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1. Directa de dreapta expediată de Șerbii Neacșu nu și-a atins ținta, 

schimb, lovitura lui C. Stănescu l-a punctat pe adversar.
2. In primul său concurs din acest an Iolanda Balaș a sărit 1,75 m, 

5 cm mai mult decît obținuse anul trecut în luna aprilie.
3. Aspect din desfășurarea concursului ciclist pe circuit dotat cu „Cu- 

transmisibilă a F.R.C.".
4. Intervenția portarului a fost salutară! Fază din meciul de polo

Constructorul — Dinamo II, disputat în cadrul competiției dotată cu 
„Cupa Dinamo".

5. Mihai Dănescu (C.C.A.) execută un salt spectaculos în timpul con
cursului de motocros.

(Fotografii de: Th. Roibu, B. Cioban», I. Mihăică și Gh. Dumitru)
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La cea de a 89-a aniversare de la nașterea lui V. I. LENIN

CUVINTE DESPRE LENIN

• Reuniune cu prilejul „Semi
centenarului boxului romînesc"

Duminică 26 aprilie se împlinesc 
50 de ani de la organizarea primei 
reuniuni de box în țara noastră (26 
aprilie 1905, în orașul Cîmpina). Cu 
acest prilej va avea loc la stadionul 
Dinamo o reuniune pugilistică orga
nizată cu sprijinul F. R. Box prin 
clubul sportiv Voința București. Pro
gramul galei cuprinde — în prind-, 
piu •— următoarele meciuri: M. Do- 
brescu—I Toma, E. Cișmaș—I. Bo- 
cianu, V. Șchiopu—P. Pavel, I. Pre- 
descu—D. Fieraru, C. Gherasim—Fr. 
Pazmani, M. Nicolau—1. Monea, 
Șerbu Neacșu—I. Vasilov, Ghețu Ve- 
licu—A. Cristea, Gh. Negrea—P. 7.a- 
haria, D. Gheorghiu—C. Pciermatt și 
D. Ciobotaru—V. Mariutan.

• începe turneul candidatelor 
la titlul mondial feminin de șah

Intre 2 și 27 mai se dispută la P'ovdiv 
(R. P. Bulgaria) turneul internațional feminin, 
care trebuie să desemneze pe viitoarea ad
versară o actualei campioane mondiale, șa- 
hista sovietică tlisabeta Bîkova. Participă 
la acest turneu jucătoarele calificate în în
trecerile pe zone, printre care se află și 
reprezentanta țării noastre, maestro inter
națională Maria Pogorevici. Pr ntre viitoa
rele sale adversare se află cunoscutele 
șahiste sovietice Olga Rubțova și Kira Zvorî- 
kina, Edith Keller-Hermann (R. D. Germa
nă), Vera Nedelkovici (R.P.t-. Iugoslavia), 
B. Kertesz (R. P. Ungară), K. Eretova (R. 
Cehoslovacă), Sonja Graf-Stevenson (S.U.A.)

• Mîine, un nou trial al selec- 
fionabllilor la rugbi

Mline după-amiază la ora 16 va 
avea loc pe stadionul Republicii un 
nou joc de trial în vederea alcătuirii 
echipei de rugbi care ne va repre
zenta în „Cupa Victoriei". Jucători
lor bucureșteni, care au luat parte la 
primul Trial, li se vor alătura acum 
și 10 rugbiști din provincie: G. Me
lilite și N. Balcan (Constructorul 
Birlad), G. Drobotă (C.S.M.S. Iași), 
N. Cordoș, S. Căliman șZ R. Demian 
(Știința Cluj), N. Chiosea (C.S.zl. 
Ploești), S. Drăcea si G. Celea (Ști
ința Timișoara) și Gr. Antimoianu 
(Știința Petroșani).

Reprezentativa de tenis 
a R. P. Romine învingătoare 

in primul tur 
ai „Cupei Davis”

Ieri la Cairo, întâlnirea R.P.R.—R.A.U. 
s-a încheiat cu victoria echipei romine 

cu scorul de 3-2
(Citiți în pag. a S-a ultimele rezultate 

ale meciului)

întreceri însuflețite în cadrul 
crosului de mase „Să întîmpinăm 1 Mai“

Simbolizînd parcă primăvara, ano
timpul tinereții, crosul „Să întîmpi
năm 1 Mai“, grandioasa competiție 
populară, a intrat in tradiția sporti
vilor noștri, bucurîndu-se în fiecare 
an de însuflețită adeziune a mase
lor de sportivi.

Duminică dimineața, asociațiile 
sportive din întreaga țară au orga
nizat prima fază a crosului de mase 
„Să întîmpinăm 1 Mai" adunînd în 
împrejurimile stadioanelor, pe aleile 
parcurilor, pe marginea lacurilor, mii 
și mii de tineri și tinere. Timpul fru
mos, entuziasmul specific tineresc cu 
care sportivii întîmpină marea săr

„Tineretului îi sînt necesare, in mod special, buna dispoziție și vioi
ciunea. Practicarea sportului, gimnasticii, înotului, excursiilor, exercițiilor 
fizice, varietatea intereselor spirituale și instruirea, trebuie să fie o nece
sitate zilnică a tinărului".

V. I. LENIN

Omenirea progresistă sărbătorește 
împlinirea a 89 de arii de la

nașterea marelui învățător și
conducător al proletariatului n,on- 

dial, pe întemeietorul gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice și al 
primului stat muncitoresc-țărănesc din 
lume — Vladimir Ilici Lenin.

Lenin a fost inspiratorul și orga
nizatorul victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, marele gîndi- 
tor și strateg proletar care a deschis 
calea omenirii muncitoare spre victo
ria revoluției socialiste, militantul în
flăcărat pentru pace și colaborare 
între popoare.

Această importantă aniversare — 
sărbătorită în condițiile cînd pe în
tinderi uriașe din centrul Europei și 
pină în Extremul Asiei, idealul pă
cii și socialismului este tradus în 
fapte, socialismul biruitor devenind un 
sistem mondial, puternic și invincibil 
— este un prilej deosebit pentru a 
sublinia încă o dată importanța is
torică și mondială a învățăturii le
niniste, forța materială a acesteia.

Apariția și dezvoltarea leninismu
lui, ca o etapă nouă în istoria mar

bătoare a oamenilor muncii din în
treaga lume au contribuit, deopotrivă, 
la succesul concursurilor desfășurate 
în această primă fază (faza pe aso
ciație) în orașe și sate. Corespondenții 
noștri ne-au relatat o serie de as
pecte înregistrate Ia...

BUCUREȘTI, La asociația spor
tivă „Betonul", întrecerile au adunat 
la start un număr mare de concu- 
renți. Pe același traseu în afara spor
tivilor de la această asociație au mai 
alergat și concurenți de la asociațiile 
sportive „Cauciucul" și „A.R.U.G.". 
De asemenea, de un deosebit succes

xismului, a fost condiționată nu nu
mai de dezvoltarea mișcării munci
torești din Rusia, ci și de cerințele 
întregii mișcări muncitorești interna
ționale, de faptul că trebuia dat răs
puns clar noilor probleme puse în față 
de viața internațională.

Lenin, pe baza principiilor marxis
mului, a adus o contribuție neprețuită 
la dezvoltarea ideologiei clasei mun
citoare, a dat răspuns noilor probleme 
puse de viață, a dezvoltat marxismul 
în condițiile capitalismului contempo
ran. Leninismul este geniala învăță
tură despre inevitabilitatea revoluției 
socialiste, este marxismul epocii pie- 
irii capitalismului și instaurării comu
nismului, este învățătura despre par
tidul de tip nou, despre căile înfăp
tuirii revoluției proletare, despre dic
tatura proletariatului. Ideile leniniste 
înarmează pe oamenii muncii de pre
tutindeni în lupta pentru desființa
rea exploatării, pentru eliberarea na
țională și socială.

Vladimir Maiakovski, referindu-se 
la minunata figură de luptător pen
tru cauza celor obidiți, scria:

I
(Continuare in pag. a 4-a)

s-a bucurat și concursul organizat 
către asociația sportivă „Autobuzul";

TIMIȘOARA. In localitate, s-a desn 
fășurat și un concurs original rezer-j 
vat fotbaliștilor din oraș. Au partid 
cipat fotbaliști aparținînd unui nu-l 
măr de 14 asociații sportive. S-au 
remarcat fotbaliștii de la Casa Ofi-i 
țerilor din Timișoara.

RAIONUL BUZĂU. întrecerile din 
cadrul fazei pe asociație au angre
nat un mare număr de sportivi din 
comunele Cocirleanca (112 băieți și 
86 fete), Berea (peste 200 concurenți),

(Continuare in pag. ă 2-a)



Se dezvoltă continuu activitatea sportivă de mase
Interviu cu activiști sportivi din regiunile Pitești» București, Craiova, Constanta și din Capitală —

Dezvoltarea activității sportive de mase este o sarcină 
permanentă a mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. Organele și organizațiile sportive depun 
eforturi sporite pentru organizarea per manentă de între
ceri sportive care să asigure o continuă și atractivă ac
tivitate competitională celor peste 2.000.000 membri ai 
U.C.F.S. Contribuția activiștilor și sportivilor, precum 
și valorificarea numeroaselor inițiative pornite din masa

activului obștesc, asigură oamenilor muncii de la orașe 
și sate o bogată activitate sportivă. Pentru a căpăta o 
imagine a intensei munci desfășurată de către organi
zațiile sportive din întreaga țară pentru dezvoltarea ac
tivității sportive de mase ne-am adresat unor activiști 
ai consiliilor regionale și orășenești U.C.F.S. Iată răs
punsurile pe care le-am primit la întrebarea: ce măsuri 
s-au luat pentru dezvoltarea activității sportive de mase?

1300 de „duminici sportive" ! ganiza în orașele

Acțiuni pentru extind 
gimnasticii de produ 

la Timișoara
Pentru a se asigura condiții 

cesare extinderii gimnasticii ( 
ducție în fabricile și întreprii 
din orașul Timișoara, consiliul 
șenesc U.C.F.S. Timișoara, s[ 
de Centrul de cercetări științifii 
localitate, a organizat un cu 
instructori pentru gimnastica < 
ducție. La acest curs, care cu 
un ciclu de lecții practice și 
tice, participă un număr de ! 
muncitori din 14 întreprinder 
orașului.

Datorită atenției pe care c. 
de educație fizică a Institutulu 
litehnic o acordă acestui curs 
vii" se bucură de cele mai bunt 
diții de pregătire. Lecțiile sînt 
date de dr. Titus Petrovici, di 
rul Dispensarului Medical de 
tură Fizică, prof. C. Bucur, 
la I.P.T., prof. 1. Ilka, lector 
I.M.F., C. Eilhard. asistent la 
și prof. M. Vlădescu, asiste 
I.P.T.

