Pînă nu de mult activitatea 
hocheiștilor depindea de capriciile 
timpului. In Transilvania, și în spe
cial la Miercurea Ciuc, unde iernile 
sînt mai lungi și mai geroase activa 
cel mai mare număr de echipe. O dată 
cu construirea stadionului de iarnă 
„cer cuvîntul" și formațiile bucurește- 
ne. De remarcat că hocheiștii romîni 
folosesc crose de producție indigenă 
care s-au dovedit excelente.

Un ajutor prețios l-au constituit 
lecțiile antrenorului cehoslovac Ksanda 
care i-a învățat pe elevii săi nu nu
mai... cînlecul popular ceh „Na tu 
svatu Katerinu", ci și multe elemente 
de bază ale hocheiului modern. Pri
mul succes a fost înregistrat la Plzen. 
Fără îndoială vor urma și altele !“

un rezultat

LETIN". Primul scrie: „...O decizie 
dubioasă a fost dată in meciul cate
goriei cocoș, în care F. Owen a fost 
declarat învingător. Owen a fost su
perior în repriza întiia, dar C. Gheor
ghiu a dovedit că a acumulat sufi- 
cente puncte ui reprizele a doua și a 
treia pentru a merita decizia".

Tot relativ Ia meciul de la Glas
gow, ziarul „EDINBURGH EVENING 
MEWS" notează: „Billy Fisher 
(Craigneuk) a fost fără îndoială no
rocos obținînd decizia în fața lui Mir
cea Balaș la categoria mijlocie-ușoară, 
dar ne-am obișnuit cu verdicte de acest 
fel..."

lată 
inutile 
partea

comcntarii elocvente, care fac 
orice... comentarii în plus din 
noastră.

După meciul de baschet 
SKVO Riga*»Honved

Campionatul de fotbal al Americii de Sud
Astăzi se Joacă meciul decisiv

In campionatul de fotbal al Americii 
de Sud a mai rămas de jucat un. sin
gur meci: partida decisivă- dintre e- 
chipele Argentinei și Braziliei ^progra
mată astăzi) care va desemna echipa 
cîștigătoare. Ambele formații sînt ne
învinse pînă acum, dar Argentina 
conduce în clasament avînd toate me
ciurile cîștigate, în timp ce Brazilia 
a terminat la egalitate partida cu 
Peru. Se așteaptă o lupta acerbă în 
care argentinenii — neînvinși pe teren 
propriu în nici una din edițiile anteri
oare ale campionatului Americii de 
|Sud — vor căuta să mehțină tradiția.

Meciurile din 2 aprilie au modificat

Argentina-Brazilia
configurația clasamentului.

Uruguay a pierdut Ia Chile 
Peru la Paraguay (1—2). 
permis paraguayenilor să 
nesperat loc 3 aruneîndu-i 
pe foștii campioni mondiali

serios
(0—1) iar 
Aceasta a 
ocupe un 
în schimb 
tocmai pe 

penultimul Ioc; lată clasamentul îna
intea meciului Argentina—Brazilia,

î.
2.
3.
4.

Argentina
Brazilia
Paraguay
Perii

5. Chite
6. Uruguay
7. Bolivia

5
5
6
6
6
6
6

5
4
3
1
2
2
0

0 0
0
3
2
3
4
5

1
0
3
1
0
1

16: 4
16: 6
12:12
10:11
9:12

15:14
4:23

10
9
6
5
5
4
1

Recenta vizită în Scolia a boxeri
lor reprezentativei țării noastre a pri
lejuit largi comentarii din partea pre
sei de specialitate din orașele care 
au găzduit întîlnirile. In special pri
ma confruntare dintre boxerii romîni 
și cei scoțieni — certificată pe foile 
de arbitraj cu un rezultat de egali-

Hall, Glasgow. Norocul a fost de par
tea scoțienilor în cea de a doua con
fruntare a serii, cind boxerul romîn 
de categorie ușoară a fost descalificat 
pentru lovitură joasă în fața lui Pres
ton Mc Farlane (Grangemouth)." 
Cronicarul scoțian este de părere că 
lovitura pentru care a fost descalificat