Prin această frumoasă acțiur 
urmărește ca peste puțină vreri 
se introducă gimnastica de pi 
ție în alte 14 întreprinderi dii 
mișoara, în afara celor 7 în 
gimnastica de producție se b 
de multă apreciere. Trebuie sub 
faptul că participanții la a 

cursuri arată mult entuziasm ș 
vedesc sîrguință pentru însușii 
mai temeinică a lecțiilor.

mai multe discipline sportive. De ase
menea, vom organiza numeroase „du
minici sportive" în raioanele Medgi
dia, Istria, Negru Vodă ș.a. la care 
vor fi invitați activiști sportivi din ce
lelalte raioane, pentru a cunoaște mo
dul de organizare. Și în regiunea 
noastră — ca și în alte regiuni, de 
altfel — se va organiza Spartachiada 
fetelor, vor avea loc în asociațiile 
sportive concursuri pentru desemna
rea campionilor, competiții pentru 
obținerea insignei „Cel mai bun spor
tiv din 10". Marile competiții de 
mase — spartachiadele și crosurile 
— ne vor da posibilitatea să angre
năm un număr mereu crescind de 
oameni ai muncii în practicarea spor
tului. După ce vor face cunoștință 
cu stadioanele, participanții la spar- 
tachiade și crosuri vor continua să 
activeze in cadrul asociațiilor lor spor
tive. Pentru continua angrenare a 
membrilor U.C.F.S. în activitatea spor
tivă asociațiile și-au propus realiza
rea unui bogat program compelițio- 
nat intern și întîlniri cu reprezen
tativele altor asociații. In acest fel — 
prin organizarea unui număr cît mai 
mare de competiții populare — vom 
putea să dezvoltăm fot mai mult 
activitatea sportivă de mase"

I
Competiții sportive 

pentru tineret

brie" deschisă tuturor sportivilor de 
la sate și orașe. Participanții se vor 
întrece în concursuri de oină, volei, 
atletism și handbal. întrecerile încep 
la 1 octombrie și vor lua sfirșit In 
jurul lui 7 Noiembrie, cînd se va 
desfășura etapa regională. Tot pen
tru dezvoltarea activității sportive de 
mase organizăm și o competiție _ spor
tivă pentru copii: „Cupa pionierilor șl 
școlarilor” — separat de Spartachiada 
pionierilor — competiție care va cu
prinde următoarele ramuri sportive : 
tenis de masă, atletism, volei, handbal 
și oină. O deosebită atenție acordăm 
introducerii gimnasticii de producție 
în fabrici și uzine. De curind au în
ceput să practice gimnastica de pro
ducție muncitori din întreprinderile 
Țesător ia Teleorman din Roșiorii de 
Vede, Fabrica de vată Buftea. Fa
brica de conserve Buftea, Filatura de 
in și cînepă Balotești, Șantierele Na
vale Oltenița, C.A.M. Oltenița, Ate
lierele Navale Giurgiu, Industria lo
cală Steagul roșu Giurgiu".

ganiza în orașele Cîmpulung, Rm. 
Vîlcea și Pitești cursuri de pregătire 
a instructorilor care vor conduce pro
gramul de gimnastică de producție. 
La aceste cursuri vor participa 70 ti
neri. In curind se va introduce gim
nastica de producție în întreprinderile 
C.A-M. Găești, „6 Martie" Curtea de 
Argeș, Uzina Colibași ș.a.“.

Trei inițiative

GH.
(președintele 
siliului 
U.C.F.S.
„Pentru dezvoltarea 
activității sportive 
de mase activul con
siliului regional și 
cel al 
raionale 
sprijinite de acti

vul obștesc și de sportivii fruntași 
din regiunea noastră și-au propus să 
realizeze numeroase și importante o- 
biective. Astfel, ne-am angajat să or
ganizăm în acest an 1.000 „duminici 
sportive" la sate și orașe în care 
să angrenăm la startul competițiilor 
numeroși tineri. Acțiunea de care vă 
vorbesc a și început. In săptămînile 
trecute au fost organizate numeroase 
întreceri de acest gen. La „dumi
nica sportivă" organizată la Pescă- 
reasa au luat parte sute de sportivi, 
întrecerile bucurîndu-se de un mare 
succes. In afară de aceasta vom or
ganiza la sate întreceri sportive popu
lare în cadrul asociațiilor și între 
acestea, vom iniția competiții între 
asociațiile sportive din G.A.C.-uri, 
G.A.S.-uri și celelalte asociații, pre
cum și numeroase competiții care să 
devină tradiționale. Pentru actuala e- 
diție a Spartachiadei de vară a tine
retului ne-am propus să angrenăm 
un număr mai mare de participanți, 
față de edițiile precedente, prin te
meinica popularizare a întrecerilor și 
printr-o cît mai bună organizare a 
concursurilor. De asemenea, vom spri
jini organizarea campionatelor repu
blicane și a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei pionierilor. Gimnastica 
de producție este, pe de altă parte, 
un obiectiv principal în activitatea
noastră. Intre 2 și 15 mai se vor or-giunea noastră este „Cupa 7 Noiem-

TURCU 
con- 

regionâl 
Pitești) :

consiliilor
U.C.F.S. PETRE OLARU 

(președintele consi
liului regional 
U.C.F.S. Buc.): „Irt 
afara competițiilor 
tradiționale de mase 
cum sînt Sparta- 
chiadele de vară și 
iarnă, crosurile ș.a. 
ne-am propus 
inițiem pe 

regională o

să 
scară 
serie 

de competiții populare care să asigure 
dezvoltarea activității sportive de mase. 
Anul acesta, in regiunea București 
se vor desfășura trei competiții spe
ciale: Spartachiada fetelor, „Cupa sa
telor" și „Cupa 7 Noiembrie". l.a 
Spartachiada fetelor, competiție care 
va angrena peste 20.000 participante, 
vor avea loc întreceri de atletism, vo
lei. handbal, tenis de masă și tir. 
Competiția începe la 19 iulie și cu
prinde următoarele etape: asociație, 
raion, inter-raioane și regiune. „Cupa 
satelor" este programată pentru 1 au
gust. La această dată se va da star
tul în prima etapă, pe asociație, la 
următoarele discipline: atletism, volei, 
tir și oină. La întreceri vor participa 
numai sportivii din asociațiile sportive 
sătești, etapele competiției fiind ace
leași ca și la Spartachiada fetelor. 
In sfirșit, cea de a treia competiție 
de mase pe care o organizează re-

Spre 170 000 membri U.C.F.S. PETRE CAPRA 
(președintele con
siliului orășenesc 
U.C.F.S. Bucureș- 
i): „Consiliul nos
tru sprijină activ 
dezvoltarea activi
tății sportive de 
mase în cadru! a- 
sociațiilor sportive 
din fabrici, uzine, 
instituții, școli etc.
In deosebi, urmărim cu atenție creș

NOTE CRITICE
CE SE AȘTEAPTA?

in anii trecuți tinerii salariați ai 
uzinelor chimico-metalurgice „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" din Baia Mare 
au participat cu mult entuziasm la cro
surile de masă „1 Mai" și „7 Noiem
brie", îm'egistrind frumoase succese. 
Anul acesta însă, consiliul asociației 
sportive Chimistul nu a luat încă nici o 
măsură în vederea participării sporti
vilor din fabrică la crosul „t Mai". 
Deși s-a primit regulamentul desfă
șurării întrecerilor, consiliul asociației 
riu l-a prelucrat, stația de amplificare 
»u a pomenit nimic despre această 
însemnată manifestație sportivă, iar 
lozincile mobilizatorice, care în anii 
trecuți abundau, acum nu ie vezi pe 
nicăieri. Echipamentul și materialul 
necesar antrenamentelor zac în ma
gazie. deși tinerii sînt dornici să în
ceapă pregătirile. Să sperăm însă că 
membrii consiliului asociației Chimis- 
lul vor lua pînă la urmă măsuri și 
vor începe munca necesară asigurării 
succesului acestei însemnate manifes
tații sportive de mase.

MARIA PETCAS 
corespondent

TREABA FĂCUTĂ PE JUMĂTATE

Introducerea gimnasticii de produc
ție la întreprinderea Filatura Lupeni 
s-a bucurat de mare succes în rîndurile 
salariaților care executau cu multă plă
cere exercițiile prezentate de profesorul 
de educație fizică Ion Ciofică. In ulti
ma vreme insă, prof. Ciofică nu a mai 
venit, iar în locul lui a lucrat preșe
dintele asociației sportive, iov. N. Gu
șații. Cunoștințele acestuia în dome
niul gimnasticii de producție s?, Aaw 
permis să-și ducă munca în bune' con- 
dițiuni, astfel că pînă la urmă a aban
doned treaba și astfel gimnastica de 
'producție a devenit doar o amintire 
pentru salariații întreprinderii Filatura 
Lupeni. Vina principală o are prof. Ion 
Ciofică. Acesta nu s-a preocupat în 
perioada în care activa de ridicarea 
unor elemente care să-l înlocuiască. Pe 
'de altă parte, nici consiliul asociației 
sportive nu a căutat să atașeze pe 
lingă prof. I. Ciofică elemente tinere, 
'capabile să predea în bune condițium 
exercițiile gimnasticii de producție. Și 
e păcat că lucrurile s-au petrecut așa, 
deoarece salariații întreprinderii în-

țeleseseră utilitatea acestor exerciții și 
le practicau cu toată conștiinciozitatea. 
Firește, lucrurile se pot îndrepta. Pen
tru aceasta e necesar însă ca membrii 
consiliului asociației să se preocupe 
mai îndeaproape de această problemă 
și să ta măsurile necesare.

I. LUPEI-corespondent

SĂTENII DIN COPALAU DORESC 
SA FACA SPORT

Că tinerii din comuna Copălăit (raio
nul Botoșani) doresc să fac sport o 
dovedește în primul rind numărul de 118 
membri ai U.C.F.S. Din păcate însă 
dorința tinerilor de a face sport se iz
bește de opoziția directoarei Căminului 
Cultural, prof. Maria Preda, care de
clară răspicat că „sportul nu are nici 
o legătură cu activitatea culturală a 
comunei". Aceeași părere este însușită 
și de celelalte cadre didactice ale 
comunei, care desconsideră activitatea 
sportivă. Pe de altă parte, sfatul popu
lar al comunei nu a dat nici o atenție 
sezisărilor repetate primite din partea 
tinerilor din comună, iar consiliul ra
ional U.C.F.S. Botoșani nu a luat nici 
o măsură pentru îndreptarea situației. 
Primăvara a venit și tinerii din co
muna Copălău doresc să facă sport. 
De aceea, ne adresăm și noi organelor 
competente pentru a lua măsuri în 
vederea asigurării activității sportive 
tinerilor săteni din Copălău.

A. ABRAMOVICI
corespondent

ȘTEFAN PRI- 
ȚULESCU (vice
președinte al con
siliului regional 
U.C.F.S. Craiova): 
„Cunoscînd dra
gostea tineretului 
din regiunea noa
stră și posibilită
țile existente pen
tru dezvoltarea ac
tivității sportive de

mase ne-am propus să angrenăm in 
practicarea sportului 170.000 tineri și 
tinere.

Pentru a realiza angajamentul nos
tru vom duce o muncă continuă de 
înființare a asociațiilor sportive să- 
tești după principiul „satul și aso
ciația sportivă", astfel ca Ia sfîrșitul 
anului 1959 să avem în regiunea noa
stră peste 800 asociații sportive. în 
cadrul Spartachiadei de vară a tine
retului vom mobiliza 180.000 de par
ticipanți, vom intensifica activitatea 
din cadrul asociațiilor sportive pentru 
angrenarea a cît mai multor parti
cipanți la competițiile „Cel mai bun 
sportiv din 10", „Campion al asocia
ției sportive" și vom atrage în 
trecerea normelor complexului Q.M.A. 
peste 7.000 tineri și tinere. Socotim 
ca organizarea cercurilor de turism 
in cadrul fiecărei asociații sportive ne 
va fi de un real ajutor în dezvol
tarea activității sportive de mase".

Cît mai multe competiții 
populare

V. MOGIRDICEA- 
NU (președintele 
consiliului regional 
U.GF.S. Constan
ța) : „Competițiile 
populare, de mase 
sînt — după pă
rerea mea — un 
mijloc de dezvol
tare a activității 
sportive. In regiu
nea Constanța se
vor organiza in acest an numeroase 
astfel de competiții menite să atragă 
pe stadioane, terenuri și în sălile de 
sport un număr din ce în ce mai 
mare de tineri și tinere. Pentru an
grenarea oamenilor muncii de la sate 
în practicarea sportului organizăm 
competiții populare ca: „Cupa G.A.C.- 
urilor", „Cupa G.A.S.-urilor", „Cupa 
S.M.T.-urilor" și „Cupa Dobrogei". 
La aceste competiții sportivii se vor 
inirece în concursuri organizate la

intra entuziaste în cm primei eline 
n sparMiadei ne vară a tinerelului 

în raionul Buzău

SPORTUL POPULAR
ga®. ' Nft 3395

Zilele trecute in avut Iod în cadrul aso
ciației sportive ,,Petrolul'' Berea (regiunea 
Ploești) deschiderea sezonului sportiv de 
vara. Cu acest prilej s*-au  desfășurat pri
mele întreceri ale Spartachiadei de vară 
a tineretului. Peste 150 tineri și tinere și-au 
disputat întîietatea în cadrul primei etape 
a acestei tradiționale competiții de mase. 
Ei au reprezentat, în competițiile de po
pice, volei și fotbal, asociațiile sportive Pe
trolul Berea, Avîntul Vernești și Victoria 
Bobocu. întrecerile tinerilor sportivi, dispu
tate cu o ardoare demnă de lauda, s-au 
bucurat de prezența unui public numeros 
alcătuit în mare parte din muncitorii schelei 
petrolifere de la Berea, lată cîteva rezul
tate : VOLEI » 1. Petrolul Berea. POPICE
(individual): Gh, Ungureanu (296 p); Nico- 
lae Pota {293 p); Gheorghe Naum (286 pj.

Pe echipe ; 1. Petrolul Berea (1659 p); Mi
nerul Ojasca (1498 p); 3. Avîntul Vernești 
(1235 pl. FOTBAL -. Victoria Bobocu-Petrolul 
Berea 3-3 (3-0). Au înscris : Soboti (2) și 
lancu - pentru Victoria - și Stanciu (2) 
și Rotaru - pentru Petrolul.

In majoritatea comunelor din raionul Bu
zău, printre care Vadu Pașii, Simileasca, 
Stîlpu, Monteoru etc., întrecerile primei eta
pe a Spartachiadei de vară a tineretului 
se află în plină desfășurare. Nu același 
lucru se poare spune despre asociațiile 
sportive Recolta (comuna Bentu) și Recolta 
(Poșta Cîlnăului) care nu orată suficientă 
preocupare pentru începerea întrecerilor.

NICOLAE DRAGO
gorespondenț

terea tineretului într-un mediu spor
tiv care ajută efectiv la călirea viito
rilor constructori ai societății noastre
noi. Cu sprijinul secției de învățămînt 
a Sfatului Popular al Capitalei s-au 
organizat în școli întreceri sportive 
la majoritatea disciplinelor, competiții 
la care sînt programate și finale 
pe Capitală. Se organizează, de ase
menea, numeroase competiții pentru 
studenți. Au fost inițiate întreceri în 
cadrul asociațiilor sportive din fabrici 
și uzine. In calendarul competiționa! 
intern al asociațiilor au fost înscrise 
competiții închinate aniversărilor scum
pe poporului nostru. Se vor desfă
șura concursuri dotate cu .Cupa 1 
Mai", „Cupa 23 August", „Cupa 7 
Noiembrie" ș.a. Cluburile sportive din 
Capitală sprijină activitatea sportivă 
din asociațiile sportive aderente cu 
materiale și tehnicieni și se îngrijesc 
de activitatea centrelor de copii și 
tineret. In cadrul planului de ex
tindere a gimnasticii de producție în 
anul 1959 încă 50 întreprinderi din 
Capitală vor introduce gimnastica de 
producție. Firește și alte numeroase 
inițiative vor fi puse în practică pen
tru a contribui la ’dezvoltarea con
tinuă a activității sportive de mase".

★

Acțiuni asemănătoare — menite să 
contribuie la dezvoltarea activității 
sportive de mase —- se desfășoară în 
întreaga țară. Stadioanele și terenu
rile de sport atrag ca niște uriași 
magneți zeci și zeci de mii de tineri 
care vin să se întreacă în focul pa
sionantelor dispute sportive. Din rîn- 
dul acestor numeroși iubitori ai spor
tului sînt recrutați viitorii campioni 
și recordmani ai țării.

întreceri însufleț 
în cadrul crosul 

„Să întîmpinâm 1 M
{Urmare din. pag. IV

„Stîlpul" (218 concurenți), Mont 
Vadul Pașii, Vernești, Simileasca

D. NICOLA 
cores pondc

CRAIOVA. Cei mai mulți concti 
prezenți duminică la startul pro 
de cros aparțin școlilor medii și 
Iilor profesionale din localitate. I 
școala de mecanizare a agrictd 
de pildă, au fost prezenți 220 ti 
S-au mai disputat întreceri șj la 
ciațiile „Electroputcrc", -„Independct 
„Voința" și „Dinamo". In pre 
comisia de organizare pregătește 
tru duminică faza orășenească, 
se va disputa în Parcul Popor

R. SCHULI
corespond"'

RM. VILCEA. Și în această 1 
litatc cei mai numeroși concur 
au fost tinerii sportivi școlari, 
școala de meserii au participat 
băieți și 76 fete. La școala M< 
Lemn 135 băieți și 73 fete, iar 
școala medie nr. 3 au concurat 
băieți și 18 fete. Iată și cîștigă! 
probelor: Școala de meserii: ion ' 
lea, Elena Doleanu; Școala Mc 
Lemn: Aurel Pătrașcu, Zaneta N 
lcscu; Școala medie nr. 3: Radu Z 
firoiu. Viorica Suică.

D. ROȘIANl 
coresponden

Intrată în tradiția sportivilor noștri, competiția de cros „Să întimpinăi 
} Mai" adună la șiarțul diferitelor probe rrui și mii de concurenți.



intea ultimului act al campionatelor republicane școlare de volei

Cu gîndiil la apropiatele finale
Jupă finalele campionatelor repu- 
ane școlare de gimnastică desfă- 
ate la începutul lunii aprilie, iată 
vine rîndtil finalelor de volei. Ele 
avea loc între 6 și 10 mai. Ca și 

anii precedenți, competiția a trezit 
viu interes printre școlari. Echipele 
ticipante au luptat din răsputeri 
itru a trece fiecare etapă și a ajunge 
finale. In rîndurile de față vom pre
da cititorilor noștri cîteva aspecte 
legătură cu pregătirile pe care le 

în prezent echipele bucureștene 
e vor reprezenta Capitala la ultimul 
cel mai important act al compc- 
ei...
UTERE DE LUPTA ȘI OMOGE

NITATE
școlărițele de la „Gh. Șincai" iubesc 
II voleiul. Așa se și explică efortu- 

- lor de a parcurge cu succes toate 
pete competiției. Acum, iată-le în 
aje. Toate sînt mîndre de această 
formanță, pe care bineînțeles ar 
i s-o vadă încununată cu titlul 
campioane. Vor reuși ? Deocamdată 

nponcntele iotului echipei — Mariana 
Dorina Andrcescu, Dorina Albulescu, 
rina Rtidescu, Helga Barner, Con- 
nța Radu, Sanda Vasiliu și Marga 
nstantinescu se antrenează cu multă 
iozitate sub conducerea prof. Ma
ci Oancea. Pentru a mări puterea 

luptă a echipei s-au organizat 
citiri de verificare în compania bă
ilor. Echipa dovedește multă omo- 
iiitatc și putere.de luptă. Sînt însă 
corectat unele scăderi la capitolul 

ervici".
OPTIMISM PRINTRE ELEVII 

ȘCOLII MEDII NR. 35
Al. Dragomir de la Școala 

nr. 35 se ocupă de pregătirea

ambelor echipe (băieți șî fete) cali
ficate în finale.

„Anul trecut, la finalele de la Con
stanța — ne spune prof. Dragomir, 
n-am reușit să ne clasăm decit pe 
locul IV. De atunci și pină acum am 
avut însă grijă să retușăm toate 
„slăbiciunile"' jucătorilor noștri, să o- 
rieniăm echipa către un joc bazat pe 
atacuri puternice, pe servicii ra
zante".

Elementele de bază ale echipelor? 
Iată-le: Anca Dumitrescu, Ștefania 
Pană, Ecaterina Pafaghiță, Nicolae 

Aldea, Tudor Iliaș, Ion Scoda și Ma
rius lorga. Interesant de remarcat 
este faptul că în procesul de pregă
tire a echipelor se efectuează nu nu
mai antrenamente de volei, ci și pro
be complimentare de atletism și gim
nastică. Jucătorii sînt optimiști și au 
credința fermă că echipele școlii vor 
avea lin cuvînt greu de spus la a- 
e.eastă ediție a campionatelor. Elevul 
Ion Scoda, un bun sportiv — este și 
umil din purtătorii insignei de atlet 
școlar, clasa aur — a dat chiar și un 
pronostic: „Fetele noastre au prima 
șansă în schimb la băieți, 
ilul de campion vom avea 
cu reprezentanții Clujului și 
șoarei".

O PERFORMANȚA CARE 
FI REEDITATA...