:ky »
■ i

Marin
A. Davidson (U.R.S.S.) 
multă siguranță și price- 
partidă complicată. Arbi- 
inulțumit deplin ații pe

fJ
t <■

£-0 ... .. ...... - ;
^<.X)TLAND were very fortunate u» draw 5-5 with 

Kouinania in the amalettr hoxing întmutiottal 
hn the Kelvin Hall, Glasgow, last night.
• Luck wa? with the Scots in 
i ibe second bout of the evening 
j ■- hen the Roumanian light:. 
: weight was' ’

m w— "

fate : 5—5 — a fost mult 
de ziarele din Glasgow.

Este foarte semnificativ 
cronicii acestui meci de 
seară „GLASGOW EVENING TIMES", 
în numărul său din 20 martie crt. Sub 
semnătura lui Matt lrwine, ziarul în
cepe cu cuvintele „Ce băieți noro
coși /..." scriind textual : „Scoțienii au 
fost foarte favorizați de șansă în ob
ținerea egalității de 5—5 cu Romînia 
în întilnirea ijiternațtâftlală de box 
amator desfășurată aseară in Kelvin

comentată

titlul dat 
ziarul de

Iosif Mihalic a fost dubioasă, dar 
notează că „...înainte de aceasta Mc 
Farlane a acuzat o serie de lovituri 
perfect corecte la corp". In continua
re cronicarul lui „GLASGOW EVE
NING TIMES" scrie: „Norocoși au 
fost scoțienii și în meciul categoriei 
cocoș. Consider că boxerul romîn 
(N. N.: C. Gheorghiu) a punctat des
tul în repriza a doua și a treia pen
tru a obține decizia, dar Freddy Owen 
(Dennsitoun) a fost declarat ciștigă- 
tor“.

Aceeași părere poate fi întîlnită și 
în cronicile ziarelor scoțiene „TI IE 
GLASGOW HERALD". și .THE BUL-

La Riga s-a desfășurat primul meci 
dintre echipele SK.V.O. Riga și llon- 
ved Budapesta contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni". Intîlnirea, încheiată cu 
scorul de 79—54 în favoarea gazdelor, 
a fost condusă de arbitrul romîn Pe
tru Marin și de arbitrul sovietic A. Da
vidson, care l-a înlocuit în ultimul 
moment pe finlandezul Penti Salmi. 
In cronica meciului zairul Sovietski 
sport scrie astfel despre arbitraj:

„Arbitrii internaționali P. 
(Romînia) și 
au condus cu 
pere această 
trajul lor a
învingători cît și pe învinși".

Ziarul publică de asemenea o de
clarație a lui Petru Marin :

„Meciul a fost interesant, pasionant 
— a spus arbitrul romîn — și sînt 
fericit că am avut cinstea să-I conduc. 
Din echipa maghiară cei mai buni 
au fost, după părerea mea, Simon. 
Banhedyi și, firește, Greminger. Echipa 
din Riga a jucat bine în totalitate, dar 
mai cu seamă m-a uimit Kruminș. El 
a fost foarte agil, a acționat ex
celent atît în apărare cît și în atac.

Ca arbitru m-a impresionat foarte 
mult atmosfera amicală care a domnit 
în tot timpul meciului, corectitudinea 
jucătorilor ambelor echipe, 
biectivitate a spectatorilor 
Am observat în sală doar 
față întristată. Era colegul
bitrul finlandez Penti Salmi, sosit cu 
avionul la Riga cu puțin înainte de.„ 
terminarea meciului".

înalta o- 
din Riga, 
o singură 
meu, ar-
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Campionatele mondiale de tenis de masa
Au început întrecerile individuale

Mîine începe pe terenul Progresul din Capitală

DORȚMUND 3 (prin telefon). Joi 
toată ziua și vineri dimineață au avut 
loc meciuri de simplu bărbați și sim
plu femei, iar vineri după-amiază au 
început și partidele de dublu.