Mare bucurie printre voleibaliștii de 
la Școala medie „N. Bălcescu": se a- 
flau’ doar la o zi după frumoasa vic
torie obținută asupra Școlii medii nr. 
35 și în urma căreia Ii s-au decernat 
titlul de campion pe Capitală „A 
fost nn meci deosebit de greu — ne

mărturisea elevul Ion Papugiti. Pen
tru că cei de la „35“ erau bine pre
gătiți, am căutat să ne surprindem 
adversarii |printr-un joc viguros 
atacuri foarte puternice. Lucru 
care l-am și reușit".

încrezători îrl posibilitățile lor, 
cătorii de Ia „Nicclac Bălc,escu“ 
continuă pregătirile sub conducerea 

prof. C. Tudosc. Avînd o victorie în 
fața principalei favorite, ei speră ca 
în turneul final pentru titlul de echi
pă campioană pe țară lupta să se dea 
tot între echipa lor și aceea a Școlii 
medii nr. 35. Dar, pentru reeditarea 
recentei performanțe este necesară o 
tactică bine inspirată și o pregătire 
fizică și tehnică dintre cele mai bu
ne. Altfel..

cu
l>-‘

Ju- 
îșî

Cu trei ani în urmă. Liliana 
Sauca. elevă în clasa a Vlll-a a 
școlii medii nr. 2 din Dorohoi, pă
șea pentru prima oară pe stadion. 
Acolo a intilnit o seamă de tineri 
de vîrsta ei, care se întreceau cu 
centimetrii și secundele. Nu știa 
la ce să privească mai iutii. Și 
alergările erau frumoase, dar și

săriturile... Totul o pasiona. Dar 
mai mult decît toate i-a. plăcut 
întrecerea celor care dintr-un cerc 
de metal se întreceau în a arunca 
cit mai departe bila de oțet. A 
încercat și ea. Măsurătorile au ă- 
cătat prima oară 5,75. Era pățin.

Perseverența și conștiinciozita
tea ca care Liliana Sauca s-a an
trenat în anii care au itrmat, sub 
îndrumarea profesoarei de educa
ție fizică Viorica Diaconii, au făcui 
ca performanțele ei să crească tot 
mai mult. Și astfel a ajuns ca 
anul trecut, datorită constantelor 
sale aruncări de peste 12 metri, — 
să intre în atenția selecționerilor 
lotului R.P.R. de juniori. '

Atletismul nu este singurul sport 
pe care l-a îndrăgit Liliana. Ea 
este o bună gimnastă și totodată 
jucătoare de bază in echipele de 
volei și baschet ale școlii. Eleva Li
liana Sauca este în același timp 
și fruntașă la învăț ăl ură. Anul a- 
cesfa ea a obținut la multe ma
terii nota 10.

AL CRIȘAN —' coresp.

Echipa Clubului sportiv școlar București,
cîștigătoarea „CUPEI 1 MAI" la atletism

pentru ti
de luptat 
ai Timi-

POATE

La Rîmnicu Vilcea

a o întrecere școlară 
de handbal...

V ilcea!
Slatina!

piepturi, încurajările

— Ifai
— Hai
Din suie de 
resale micilor handbaliști care se 
'rec pe terenul școlii medii nr. 1 
i Rm. Vilcea tui mai contenesc, 
i încetează nici chiar atunci cînd 
•ispre Cetățuia, nori plumburii e.o- 
ară amenințători spre oraș. Se des- 
șoară meciul decisiv între echipele 
rvelor din Rm. Vilcea și Slatina, 
ect care trebuie să desemneze pe 
ilUgâloarea etapei pe regiune a 

donatului republican școlar de 
.. .bal. Pe scurt, iată cum a decurs 
ntrecerea"... Inițiativa a aparținut 

început echipei oaspe. .4 atacat
<ntinuu, 
.spirată.
seu — 
tvează 
omental
sc. lată-le preluind inițiativa și a- 
Cînd viguros, prin. Corina Vasiles- 
t. Metania Guțu și Crista Iarinai). 
rintul punct „cade" însă — oare- 
■m — norocos: mingea expediată 
■ una din atacantele echipei gazdă 
'poseșțe în plasă cu cignpiirș'til, in- 
îiwitar al unei... spectatoare aflată 
tiar pe linia porții l? Discuții, co- 
tvitarii,... plinsete. Spre dezamăgi- 
a fetelor din Slatina, regulamentul 
te insă neîndurător: într-o situație 
i aceea de mai sus se acordă gol 
alabil. Și meciul continuă, cu șl 
ai multă dlrzente, cu o impresia- 
mtă risipă de energie. Rezultatul 
na! ? Favorabil echipei gazdă, care 
a dovedit mai bună și mai bine în
rămată de antrenoare. Ploaia s-a 
ezlănțuit. De pe teren n-a plecat 
isă nimeni. Meciul a plăcut, a tre- 
’t interes. Echipa elevelor din Rm. 
ilcea va merge mai departe la zonă, 
eprezentind de data aceasta regiu- 
ea. Și — cine știe ? — poate va 
lunge chiar și în finală...

...<4 doua zi, întilnire decisivă la 
•ăiețt: elevii din Pitești și cei din 
latina. Meci la jet de dinamic, de 
isuftețit. Piteștenii s-au dovedit su- 
•erlori la capitolul tehnică. Au adop- 
at in același timp o tactică 
ficace. reușind să găsească breșe 
'.oărarea adversarilor. Și firește, au 
iștigat.

...N-am vorbit decit despre două 
finire cele 12 meciuri ale turneului. 
Asia nu înseamnă, că celelalte partide 
t-au fost la fel de interesante, de 
’Chdibrate. Și altceva mai trebuie 
ubliniat: că handbalul ■ școlar a ciș- 
igat in regiunea Pitești un număr 
■mpresionant de adepți, că antre 
lează în competiții pe plan regional

organizat, cu multă forță 
sigură. Constanța Ceau- 

portarul echipei gazdă — 
insă iotul. Și astfel trece 
dificil. Gazdele, se regă-

șl raional, în concursuri interșcoli, 
zeci și zeci de echipe. Regiunea care 
pină acum s-a făcut cunoscută mai 
ales prin valoarea ridicată a gimnas
ticii (anul acesta, reprezentanții re
giunii au cucerit pentru a treia oa’A 
consecutiv titlul de campioană repu
blicană școlarii), prin autentice ta
lente la volei și baschet se anunță 
— în același timp — ca o serioasă 
pretendentă la titlul de campioană 
repiibMbanft școlarii la handbal. Va
loarea partidelor la care am fost 
martori, aptitudinile micilor sportivi, 
interesul și condițiile create dezvol
tării acestui sport pot concura ta 
realizarea deplină a acestui țel.

TI BERI U STAMA

Timp de două zile, pe stadionul „7 
Noiembrie" din Tg. Mureș s-a desfă
șurat primul concurs atletic in aer 
fiber al cluburilor sportive școlare 
din țara noastră, dotat cu „Cupa 1 
Mai". S-au întîlnit cu acest prilej 
reprezentativele tuturor cluburilor șco
lare, care au participat cu oîte 1 con
curent la fiecare probă (exceptînd clu
bul gazdă, Harghita, care a înscris 
2 concurenți). lată rezultatele înregis
trate :

FETE. 100 in: Zajzon Margareta 
(Tg. M.) 13,5 sec; Adriana Mecules- 
cu (Buc.) 13,6; 200 m: Ana Vereș 
(Tg Al.) 29,6; 400 m: Victoria An- 
gheluță' (Tim.) 65,7 sec; 80 m g: Lu- 
creția Stancu (Buc.) 14,1 sec; înăl
țime: Elena Vîrlan (Buc.) 1,42 m 
(în afară de concurs: Doina Albu 1,47 
m și Mihaela Popescu, Simona Dăs- 
călescu, Renate Haussner, Meike 
Haberman, toate 1,42 m); lungime: 
Virginia Ciulinaru (Buc.) 4,97 m; 
Maria Budan (Or. Stalin) 4,69; 
greutate: Maria Petuhova (Buc.)
9,23 m; Gertrude Buholzer (Or. Sta
lin ) 9,02 m; disc: Eva Keresteszi 
(Tg. M.) 26,71 m; suliță: Ursula 
.Meschendorfer (Or. Stalinj 25,95 m; 
4 x 100 m: C. S. Harghita Tg. Mureș 
(Mathe, Vereș, Bordan, Zajzon) 53,0 
sec; C.S. Șc. București 54:2 sec; 
C.S. Luceafărul Or. Stalin 55,2 sec.

BĂIEȚI: 100 in: Elod Kineses (Tg. 
M.) 11,6 sec; Aurel Stamatescu (Buc.) 
11,3 sec; 200 m: Elod Kineses 23,8 
sec; 400 m: M. Petrovici (Buc.) 53,4 
sec; 800 m: M. Petrovici 2:09,3; 1.500 
in: Gh. Hlușcti (Tg. M.) 4:32,4;11O 
m g: Remus Constantinescu (Buc.) 
16,5 sec; Gh. J'ică (Qr. Ștalin) 16,6

sec; 200 ni g: P. Astafei (Buc.) 29,2 
sec; înălțime: Cornel Popovici (Tini.) 
1,82 m; loan '
lungime : I.
N. Teodosiu 
Delcov 12,94
12,37 m; prăjină: P. Astafei (Buc.) 
3,75 m; greutate: Kurt Sokol (Tg. 
M.) 12,90 m; disc: Sokol 46,2.3 m; 
suliță: Af. Savin (Buc.) 46,95 m; 
Aldea Sorin (Or. Stalin) 46,56 m; 
ciocan (5 kg): Șt. Crăciun (Or. Sta
lin) 43,92 m; St. Vasile (Buc.) 41,68 
m; 4x100 m: ............ ~

Dinicoiu (Buc.) 1,77 m; 
Delcov (Tim.) 6,29 m; 
(Buc.) 6,13 m ; triplu : 
m; FI. Ionescu (Buc.)

C.S. Harghita Tg.
Mureș (Kineses, Zajzon, Arkosi, Ki- 
ralv) 45,6 sec; C.S. Banatul Timi
șoara
Stalin
București a fost < 
depășirea spațiului de schimb.

CLASAMENTE : Fete :
sportiv școlar București 50 
Șc. Harghita Tg. Mureș 46 ri
Șc. Banatul Timișoara ’ 33 p;
Sc. Luceafărul Or. Stalin

48,0 sec;
48,6 sec.

C.S. Luceafărul Or. 
Echipa clubului din 
descalificată pentru

1. Clubul 
p; 2. C.S. 
p; 3. C.S. 
; 4. C.S. 

^..„.‘3! p; 5.
C.S. Șc. Cluj 13 p. Băieți: 1. C.S. Șc. 
București 70 p; 2. C.S. Șc. Harghita 
63 p; 3. C.S. Șc. Banatul 61 p; 4.