Jucătorii noștri Radu Negulescu, Ti
beriu Covaci și Adalbert Rethi au 
trecut cu succes primele două tururi, 
iar Geta Pitică și Maria Biro au Ie
șit învingătoare și ele în meciurile de 
debut.

Iată rezultatele obținute:
SIMPLU BAR BAȚI: turul I: Radu 

Negulescu — Franik (R. P. F. Iugo
slavia) 3—0 (9, 7, 9) ; Tiberiu Covaci
— Barsumian (Liban) 3—0 (7, 11, 
15); Adalbert Rethi — Held (R.F.G.) 
3—1 (19, 17, —17, 12) ; turul II : 
Radu Negulescu — Bukiet (S.U.A.) 
3—0 (7, 15, 15) ; Tiberiu Covaci — 
Stoiber (Austria) 3-0 (15. 12, 12); 
Adalbert Rethi — Petersen (Dane
marca) 3—0 (16, 17, 15).

SIMPLU FEMEI: turul I: Geta 
Pitică — Mayer (R.F.G.) 3-0 (7, 
10, 12); Maria Biro — Mortimer (An
glia) 3—1 (—19, 20, 13, 7).

Alte rezultate: Berczik (R.P.U.) — 
Borg (Suedia) 3—1. Acest meci a 
avut un epilog cu totul neobișnuit. In 
general partida s-a disputat la „ță- 
căneală". In setul IV, la terminarea 
celor 20 de minute regulamentare, unul 
din jucători avea avantaj de un 
punct. Spunem unul din jucători pen
tru că arbitrul întîlnirii atent prea 
mult la ceas, a... uitat cine conducea 
în momentul epuizării timpului de joc. 
A intervenit o întrerupere de vreo două 
ore pînă cînd o comisie a Federației 
internaționale de tenis de masă a ho- 
tărît rejucarea setului IV, care a reve
nit lui Berczik; Murakami (Japonia)
— Gusikov (S.U.A.) 3—0; Foldy
(R.P.U.) — Harrison (Anglia) 3—1 ; 
Cian Iun nin (R. P. Chineză) —

La Bratislava în turneul internațional de volei
București —

BRATISLAVA 3 (prin telefon). — 
Turneul internațional de volei organi
zat în cinstea celei de a XlV-a ani
versări a eliberării orașului Bratislava, 
a început joi după amiază în mijlocul 
unui interes general. La întrecerile fe
minine participă reprezentativele ora
șelor Praga, Bratislava și Varșovia, 
iar în turneul masculin s-au aliniat 
formațiile Praga, București, Varșovia 
și Bratislava.

Voleibaliștii noștri au disputat pri
mul joc vineri seara. Ei au întîlnit 
echipa Varșoviei, pe care au învins-o 
cu 3—2 (13—15, 10—15, 15—10.
15—13, 15—9). Meciul a fost dificil, 
lucru care se poate vedea și din evo-

A XXII a ediție a
Mîine dimineață, mii de parizieni 

vor lua drumul pădurii Vincennes, lo
cul de desfășurare a tradiționalelor 
întreceri de cros organizate la începu
tul fiecărei primăveri de către ziarul 
l’Humanite, organ central al Partidu
lui Comunist Francez.

Crosul ziarului l’Humanite aniver
sează mîine cea de a XXIl-a ediție a 
sa. La întrecerile din acest an vor lua 
parte o serie dintre cei mâi buni atleți 
europeni, specialiști în probele de 
fond.

Țara noastră va fi reprezentată de 
un grup de atleți format din patru

Grandoare si decadenta...
’ v

Printre kilometri de maculatură ci
nematografică, Hollywood-ul include nu 
rareori filmele cu subiect sportiv. Bo
xul este, în general, calul principal de 
bătaie al producătorilor de peliculă 
din S.U.A., furnizînd subiecte ușor de 
exploatat, cu „priză" la public. Ac
țiunea prezintă de obicei un tînăr (fo
togenic) care — furat de pasiunea 
penfra „nobila artă" — străbate în... 
două ore de proiecție drumul de la 
simpla începător la „as" al mănușii. 
O intrigă amoroasă picantă, pumni 
aplicați spectaculos și nelipsitul „hap- 
py-and" (sfîrșit fericit) —- în care 
eroul se căsătorește cu o fată de mi
lionar — reprezintă una din varian
tele subiectului standard folosit la ase
menea producții.