C.S. Șc. Luceafărul 46 p; 5. C.S. Șc. 
Cluj 29 p. Clasament general: 1. C.S. 
Șc. București 120 p; 2. C.S. Șc. Har
ghita 109 p; 3. C.S. Șc. Banatul 94 
p; 4. C.S. Șc. Luceafărul 77 p; 5. 
C.S. Șc. Cluj 42 p.

In general, rezultatele sînt confor
me cu așteptările și marchează un 
progres față de concursul de sală des
fășurat cu două luni în urmă. Remar
cabile sînt performanțele de la înălți
me fete și, în special, băieți, loan 
Dinicoiu, din București, clasat al 2- 
lea, cu 1,77 m, are 16 ani și și-a îm
bunătățit recordul personal cu 12cm! 
Lasă de dorit rezultatele de la suliță și 
disc fete și lungime, triplu și ciocan 
băieți. Așa cum ne relata tov. ins
pector Vladimir Simionescu, din Di
recția Educației Tineretului Școlar a 
ALIC., „concursul de la Tg. Mureș 
constituie un succes al atletismului 
nostru școlar. Totodată, el a însemnat 
o adevărată „repetiție generală" a a- 
tleților școlari în vederea concursului 
republican de primăvară pentru jtt- 
niori care se va desfășura la sfîrși- 
tuf acestei săptămîni".

Ce se întîmplă cu campionatele 
republicane ale școlilor profesionale ?...

După meciul decisiv pe care l-ati susținut In compania elevelor din Sla
tina fericite de victorie, elevele din R. Vilcea discută cu antrenoarea lor 

prof, de educație fizică Elena Stăndringă. (Foto: T, Stama)

Este cunoscut interesul pe care e- 
levii școlilor profesionale îl manifestă 
pentru activitatea sportivă. Prezența 
lor lă tradiționalele crosuri de mase 
„Să înttmpinăm 1 Mai", „Sa întim- 
pinăm 7 Noiembrie", la Spartachia- 
dele de vară și de iarnă ale tinere
tului, la diferite alte întreceri spor
tive locale a fost deseori remarcată 
în coloanele ziarului nostru. Dorința 
de totdeauna a elevilor de la școlile 
profesionale a fost însă acea de a 
avea 'șî ei o competiție după modelul 
campionatelor republicane ale școlilor 
medii. Un campionat, care să nu fie 
limitat la o regiune, sau la o zonă 
geografică și care să angreneze în în
treceri elevii de pe întreg cuprinsul 
țării. Tocmai pentru a răspunde aces
tei dorințe și a stimula necontenit ac
tivitatea sportivă din aceste școli, Mi
nisterul lnvățămîntului și Culturii a 
hotărît organizarea campionatelor 
școlilor profesionale la nivel republi
can. Prima ediție are loc chiar în a- 
cest an. Discipline de concurs: gim
nastică, atletism, volei, fotbal și 
trîntă.

In prezent, întrecerile sînt în plină 
desfășurare. La gimnastică, de exem
plu, s-a încheiat etapa regională. Pe 
primele locuri în regiunile respective 
se află școlile profesionale din Cluj,

SIBIU : Interesante întreceri 
de gimnastică și volei Vești din școli

în localitate s-au desfășurat, zilele 
trecute, două concursuri de gimnasti
că și volei între echipele școlilor 
sportive de elevi din Sibiu și Alba- 
Iulia. In întrecerea de gimnastică a 
băieților lupta a fost foarte strînsă. 
Au cîștigat localnicii cu 310,70— 
291,10. în schimb, fetele din Sibiu, 
cu o pregătire superioară, au reușit 
să cîștige detașat: 310,25—187,60. La 
volei, victoriile au fost împărțite: la 
băieți au cîștigat reprezentanții șco
lii de elevi din Sibiu (3—0) iar la 
fete echipa școlii sportive de elevi 
din Alba-Iulia (3—2).

M. Lupuțiu — corespondent

BUCUREȘTI : Centru de lupte 
pentru elevi

De curînd, clubul Rapid din Capi
tală a format un centru de lupte pen
tru elevi. Cei doi antrenori, D. Hîtru 
și P. Jugunovschi, care se ocupa de 
piegatirea celor 30 de elevi, ne-au 
vorbit cu multă dragoste despre a- 
ccastă frumoasă inițiativă și despre 
cei mai talentați dintre elevii centru
lui, Mihai Tănăsache, Cristică Dumi
trescu și Tlie Ion.

Sperăm că exemplul clubului Rapid 
va fi urmat și de alte cluburi care

au o tradiție și posibilități corespun 
zătoare în această direcție.

V Adrian — corespondent

(Construcții 1), Cimpina (Petrol Chi
mie), Călărași (Mecanici Agricoli), 
și Beiuș, școli evidențiate totodată și 
printr-o largă popularizare • a întrece
rilor.

După părerea noastră însă, acestei 
competiții nu i s-a acordat importan
ța cuvenită; In majoritatea cazurilor 
n-au fost alese sălile cele mai spa-' 
țioase și mai bine utilate, nu ș-au În4 
tocmit situațiile cu rezultatele . tehni-, 
ce cerute dc către Direcția educației 
tineretului școlar, nu <m fost respec
tate datele indicate În regulament. 
Nu dovedește aceasta o lipsă de in
teres, de înțelegere față -do o com
petiție adresată tineretului din școlile 
profesionale ? O competiție 'sportivă 
nu .reprezintă numai o întrecere pen
tru stabilirea de rezultate. Ea este 
totodată un mijlrx: de educație, de® 

^Cunoaștere, de apropiere între tineri.' 
Sarcina organizării acestor comjietiții 
revine, de drept, secțiunilor de învă- 
țămînt și cultură ale Sfaturilor popu
lare regionale. Or, cum în unele re
giuni — de pildă Craiova și Hune
doara — nici nu există inspectori 
metod iști pentru problemele dc edu-’ 
•sație fizică, este lesne de presupus 
felul în care s-au desfășurat întrece
rile de gimnastică din cadrai acestei 
competiții.

Este de dorit ta secțiunile de Trf- 
vățărnînt și cultură ale Sfaturilor 
populare regionale să efectueze «n 
control mai riguros al activității ins"-1 
pectorilor metodiști pentru educație 
fizică, iar acolo unde nu există, pe 

cerințelor aceștia să fie nu
de urgență. Exemplul gimnasticii 

nu trebuie să se repete și în cazul 
campionatelor la celelalte discipline

CARACAL :Concurs școlar de șah
Casa de cultură din Balș a găz

duit concursul de șah al școlarilor 
din raionul Caracal. Concursul s-; 
bucurat de o largă participare și ; 
fost cîștigat de echipa școlii de 1 
ani din comuna Osica de Sus. O 
comportare au avut și echipele co
munelor Dobrun și Morunglav. La în
trecerile individuale, primul loc a f_ 1
ocupat tot de un reprezentat al școlii 
din Osica de Sus, elevul Nicolae 
Crasan. ț SPORTUL POPULAR

Aurel Roșea — corespondent zNr, 3395 Pag. 3-a

7

111- 
fost

sportive. Prin inițiative cît mai fru
moase, prin interes pentru o organi- 

cît mai temeinică, prin larga 
popularizare a întrecerilor se poate 
asigura succesul deplin al primei edH 
ții a campionatelor republicane rezer
vate școlilor profesionale.

putere.de


Echipele noesirc au începui 
să desfășoare un rugbi de calitate 

înaintașii. S-au remarcat Marica, 
Posmoșanu, Teofilooici, Sioian 
Niculescu (Constr.). De partea 
laltă s-au impus Cotter, Moraru, Ru- 
su și Soculescu. Antrenorii /. Milea 
și C. Munteanu trebuie să persiste în 
a imprima sportivilor lor un aseme
nea rugbi ofensiv, de permanentă 
luptă, pentru care jucătorii ambelor 
formații au dovedit reale aptitudini.

• La Cluj, Știința a obținut prima 
sa victorie din campionat în fața Me
talului M.l.G. Este rodul bunei pre
gătiri a echipei clujene. Scorul de 
11—0 a fost realizat printr-o încer
care a lui doniță (transformată) și 
două lovituri de pedeapsă reușite de 
Crișan. Corespondentul nostru ■ din 
Cluj, V. Cacoveanu, ne informează 
că Știința a jucat permanent deschis, 
așa cum ne-a obișnuit de altfel în ul
timul timp. (D.C.)

Etapa a Vl-a din campionatul de 
rugbi a fost dominată de confrunta
rea dintre primele două clasate: 
C.F.R. Grivița Roșie și Constructorul. 
După cum se știe meciul s-a terminat 
nedecis (9—9). Disputată cu o rară 
dîrzenie, din primul și pînă în ulti- 
mult minut, partida a dat naștere u- 
nor faze speotacuiloa'se de autentic 
nigbî. Balonul a circulat cu repezi
ciune pînă la aripi, care au recentrat 
din viteză. Echipele s-au străduit — 
ți au reușit în bună măsură 

c iasă din obișnuttiul șablon.
— să 
AslM-el,

rui ,,tandem" Mateescu-Nistor pare 
a se înțelege din ce în ce mai bine. 
C.F.R.-ui, cu djesfchidjerea Sfcwcm-t 

Gherasim (Stănesca nu este încă re
stabilit), nu a găsit formula ideală. 
Ambii jucători sînt destul de lenți 
(mai ales Stanciu), iar Gherasim 
bate încă prea mult cu piciorul. In 
privința centrilor, superioritatea a fost 
însă de partea feroviarilor, Vusek și 
Țibuleac fiind în formă bună. Cen
trii Constructorului s-au prezentat, 
de asemenea, într-o vervă deosebită 
(Sava, mai ales, care are tendința

CLASAMENT

1. C.F.R. Gr. Roșie 6 5 1 0 38:13 17
2. Constructorul 6 4 2 0 44:21 16
3. C.C.A. 6 4 1 1 8-9:20 15
4 Dinamo 6 4 1 1’ 69:23 15
5. Progresul 6402 54:29 14
6. Co-nstr. Bîrlad 6 11 4 23:44 9
7. C.S.M.S. Ieși 6 11 4 17:48 9
8. Știința Cluj 6 11 4 23:70 9
9. Metalul M.l.G. I 6 1 0 5 14:80 8
10. Știința Timișoara 6 0 2 4 9:27 8

F.tapa viitoare (26 aprilie): Dinamo—
Constructorul Bînlad; Metalul M.l.G. I-
C.C.A., Știința Timișoara—C.S.M.S. Iași, 
Constructorul Buc—Știința Cluj, C.F.R. 
Grivița Roșie—Progresul.