Dar viața de toate zilele a gladia
torilor ringului profesionist seamănă 
prea puțin cu cea arătată pe ecran. 
Cariera lui Johny Saxton, de pildă, 
— o glorie recentă a boxului de pes
te ocean — nu se pretează la un su
biect de film. Deși părea la un mo

Hrbud (R. P. F. Iugoslavia) 3—1 ; 
Kusinski (R. P. Polonă) — Roth 
(Brazilia) 3—0; Cian Ciu fu (R. P. 
Chineză) — Miko (R. Cehoslovacă) 
3—1 ; Ogimura (Japonia) — Biriba 
(Brazilia) 3—0 (20, 17, 17) ; Slad- 
karov (R.P.B.) — Tran Van Duok 
(Vietnamul de Sud) 3—1 ; lui Huan 
ian (R. P. Chineză) — Freundorfer 
(R.F.G.) 3—1 ; Roland (Belgia) — 
Pak (Coreea de Sud) 3—2; Narita 
(Japonia) — Hagenauer (Franța) 
3—1 ; Reiman (R.D.G.) — Kennedy 
(Anglia) 3—0- Harangozo (R. P. F. 
Iugoslavia) — Lie Van Tiet (Vietna
mul de Sud) 3—0; Stipek (R. Ceho
slovacă) — Kalinski (R. P. Polonă) 
3—0; Coperman (S.U.A.) — Stipek 
(R. Cehoslovacă) 3—1 ; Pleusc 
(R.D.G.) — Leach (Anglia) 3—2.

Iată ultimele rezultate înregistrate 
vineri :

SIMPLU BARBAȚI : turul 111: Co
vaci — Sladkarov (R.P.B.) 3—0 (14, 
17, 18), Negulescu — Mai Van Hoa 
(Vietnamul de Sud) 1—3 (—21, 14, 
—14, — 16), Rethi—Harangozo (R.P.F. 
Iugoslavia) 0—3 (—14, —17, —9); 
turul IV: Covaci — Berczik (R.P.U.) 
1—3 (19, —15, —19, —20).

SIMPLU FEMEI : turul II : Geta 
Pitică — Haydon (Anglia) 0—3 (—9, 
—13, —11), Maria Biro — Cristensen 
(Danemarca) 3—1 (—19, 20, 13, 7); 
turul III: Maria Biro — E Pei tiun (R. 
P. Chineză) 3—2 (—16, 12, 8—9,
8—3, 3—2); turul IV : Maria Biro— 
Matsuzaki (Japonia) 0—3 (—14, —18, 
—9,). In sferturile de finală s-au ca
lificat următoarele (ordinea este de 
sus în jos a tabloului): Haydon, Ciu 
Ciun hui, Simon, Matsuzaki, Koczian, 
Namba Lantoș, Eguchi.

DUBLU BARBAȚI : turul 1: Negu
lescu, Knappe (R.P.R., R.D.G.) — 
Decorver, Roberts (Olanda) 3—0, Co
vaci, Rethi — Julien, Stoph (Belgia,

Varșovia 3 — 2
luția seturilor.

Au jucat echipele: BUCUREȘTI : 
ROMAN, Drăgan, PAUNOIU, DF.R- 
ZEI, Fieraru, Nicolau — Cherîbețiu. 
Miculescu. VARȘOVIA: RUTKOVSKL 
Szperling, SOLOMITZKI, Serzsulski, 
Cieniuch, Mazurek—Gegiga.

Iată celelalte rezultate: FEMININ: 
Praga — Bratislava 3—0 (7, 6, 9), 
Varșovia—Bratislava 3—0 (4, 10, 7). 
MASCULIN: Praga—Bratislava 3—1 
(15—11, 15—17, 15—7, 15—8).