• Iată și rezultatele din campionatul 
categoriei 2: Sirena—Petrolul Pitești 
21—a (9—3); știința Buc.—S.N.M. Cons
tanța 11—0 (3—0): Aeronautica—Cimen
tul Medgidia 11—o (3—0); Dinamo Miliția— 
Rapid 0—6 (0—0); Unirea Brăila—Petrol 
Chimie Buc. 6—6 (3—3); Olimpia Orașul 
Stalin—C.F.R. Timișoara 3—0 (3—3); 
C.F.R. Buzău—Petrolul Ploești 3—6 (3—0); 
Progresul Galați—Zimbrul Tecuci 3—6 
(3—6); C. S. Armata Ploești—Cetatea 
Bucur 0—3 (0—0); C.F.R. Cluj—C.S.A.
Sibiu 5—0 (0—0); Utilajul petroșani—
Chimica Tîrnăveni 3—12 (0—3); Corvkiul 
Hunedoara—Știința Petroșani 3--48 (3—28).

Ttnărul GheOrghe Constantin a obținut un. rezultat promițător, sări 
4,10 m. la prăjinii.

★

(Foto: Th. Roibu)

carnet Ainunric
CORNEL PORUMB A SĂRIT

LA ÎNĂLȚIME
1,95 M

300 de 
la sfîr- 
întrece-

Un atac periculos in terenul ceferist. Teodorescu, Marica și Ni stor (de 
la stingă la dreapta) luptă pentru balon cu Mladin, pe care de altfel îl și 
obstructionează. (Fază 
rul9—9).

din meciul C.F.R. Grivița Roșie Const ructo-

„false" pe 
s-au soldatcare

gustate de publi- 
asemenea, am re- 
a se deschide cu

(Foto : B. Ciobanu)
lăudabilă de a ataca drept). Dintre 
aripi, Rotaru și Teodorescu merg 
mai bine. Dar greul luptei l-au dus

CLUJ (prin telefon). Peste 
atleți și atlete au luat parte 
șitul săptămînii trecute la 
rile fazei pe centru a campionatelor 
republicane universitare de atletism 
pe anul 1959. Cu acest prilej arbitrii 
concursului au consemnat o scrie de 
rezultate promițătoare. Astfel, tînărul 
Cornel Porumb — în primul lui an 
de seniorat — a înregistrat cel mai bun 
rezultat al său în proba de săritură 
în înălțime, obținînd 1,95 m. Ca ju
nior. Porumb obținuse 1,93 ni. Alte 
rezultate: 400 m: Tr. Sudrigean 49,9; 
T. Corneișan 51,1; 800 ni: T. Cornei- 
șan 1:56,5; 100 m: I. Măgdaș și M. 
Zahaichievici 11,2; 3.000 m obst: Gr. 
Cojocarii 9:47,2 ; 1.500 ni: Gr.
Cojocaru 4:11,8; 5.000 in: Gh. Biro 
15:28,0; 400 m femei: Marilis Cuțui 
60,6. In clasamentul pe echipe al

campionatelor universitare primul 
a fost ocupat de studenții de la U 
versitatea „Victor Babeș" cu 314 
Pe locurile următoare s-au clasa 
I.M.F. 157 p; Politehnica 55 p; Agi 
nomia 33 p și Inst. dc Arte 11

AUREL PALADE-URSU
corespondent

CONCURS DE ATLETISM 
LA HUNEDOARA

Duminică a avut loc în Iocalita 
competiție de atletism închinată ; 

lei de 1 Mai. Au participat peste ! 
de tineri și tinere. Iată cîteva d 
rezultatele înregistrate: ciocan (7,2! 
kg) : Adrian Catană 43,34 ; lungin 
senioare: Ingeborg Knobloch 5,4ț 
Elena Bințințan 4,91; lungime 
oare: Romea Ureche 4,61; 300 m j 
nioare: Maria Hcrlea 43,6; 40 m ;

Knobloch 6,6.
CONSTANTIN MORARU 

corespondent

O

I.
|au fost inițiate atacuri
„partea închisă", 

cu încercări, mult 
cui cunoscător. De 
marcat tendința de
mult mai multă repeziciune baloanele 
ți de a se. juca liniile de treisferturi.

Mai bine s-a prezentat la capitolul 
»,deschiderii" Constructorul, al că-

Pe marginea a do u a jocuri J e r Li la Lan al
CIRCUITUL P.T.T, LA MARȘ

Campionatul republican 
de lupte

SalaLUGOJ 20 (Prin telefon). 
teatrului din localitate a găzduit du
minică întîlnirile din etapa a 111-a a 
campionatului republican de lupte 
O surpriză plăcută a oferit celor pre- 
zenți echipa Voința Lugoj, care a 
întrecut formația reșițeană ca ți pe 
dînamovițtii din Satu Mare, lată re
zultatele: Dinamo-Satu Mare cu Vo
ința Lugoj 6—10, cu C.S.M. Rețița 
®—8 și cu C.S.A. Marina Constanța 

7: Voința Lugoj cu C.S.M. Reșița 
12—4 și cu C.S.A. Marina Constan
ta 5—ÎI; C.S.M. Reșița—C.S.A. Ma
rina Constanța 8—4.

‘ IGNEA GAVRILA, coresp.

Duminică dimineața s-au desfășur; 
pe străzile Capitalei întrecerile di 
cadrul celei de a XlV-a ediții a tr; 
diționalei competiții de marș Circii 
tul P.T.T. Concursul s-a bucurat d 
un frumos succes.

In principala probă a competiție 
cursa de 20 km. victoria a reveni 
neobositului Ion Baboie, care arătîn 
o formă superioară și o bună dispe 
ziție de concurs a învins detașat. lat 
ordinea primilor sosiți în aceast 
probă: 1. Ion Baboie (PTT); 2. C-tii 
Nourescu (Dinamo); 3. Ion Păcurari 
(Spartac); 4. Marin Sfănțuică (Ar 
mătura); 5. Va'tăr Avram (Surdo 
muți); 6. Vasile Teodosiu (PTT)- 
D-tru Paraschivcscu (Spartac); o 
D-tru Chiose (PTT); 9. Nicolae Da 
rădici (PTT); 10. Valerin Mitre; 
(PTT)- juniori (5 km): 1. D-tru Roa 
teș (Spartac); 2. Marin Ferșinart 
(PTT); 3. Iulian Ghimpețeanu (PTT): 
începători (5 km): 1. Dumitru Mi 
hăilă (PTT), 2. Ion Costache (Spar
tac). Marin Schiopu (Sc. prof. M.T.D.); 
clasamentul general pe echipe: 1.
P.T.T. (Baboie, Teodosju, Chiose, Da- 
radici) ; 2. Spartac: 3. Surdo uți.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

proteste sau injuriiCapitala 
importante 
bal. Primul dintre ele (C.C.A.—C.S.M. 
Reșița) constituia un derbi al echi
pelor de categoria A, iar cel de al 
doilea (C.S.U. București — Dinamo 
Tg. Mureș) avea un caracter decisiv 
pentru primele locuri în întrecerea 
echipelor de categoria B. Ambele me
ciuri au prilejuit dispute dîrze, spe
cifice întrecerilor de campionat în care 
lupta pentru cucerirea punctelor solicită 
echipelor eforturi maxime. Dar, în 
timp ce formațiile de categoria B au 
reușit ca, în ciuda luptei îndîrjite în 
care s-au angajat, să joace totuși 
foarte corect, cele de categoria A evident. In prima repriză a jocului 
(C.C.A. și C.S.M. Reșița) au oferit C.S.U. București—Dinamo Tg. Mureș 

studenții bucureșteni nu reușeau să 
depășească „zona" pc care adversarii 
lor o făceau în apărare. Numeroase 
atacuri se iroseau în fața „zidului" 
făcut de apărătorii mureșeni. Așa se 
șt explică faptul că în ciuda unei

a găzduit duminică două 
jocuri masculine de hand-

Reșița) pentru 
aduse arbitrului.

De altfel, nu 
pect jocul dintre echipele de cate
goria B s-a ridicat la un nivel 
superior celui de categoria A. Abun
dența fazelor dinamice, spectaculoase, 
terminate cu șuturi puternice la 
poartă și viteza în care s-a jucat, au 
făcut ca partida dintre echipele 
C.S.U. București—Dinamo Tg. Mureș 
să placă mult mai mult sub toate 
aspectele decît aceea a celor două 
formații fruntașe în clasamentul ca
tegorici A. In această privință, un sin
gur exemplu, privind preocuparea 
tactică și dorința, de a cîștiga prin 
mijloace corecte, este cit se poate de

numai sub acest as-

numeroase cazuri nu numai de joc 
neregulamentar, ci ți de indisciplină. 
Astfel, în repriza secundă o serie de 
jucători din ambele echipe au fost 
eliminați de pe teren, unii dintre ei 
(Gotschlieng și Văgălău de la C.S.M.

evidente superiorități a studenților, re
priza a luat sfîrșit cu un scor egal : 
ti—6. Sezisînd acest lucru, antrenorul 
formației bucureștene, Ioan Kunst, a 
aplicat pentru cea de a doua repriză 
o tactică dintre cele mai nimerite, 
prin plasarea în centrul zonei adverse 
a unui pivot. Jucătorul care a înde
plinit această sarcină (Bota) s-a 
comportat excelent, ți păstrîndu-și în 
permanență locul pe semicerc, a con
stituit un pericol evident pentru poarta 
mureșenilor (a înscris 4 goluri în 
această repriză) solicitînd, prin a- 
ceasta, o atenție specială din partea 
apărătorilor. Astfel, atacanții de la 
C.S.U. s-au putut mișca în voie prin 
fața „zonei", care nu se mai putea 
deplasa după adversar datorită pre
zenței pivotului.

Față de toate acestea, deși pare puțin 
cam curios, recomandăm totuși echi
pelor de categoria A și, în special 
celor în cauză, să învețe și din expe
riența celor de categorie B ...

)

CUVINTE DESPRE LENIN
(Urmare din pag. 1)

„Lenin, a viețuit,
Lenin viețuiește
Lenin va viețui".
Da! Lenin viețuiește și azi și va 

Viețui mereu. Forța și justețea irezis
tibilă a învățăturii leniniste a pătruns 
pînă în cele mai îndepărtate țări ale 
lumii. Leninismul .a triumfat și trium
fă. pentru că. este o învățătură veșnic 
vie, . care porneșțe. de la cunoașterea 
practică a legilpr de. dezvoltare a so
cietății omenești și care răspunde rea
lității existente fiecărei perioade is
torice date, problemelor celor mai 
arzătoare de care depinde soarta 
omenirii.

Construirea ' comunismului, înfăp
tuirea acestui țel atît de minu
nat, pe care cu decenii în urmă 
l-au prevăzut Marx și Engels 
și pe care Lenin l-a conturat și fun
damentat în programul său de cons
truire a; comunismului, în Uniunea 
Sovietica a devenit în momentul do 
față o realitate vie. Importantele pro
bleme teoretice și practice discutate cu 
ocazia Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S., înfăptuirea planurilor eco

nomice ale Uniunii Sovietice ca și a 
planurilor economice ale țărilor soci
aliste din Europa și Asia arată ca o 
supremă confirmare adevărul învăță
turii leniniste atotbiruitoare, faptul că 
leninismul este steaua călăuzitoare a 
maselor muncitoare în lupta pentru 
făurirea marelui ideal — comunismul.