In continuare, programul este ur
mătorul : sîmbătă: București — Praga 
(m) și Varșovia — Praga (f); dumi
nică: Bratislava — București (m), 
Praga — Varșovia (f).

crosului l’Humanite
sportivi. Maestrul emerit al sportului 
Dinu Cristea va participa la întrecerile 
probei „veteranilor". El a cîștigat a- 
ceastă probă la ediția din anul 1957. 
In proba feminină vor lua parte : 
Georgeta Dumitrescu, Zamfira Voinea 
și Ana Czuli.

La întrecerile de anul trecut cîștigă- 
torii principalelor probe ale acestei 
mari competiții sportive au fost : se
niori : Krziszkowiak (R. P. Polonă) și 
echipa U.R.S.S. (25 p); senioare: 
Iermolaeva (U.R.S.S.) și echipa 
U.R.S.S. (12 p).

ment dat că-i surîde un viitor de 
aur.

Cu doi ani în urmă numele său 
apărea în titluri, in toate ziarele. El 
putea fi văzut pînă și noaptea, scris 
în reclamele luminoase, era pomenit 
cu admirație ori unde se adunau ama
torii de box. Johny Saxton era ceea 
ce se cheamă o „stea", făcînd concu
rență „aștrilor" de diferite grade ale 
bassebalului, fotbalului american, ho
cheiului... Acoperit de glorie, el o- 
cupa luxoase apartamente ale hotelu
rilor, se îmbrăca după „ultimul jur
nal" și credea că... toată lumea este 
a sa.

Saxton a devenit campion al lumii 
în 1954, cînd l-a învins pe Kid Gavil- 
lan. Și, cu toate că in anul următor 
el a cedat centura lui Tony De Marco, 
în 1956 luptînd cu Carmen Basilio, 
Saxton recîștigă titlul. Basilio a cerut 
revanșa. Managerii s-au grăbit să a- 
ranjeze meciul căci fiecare întîlnire 
pentru campionatul mondial le adu
cea profituri fabuloase. De data aceas

R.F.G.) 3—0; turul II: Negulescu, 
Knappe — Demoulin, Djeorgevici 
(Belgia) 3—0, Covaci, Rethi — Fra- 
nijk, Teran (R.P.F. Iugoslavia) 3—2; 
turul III: Negulescu, Knappe — Bu- 
bony, Pignitzki (R.P.U.) 0—3, Co
vaci, Rethi — Ogimura, Murakami 
(Japonia) 1—3.

DUBLU FEMEI: turul I: Pitică, 
Biro — Hoot, Schandorf (Danemarca) 
3—0; turul II: Pitică, Biro — Mayer, 
Weingerth (R.F.G.) 3—0. Azi, în tu
rul III, cuplul nostru va întîlni pere
chea Haydon, Collins.

întrecerile continuă sîmbătă și du
minică.

A lll-a ediție a Turneului U.E.F.A. de juniori

Echipa R. P. Romîne, superioară 
tot timpul, a trebuit să se 

mulțumească totuși 
cu un meci nul cu Italia și cu locul II 

in grupa B
• Lipsa de finalitate a înaintașilor, 
o eroare de arbitraj au fixat scorul 
mifinalele Turneului: R. P. Bulgaria

SOFIA 3 (Prin telefon de la co
respondentul nostru). — Joi, o dată 
cu disputarea ultimelor partide din 
cadrul celor patru grupe, a luat sfîr- 
șit prima parte a Turneului U.E.F.A. 
In urma rezultatelor obținute, echi
pele R. D. Germană, Italia, R. P. 
Bulgaria și R. P. Ungară clasate pe 
primul loc în grupele respective vor 
continua întrecerea în semifinale. 
Iată rezultatele de joi:

GRUPA A. — Plovdiv (4000 spec
tatori) : R.D.G. —■ R. P. Polonă 5—1 
(2—0): Kazanlîk (10.000): Franța — 
R. Cehoslovacă 1—0 (1—0). Surpriza 
zilei. GRUPA B. — Stanke Dimi- 
trovo (6000) : R. P. Romînă — Italia 
1 — 1 (1—0) ; Dimitrovo (7000) : An
glia — Grecia 4—0 (0—0). GRUPA 
C. — Pazargik (16.000) : R. P. Bul
garia — Iugoslavia 4—0 (3—0) ; So
fia (7000) : R.F.G. — Olanda 1—0 
(1—0). GRUPA D. — Dimitrovgrad 
(8000) : R. P. Ungară — Austria 0—0 : 
Stara Zagora (5000) : Spania — Lu
xemburg 7—0 (4—0).