Fără Lenin nu pot fi înțelese legile 
d.‘ dezvoltare ale capitalismului contem
poran, căile concrete de construire a 
socialismului și comunismului, destinele 
revoluției proletare și asigurarea vic
toriei ei, nu se pot înțelege arzătoarele 
probleme care le pune în față contem
poraneitatea.

Dar Lenin, înainte de a fi mare 
strateg și conducător al clasei munci
toare internaționale, titan al gîndirii, 
era OM. Trăsăturile și caracteristicile 
sale au determinat faptul ca în jurul 
său să se închege o armată credin
cioasă pînă la capăt cauzei clasei 
muncitoare și încrezătoare în forțele 
ei proprii.

Marele Lenin — așa cum îl nu
meau prietenii săi credincioși de luptă 
era vultur de munte. El nit era un 
simplu conducător al partidului, ci 
un conducător de neîntrecut rang, care

nu știa ce-i teama de greutăți, teama 
de luptă. Plin de modestie, el stătea 
de vorbă cu mase de oameni simpli 
și obișnuiți, pleca urechea la cerințele 
maselor, discuta asupra lucrurilor cele 
mai obișnuite în chipul cel mai sim
plu. Niciodată Lenin nu-și sublinia 
înalta sa situație, la nici o adunare 
de partid, conferință etc. Lenin nu în- 
lîrzia. Spre u’mirea tuturor, Lenin — 
cu ocazia diferitelor ședințe — se 
afla fie intr-un ungher retras, fie în 
mijlocul unor tovarăși, unor delegați, 
discutînd, dind sfaturi sau cerînd el 
însuși sfaturi.

Cînd cineva se văicărea de greu
tăți, de diferite necazuri, Lenin spu
nea : „Să nu te văicărești cînd ți se 
întîmplă o înfrîngere".

Cu o putere remarcabilă a logicii, 
conducător comunist încercat care nu 
se jelea niciodată după înfrîngere, 
lipsit de îngîmfare, avînd o atitudine 
principială pînă la capăt, Lenin ca 
personalitate era un om excepțional, 
un comunist care; vorbea simplu și 
limpede, cursiv și- îndrăzneț. Operele 
și lucrările mareluL; Lenin sînt pătrun
se de un profund caracter polemic, de 
spirit combativ, sînt atacuri nimici

toare la adresa teoriilor burgheze și 
revizioniste, la adresa ideologiei bur
gheze.

Dar marele Lenin era și un revo
luționar inăscut. El a condus cu în
țelepciune și pricepere clasa munci
toare, masele populare din Rusia pe 
drumul victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, el a manifestat 
ca un adevărat revoluționar, încre
dere nestrămutată în forțele crea
toare ale maselor. Geniu al revoluției, 
însuflețit de credința in mase, prin 
muncă sa plină de abnegație, Lenin a 
ferit partidul comuniștilor de o serie 
de sacrificii, a întărit și călit rîndu- 
rile partidului cu revoluționari și con
ducători încercați de tip leninist, iată 
de cc sute de milioane de oameni, 
pînă în cele mai îndepărtate regiuni 
ale lumii, au văzut în V. I. Lenin 
fratele și prietenul lor, învățătorul, 
marele OM.

Viața lui Lenin, munca și lupta 
lui neobosită pentru cauza proletaria
tului nu poate fi cuprinsă în aceste 
cîteva rînduri. Cuvintele, oricit le-ai 
alege, ți se par sărăcăcioase pentru 
a ilustra chiar în cete mai diferite for
me artistice, chipul măreț al lui Lenin. 
Așa cum spunea în anul 1924 poetul și 
scriitorul Heinrich Mann: „In viața 
lui Lenin vedem fermă credința în 
cauză, inevitabil însoțită de neîntre
cută neînduplecate față de toți acei,

care se pun de-a curmezișul drumului 
acestei cauze. Lenin a iubit oamenii 
nu mai puțin decît și-a iubit cauza 
și de aceea a fost măreț în creația 
lui".

Dar Lenin, în afară de problemele 
politice și ideologice ale construcției 
socialismului, strîns legate de aces
tea, a tratat bogat și multilateral 
probleme ale educației fizice și spor
tului. In această direcție, Lenin a 
trasat principii a căror valabilitate 
este și astăzi tot atît de vie ca și 
acum cîteva decenii. Lenin a socotit 
educația fizică și sportul ca o parte 
integrantă a culturii socialiste, a edu
cației comuniste. Iată de ce Lenin 
sublinia faptul că tineretului „...îi re
vine sarcina să ducă pînă la capăt, 
să desăvîrșească cauza comunismului, 
tocmai pc el îl așteaptă luptele 
pentru comunism și el trebuie să 
întîmpine aceste lupte puternic, să
nătos, cu nervi de oțel și cu muș
chii de fier". „In țara noastră 
— spunea Lenin — sînt necesare 
milioane de oameni puternici din punct 
de vedere fizic, plini de bărbăție și 
perseverență".

In numeroase amintiri despre Le
nin, în diferite articole, marele con
ducător al proletariatului mondial 
este înfățișat ca un bun și devotat 
prieten al sportului, care în pofida 
multiplelor și importantelor preocu-



Cinci minute după meci...
La vestiarele de sub peluza I a Stadionului Republicii, ca de obicei, 

domnea multă animație. Forfotă mare, schimburi de impresii, comentarii 
aprinse pe marginea întâlnirii care tocmai se terminase și care opusese lotul 
R.P.R. și Farul Constanța. Intr-un colț l-am zărit pe A. Botescu antrenor al 
lotului, și — ca să fim în tonul atmosferei, — l-am rugat să ne împărtă
șească impresiile sale despre antrenament.

— Nu prea pari mulțumit de 
comportare.

— De ajutat însă, tot ne-a a jutat 
partida cu Farul și încă destul de 
mult, pentru că ne-a dat posibilitatea 

Popa lămurește o situație dificilă în fața porții, printr-o „foarfecă* 
spectaculoasă. (Fază de la meciul Lotul R.P.R. — Farul Constanța).

(Foto : Gli. Dumitru)

să urmărim modul cum se încadrează 
echipierii în joc și cum își îndepli
nesc sarcinile. Unii dintre ei au ui
tat, în focul... luptei, îndrumările pri
mite și au acționat greșit (Zavoda I 
și V. Anghel, de pildă) sau s-au com
plăcut într-un joc lipsit de combativi
tate, cum a fost cazul lui Alexan- 
drescu. Și în apărare s-au făcut gre
șeli: Nunweiller s-a avîntat deseori 
într-un joc hazardat, Caricaș a fugit 
din zona lui, iar Popa, în repriza 
a doua, a ignorat plasamentul corect, 
stînd prea departe de adversar. Toate 
acestea insă, sint mai mult deficiențe

Foștii internaționali de fotbal 
se întilnesc simbătă in Ciulești

In cadrul manifestărilor sportive 
organizate de Comitetul Orășenesc 
U.T.M. București în cinstea celui de 
al VH-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena, sîm- 
bătă după-amiază va avea loc pe 
stadionul din Giulești o interesantă 
întîlnire de fotbal: vor evolua o serie 
dintre vechii noștri internaționali. Cu 
acest prilej vom revedea „în acțiune" 
foste glorii ale fotbalului nostru ca 
Bogdan, Marian, Marki, Filote, Sfera, 
Vintilă, A. Radulescu, lordache, Mi- 
hăilescu, Gică Popescu, Tr. lonescu, 
Flamaropol etc.

Ateciul va începe la ora 17. Bile
tele se pun în vinzare de mîine după 
amiază Ia stadionul Giulești, Dinamo, 
Pronosport și casa din str. I. Vidu.

Cu biletul de intrare la acest joc, 
spectatorii vor putea participa și la o 
tombolă dotată cu un aparat de ra
dio, o bicicletă și o minge de fotbal. 
Tragerea va avea loc în pauza întîl
nirii.

pări practica sportul. Fratele său tnai 
mic, D. Ulianov, povestea că Lenin 
a început să joace șah de la vîrsta 
de opt sau nouă ani. El prefera la 
jocul de șah lupta înverșunată, găsi
rea celei mai bune soluții pentru ie
șirea dintr-o situație grea. Mutările 
bune ale adversarilor, și nu cele 
proaste, îi făceau plăcere. Nenumă
rate dispute șahiste Lenin le făcea 
cu marele scriitor Maxim Gorki. Iată, 
în plus, doar cîteva lucruri care com
pletează admirabil chipul marelui Le
nin, multiplele sale preocupări.

Sfaturile și îndrumările pe care Le
nin le-a dat tineretului — primăvara 
omenirii — au stat la baza făuririi 
mișcării de cultură fizică și sport în 
Uniunea Sovietică, la baza educării 
tineretului. Astăzi, nu întîmplător, sub 
conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Uniunea asocia
țiilor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. numără peste 20.000.000 mem
bri. Aplicind cu înțelepciune învăță
tura leninistă despre construirea so
cialismului și comunismului, P.C.U.S. 
acordă o deosebită atenție întăririi 
și dezvoltării pe mai departe a miș
cării sportive. Septenalul își îndreaptă 
atenția și asupra activității de cultură 
fizică și sport. In anii septenalului se 
vor dezvolta în Uniunea Sovietică 
și mai larg discipline sportive ca: 
atletismul, gimnastica, schiul, patina

de ordin tactic care pot fi remediate 
în cursul ultimelor antrenamente.

— Care este programul pînă 
la plecarea la Istanbul?

— Marți și miercuri antrenamen- 

tele vor urmări menținerea pregătirii 
fizice și tehnice. In plus, vom in
clude în cele două lecții de antrena
ment și o parte — teoretică și prac
tică — cu conținut tactic. Joi, ulti
mul joc de antrenament, de intensitate 
redusă, în compania unui adversar 
corespunzător (eventual o echipă re
gională). Cum se vede, un program 
inai mult de relaxare.

— V-ați fixat asupra echipei?
— Cred că va fi aceea folosită în 

prima repriză a meciului cu Farul.
— O ultimă întrebare: cum

priviți partida cu Turcia?
— Joc greu. Cunosc foarte bine 

I nivelul ridicat al fotbalului din Tur- 
I cia și apreciez progresele însemnate 

făcute în ultimii ani. Fotbaliștii turci 
au o bună orientare din punct de ve
dere tactic.

E greu de dat un pronostic asupra 
rezultatului. Ambele echipe vor lupta 
cu aceeași energie, una pentru a re
face handicapul de trei goluri, alta 
pentru a menține avantajul luat în 
toamnă. Sper însă că va fi un meci 
frumos, corect, de bun nivel tehnic, 
în care să cîștige cel mai bun și 
care să contribuie la strîngerea le
găturilor de prietenie dintre sportivii 
țării noastre si sportivii turci.