In orașul Stanke Dimitrovo, meciul 
R. P. Romînă — Italia s-a desfășurat 
în condițiuni cu totul neprielnice: un 
vînt foarte puternic, teren denivelat. 
In astfel de împrejurări, jocul a su
ferit din punct de vedere tehnic. Pri
mii care au beneficiat de avantajul 
vîntului au fost juniorii romîni, dar 
ei nu au știut să profite. Deși jocul 
s-a desfășurat în prima repriză aproa
pe numai în terenul italienilor, ro- 
mînii n-au tras aproape deloc la poar
tă de la distanță. Echipa romînă n-a 
putut să desfacă jocul extrem de în
chis al italienilor. Aceștia au lăsat în 
atac doar pe Novelli și Volpi, iar 
restul echipei s-a retras într-o apă
rare „beton", care a respins nume
roase atacuri, aruncînd mingea în aut 
(de peste 35 de ori). In general, re
priza întîia a fost lipsită de specta
culozitate, exceptînd faza din care 
juniorii romîni au marcat golul în 
min. 25. Matei a executat un corner, 
la minge a sărit un buchet de jucă
tori și de aici mingea a ajuns la 

ta succesul nu t-a mai surîs lui Johny. 
El a pierdut întîlnirea și o dată cu ea 
titlul suprem. Dar nu numai atît. Lo
viturile puternice primite, cîteva con
tacte dure cu podeaua ringului, efor
tul supraomenesc pe care l-a depus, 
i-au zdruncinat sănătatea. Tratamentul 
— care i-a înghițit o mare sumă de 
bani — n-a reușit să-l pună pe pi
cioare. Saxton trebuia să-și ia adio 
de la ring.

Și aici a început marea sa trage
die. Epuizînd posibilitățile de a găsi 
de lucru (nici nu-i de mirare în Ame
rica bintuită de șomaj) el a încercat 
să fie pe rind sparing-partener, an
trenor, hamal, figurant etc. Zadar
nic...

...Nu de mult numele lui Johny 
Saxton a reapărut, după o lungă ab
sență, în paginile ziarelor. De data 
aceasta cronicarii nu-i mai adresau 
osanale, nu-i înălțau „imnuri de glorie". 
Presa avidă de senzație relata însă 
un fapt cu adevărat senzațional. In

Întîlnirea de tenis
întîlnirea internațională de tenis 

dintre reprezentativele orașelor Bucu
rești și Budapesta începe mîine, de la 
ora 14,30, pe terenul central de la 
Progresul (str. dr. Staicovici nr. 42— 
44). Cei patru jucători romîni — 
Gheorghe Viziru, Constantin Năstase, 
Marin Viziru și Eugen Cristea, care 
alcătuiesc lotul din care va fi formată 
selecționata Capitalei — urmează de 
mai multă vreme un program special 
de pregătire sub conducerea antreno
rului T. Bădin. De altfel, antrenamen
tele făcute pînă acum, ca și cele vii
toare, au ca scop meciul din Cupa

apărarea „beton” a italienilor și 
de 1—1 (1—0) • Astăzi au loc se- 
— R.D.G. și R. P. Ungară — Italia

Varga. Acesta a tras, mingea s-a lo
vit de un italian și a ricoșat la Ni- 
sipeanu, care a marcat cu capul : 1—0. 
Era de așteptat ca repriza a doua să 
aparțină italienilor, pentru că aveau 
ei avantajul vîntului Lucrurile însă, 
s-au petrecut cu totul altfel. Acțiunile 
romînilor la poarta lui Cassanr au 
devenit tot mai periculoase printr-un 
joc bazat pe pase pe jos, cu deschi
deri pe extreme. Surprinși de elanul 
romînilor, italienii au fost siliți să se 
retragă din nou în apărare. La un 
contraatac însă, în min. 44, arbitru! 
sancționează pe Niculescu pentru un 
fault imaginar asupra lui Ferrario. 
Acesta execută lovitura liberă de la 
20 m cu efect, peste „z:d“, și egalea
ză : 1—I. Golul nu-i descurajează pe 
romîni care continuă să domine. Jo
cul lor frumos este deseori aplaudat 
la scenă deschisă de spectatori, care-i 
încurajează mereu. Juniorii romîni do
mină pînă la sfîrșit printr-un joc su
perior, dar nu reușesc să străpungă 
apărarea masivă a italienilor și să ob
țină victoria pe care ar fi meritat-o. 
Invingătoarea morală rămîne echipa 
R. P. Romîne, care a fost — incon
testabil — mai bună în tot cursul 
meciului. Superioritatea sa teritorială 
este oglindită și de raportul de cor- 
nere • 12—2 (8—0). In urma rezul
tatului. echipa romînă s-a clasat ue 
locul 2 în grupa B.

Arbitrul Tanev a condus cu scă
pări. dintre care aceea din min 44 a 
influențat rezultatul.

R. P. ROMÎNĂ: Florea — ȘTE
FAN, NEDELCU, Surdan — NUN- 
WEILLER IV, Vătafu — Matei Varga, 
NISIPEANU, NICULESCU, Raksi.

ITALIA: Cassani — Nolettî, BE.R- 
CELL1NO, Magazu—GALEONE. Maz- 
zia — Novelli, Cera, Volpi, Ferrario. 
Cela.

★
Semifinalele Turneului vor avea loc 

sîmbătă : R. P. Bulgaria — R.D.G. 
la Sofia și R. P. Ungară — Italia 
la Dimitrovo.

TOMA HRISTOV

tr-un cartier mărginaș al New-Nork- 
ului poliția a reținut un borfaș. Nu 
era nimeni altul decît Johny Saxton. 
Asupra sa s-au găsit lucruri furate în 
valoare de... 5 dolari. (II)

Declarația pe care fostul campion 
al lumii a făcut-o la anchetă este 
semnificativă: „In vremurile mele de 
glorie am adus managerilor beneficii 
de sute de mii de dolari. Tot cîștigul 
meu însă a fost înghițit de impozite 
și de boală..."

Peste puțin timp Johny Saxton va 
apare în fața instanței și va fi fără 
îndoială condamnat. Judecătorii „im
parțiali" vor ține ample (și ipocrite) 
discursuri despre cinste, vor pronunța 
„dreapta" lor sentință. Ziarele o vor 
reproduce împreună cu mari reportaje 
despre proces. Dar nimeni nu va su
fla măcar un cuvînt despre cauzele 
care l-au împins pe fostul boxer spre 
furt și nelegiuire. Fiindcă în spatele 
delictului lui Johny Saxton stă între
gul putregai al unei orînduiri odioase...

București-Budapesta
Davis de la 17, 18 și 19 aprilie de Ia 
Cairo, cu selecționata R.A.U. Așa că 
întîlnirea cu tenismenii maghiari este 
foarte oportună, pentru a se putea ve
rifica actualul stadiu de pregătire al 
celor care vor fi chemați să ne repre
zinte peste două săptămîni la Cairo.

Lotul maghiar cuprinde doi jucă
tori cunosctiți publicului nostru. Este 
vorba de Katona, un jucător experi
mentat și Pafinkas, un sportiv mai 
tînăr cu frumoase calități. In compa
nia lor jucătorii noștri vor avea pri
lejul să-și verifice posibilitățile, să-și 
pună în valoare calitățile, iar antre
norul T. Bădin, urmărind întrecerile, 
să fie în măsură să aducă eventualele 
corectări necesare. Deci, toate motive
le pentru a considera binevenită a- 
ceastă întîlnire.

Fără îndoială că în afara scopului 
urmărit, aceia al verificării, meciurile 
de mîine, luni și marți trebuie să fie 
privite de sportivii noștri și prin priz- 
tna unei întreceri sportive internațio
nale și a rezultatelor. Pentru că o 
asemenea întîlnire interesează nu nu
mai în ceea ce privește comportarea 
propriu-zisă, ci și ca performanță. Și 
din acest punct de vedere, sîntem con
vinși că jucătorii romîni vor depune 
toate eforturile, vor arunca în luptă 
tot bagajul lor de cunoștințe, pentru 
o comportare cît mai bună și, desigur, 
pentru obținerea unor rezultate fa
vorabile. Pentru aceste motive, noi 
așteptăm cu interes și nerăbdare a- 
ceastă primă confruntare internațio
nală din acest an a tenismenilor ro
mîni.

întîlnirea se desfășoară sistem „Cu
pa Davis", adică patru meciuri de 
simplu și unul de dublu. Duminică se 
vor disputa două jocuri de si> -’Iu, 
luni cel de dublu, iar marți vor :a 
loc ultimele partide de simplu.

Azi și miine ia Budapesta

M’lnirea de gimnastică 
R. P. U.-R. P. R.

Azi începe la Budapesta dubla în
tîlnire de gimnastică între reprezenta
tivele masculine și feminine ale R. P. 
Ungare și R. P. Romîne. Această între
cere constituie un bun prilej de verifica
re a stadiului de pregătire a echipelor 
noastre înaintea campionatelor inter
naționale, care se vor desfășura la 
sfîrșitul lunii aprilie la București. Va
loarea reprezentativelor R. P. Ungare 
este bine cunoscută, deci concursul de 
sîmbătă și duminică va constitui un 
greu examen pentru echipele noastre în 
special pentru cea masculină, care este 
alcătuită din elemente tinere.

Programul competiției cuprinde 
mai exerciții liber alese.
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• DUMINICA VA AVEA LOC la 
Dublin întîlnirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele R. Ceho
slovace și Irlandei, contînd pentru 
„Cupa Europei" inter-țări.

• CAMPIONATUL DE FOTBAL al 
U.R.S.S. pe anul 1959 începe la 19 
aprilie. Primele meciuri se vor desfă
șura în sudul Uniunii Sovietice. Par
ticipă următoarele 12 echipe: Spartak 
Moscova, Dinamo Moscova, T.S.R.M.O., 
Zenit Leningrad, Lokomotiv Moscova, 
Dinamo Kiev, Torpedo Moscova, Sah- 
tior Stalino, Dinamo Tbilisi, Aripile 
Sovietelor Kuibîșev, Moldova Chișinău 
și Casa Ofițerilor Rostov pe Don.

• PE STADIONUL OLIMPIC din
Amsterdam, în prezența a 30.000 de 
spectatori, s-a disputat cel de al trei
lea meci dintre echipele Young Boys 
Berna și Wismut Karl Marx Stadt, 
conțînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal. A cîștigat echipa elvețiană cu 
scorul de 2—1 (2—0) calificîndu-se
pentru semifinale, unde va întilni for
mația franceză Reims. In cea de-a 
două semifinală se întîlnesc echipele 
Real Madrid și Atletico Madrid.
• INTR-UN MECI INTERNAȚIO

NAL DE BASCHET desfășurat la 
Praga echipa masculină a R. Ceho
slovace a învins cu scorul de 80—51 
(36—15) echipa Turciei.

• IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH de la Mar del Plata după 8 
runde conduc Pachman (R .Ceho
slovacă) și Letelier (Chile) cu cîte 
5* */2 puncte, urmați de Najdorf (Argen
tina) 5 (1), Ivkov (Iugoslavia) 4‘/2' 
(1), Fisher (S.U.A.) 4'/2. In runda a 
8-a Pachman a fost învins de tînărut 
șahist argentinian J. Emma, iar Fi
sher a remizat cu Najdorf.