Un claxon a întrerupt aici convor
birea cu antrenorul Botescu. Era che
mat. Autobuzul tocmai se" pregătea să 
plece cu jucătorii lotului. In jurul 
autobuzului, mulți spectatori. Și foarte 
multe comentarii, mai ales cu pri
vire la rezultatul meciului. Ne-a ajuns 
la ureche un crîmpei:

— ...Iți spun eu că așa este. Gazdele 
au o singură șansă: să bată cu patru 
goluri diferență, ca să se califice. Noi 
însă, avem patru șanse de calificare: 
victorie, meci nul și înfringere la un 
punct și două diferență. Totuși, trebue 
să jucăm bine.

jul, ciclismul, turismul etc. — activi
tăți sportive de mase — vor fi pre
gătiți peste 33.800 de specialiști cu 
învățămînt superior de cultură fizică. 
De asemenea, va fi mărit tirajul căr
ților, ziarelor și revistelor de sport, 
numărul filmelor documentare și ar
tistice, toate acestea în interesul edu
cării comuniste a tineretului, a dez
voltării neîncetate a mișcării spor
tive.

In țara noastră Partidul Muncito
resc Romîn a acordat și acordă o 
deosebită atenție întăririi șj dezvol
tării mișcării noastre de cultură fizică 
și sport. Plecînd de la principiul le
ninist că pentru construirea socialis
mului este necesară crearea unei ge
nerații de oameni ai muncii sănă
toși, plini de viață, capabili oricînd 
să apere cuceririle clasei muncitoare, 
partidul nostru a îndrumat și spriji
nit cu necontenită grijă activitatea 
mișcării sportive. Toate succesele ob
ținute în mișcarea noastră sportivă 
sînt rezultatul direct al conducerii 
de către partid, a faptului că întot
deauna partidul a urmărit ca tinere
tul nostru sportiv, oamenii muncii 
care practică sportul, să fie formați 
în spiritul vremurilor noi prin care 
trecem, luptători devotați pentrti 
construirea socialismului.

Lenin, titan al gîndirii teoretice, 
mare organizator și conducător, care

Completare la o cronică

Așa să se joace fotbal și în campionat !
Mulți spectatori au părăsit satisfă- 

cuți Stadionul Republicii, la termina
rea cuplajului de sîmbătă seară. Asis
taseră la două întîlniri, în cadrul „Cu
pei Rapid", de o calitate superioară 
multor întreceri de fotbal chiar din 
campionat. Comentariile în jurul pri
mei nocturne din acest an au conti
nuat și continuă încă. Și pe bună 
dreptate. Jocurile amicale Progresul— 
Dinamo și C.C.A. — Rapid s-au des
fășurat la un nivel ridicat, apreciat și 
subliniat cu aplauze entuziaste de că
tre spectatori, In plus, meciurile au 
decurs într-un spirit de deplină spor
tivitate, care ori cînd poate constitui 
exemplu pentru toate echipele fruntașe. 
Deși în aceste patru formații au evo
luat o serie de jucători noi, printre 
care mulți tineri, fără nume sonore,

Știri, rezultate de fotbal
Patru întîlniri cu R P. Polonă

Calendarul internațional din acest an s-a com
pletat cu patru întîlniri pe care reprezentativele 
noastre le vor susține la 30- august cu-.selecțio
natele R.P. Polone. Meciurile ca și data au 
fost confirmate de forul de specialitate polonez. 
Echipele A și tineret ale R.P. Romî-ne vor juca 
în R. P. Polonă (localitatea sau localitățile nu 
au fos-t încă stabilite), iar selecționatele B și ju
niori la București.

U T A.
în R Cehoslovacă

Cu prilejul ,,Cursei 
Păcii", în R. Ceho
slovacă se vor organi 
?a diferite manifesta
ții sportive prin orașe
le pe unde vor trece 
alergătorii. Printre a- 
ceste manifestații fi
gurează și jocuri de 
fotbal internaționale. 
Forul sportiv ceho
slovac a solicitat în 
acest scop o echipă 
romî-nească. Federația 
noastră a desemnat 
echipa U.T.A. din A- 
rad. Textiliștii vor ju
ca — conform progra
mului anunțat de forul 
cehoslovac — în ur
mătoarele orașe :

Praga — cu selec
ționata orașului, ta f> 
mai.

Gotturaldow — cu 

selecționata regiunii, 
la 10 mai.

Ostrava — cu selec
ționata regiunii, la 12 
mai.

Dunav Russe 
joacă miercuri 

la București
Mîine după-amiază. 

stadionul Dinamo din 
București va găzdui o 
interesantă partidă 
internațională între va
loroasa formație de 

categorie B Metalul 
M.I.G. (Titanii) și 
Dunav din Russe (R. 
P. Bulgaria), din pri
ma categorie. întâlni
rea constituie o re
vanșă. La 29 martie 
cele două echipe s-au 
întâlnit la Russe, ter- 
ininînd la egalitate 
(0—0) după un joc 
care a satisfăcut miile 
de spectatori. Echipa

In categoria C, după zece etape...
seria I

1. C F.R. Fașciani 10 7 1 2 16: 4 15
2. C.S.A. Bacău 10 6 1 3 25:10 13
3 Sp. Muncit. Rădăuți 10 6 1’ 3 19:11 13
4. C.S.M.S. II Iași 10 5 1 4 17:14 11
5 Textila Buhuși 10 4 1 5 10:11 9
6. Minerul C. Lung 10 4 1' 5 9:15 9
7. Petrolul M oi neș1 i 10 3 3 4 10:18 9
8 Gloria Dorohoi 10 3 2 5 14:19 8
9. Textila Botoșani 10 3 2 5 11:18 8
10 . Unirea II Iași 10 2 1'7 12:23 5

Sp. Muncitoresc Râdăuțl—C.F.R. Paj-
cam 1—0 (1—0).

Petrolul Moineștl—C.S.A. Bacău 0—0
seria a ii -A

1. S.N.M. Constanța 10 7 1 2 19:10 15
2. Dinamo Miliția Buc. 10 6 1 3 27:11 13
3. I.M.U.M. Medgidia 10 5 3 2 12: 9 13
4. Victoria Buzău 10 5 2 3 20: 3 12
5. C.S.M. Galați 10 5 1 4 13:17 11
6. Ind. Sîrmei Brăila 10 3 3 4l 9:1’1 9
7 Comb, poligr. Buc. 10 4 0 6 18:16 8

a îndrumat cu înțelepciune lupta ma
selor pe făgașul revoluției socialiste 
și al construcției socialismului, n-a 
murit. Lenin trăiește în succesele e- 
pocale ale Uniunii Sovietice care mer
ge impetuos pe drumul construcției 
desfășurate a comunismului, în suc
cesele țărilor socialiste pe frontul 
construcției vieții noi, în biruin
țele Partidului nostru, care aplică 1 
în mod creator leninismul la specifi
cul și condițiile concrete ale țării noa
stre și care, îiisușindu-și învățătura 
marxist-leninistă veșnic tânără și atot
biruitoare, conduce poporul pe drumul 
construirii victorioase a societății so- < 
cialiste.

La cea de a 89-a aniversare de 
la nașterea marelui Lenin, poportd 
nostru sărbătorește succesele pe care 
le-a obținut în construirea vieții noi. 
Numele nemuritor al lui Lenin a 
devenit simbolul lumii noi, de la 
apus la răsărit, de la miazăzi la mia
zănoapte. Lenin n-a murit. Lenin tră
iește în ideile invincibile ale interna
ționalismului proletar și ale prieteniei 
între popoare, în eforturile tuturor po
poarelor dornice de a se elibera de 
robia capitalistă, în lupta pe care în
treaga omenire progresistă o duce 
pentru pace, pentru b: preîntâmpinarea 
războiului, pentru (fericire.

.V. GRADINARU j 

totuși ele au oferit un spectacol fot
balistic după care rîvnesc spectatorii, 
grație calităților tehnice și morale ale 
jucătorilor tineri și mai ales a dorin
ței acestora de a-și pune în valoare 
aceste calități și de a juca fotbal cit 
mai bine. Și, ei nu numai că au reușit 
aceasta, dar prin spectacolul oferit au 
făcut o invitație directă și fotbaliști
lor consacrați. Și aceștia nu s-au lă
sat rugați prea mult.

Cîteva exemple. Mai întîi cei tineri. 
Ca notă generală trebuie să remarcăm 
din capul locului, comportarea lor per
fect disciplinată. Tineri ca Petrescu, 
Nedelcu, Mafteuță, Valcan, Mihăilescu, 
Crișan, Raksi, Renye, Nisipeanu, lo
nescu etc. au imprimat în joc disci
plina necesară și un adevărat spirit 
sportiv. Și acum cei consacrați. Ene I,

bucureșteană are pri
lejul mîine să confir
me buna sa formă și 
performanța reușită 
duminică (a învins pe 
liderul seriei a doua 
din categoria B), în 
compania unui adver
sar de o bună valoa
re. Meciul va începe 
la ora 16,30.
Continuă meciurile 

amical?
Echipele de catego

rie A își continuă ac
tivitatea amicală. Săp- 
tămîna aceasta ele 
vor susține noi jocuri. 
Astfel, joi Progresul 
și Petrolul se vor în- 
lilni în Capitală pe 
stadionul din str. dr. 
Staicovici (ora 16.30). 
Duminică, Progresul 
va întâlni pe C.C.A., 
iar Rapid, în Giulești, 
pe Steagul roșu, în 
timp ce la Con
stanța Farul va primi 
vizita echipei Dinamo 
Bacău.

® Duminică, la Pe
troșani : Jiul — Știin
ța Cluj 1—5 (0—2). 
Au marcat: Marcu 
(2), Pînzaru, Ivansuc, 
Munteanu (Șt.) și 
Ciurdărescu (J). 

8 Știința Galați 10 3 2 5 9:18 8
9. Cimentul Medgidia 10 3 0 7 10:28 6
10. Ancora Galați 10 2 1 7 7:16 5

SERIA A III-A
1,. C.S.U. București 10 8 2 0 19: 6 18
2. Metalul Tîrgoviște 10 6 1 3 21:13 13
3. Rapid reg. Ploești IV 6 0 4 23:12 12
4. Jiul Craiova 10 4 3 3 11: 9 *1.
5. Cetatea Bucur 10 4 3 3 12:11 11
6 Dinamo Craiova 10 3 4 3 6: J A 1
7. Victoria București 10 2 4 4 0:11 8
8. Oltul Tr. Măgurele 10 2 2 6 10:24 6
9. Unirea Pitești IO 2 2 6 3: 9 6
10. Dunărea Corabia 10 2 1 7 2.14 5

SERIA A IV-A
1. Carpați Sinaia 10 6 3 1 23: 0 15
2. Alimentara Tg. Mureș 10 5 3 2 22:17 rj
3. Chimia Făgăraș 10 5 3 2 20.17 13
4. Metalul Aiud 10 3 4 3 19:16 10
5. Voința Tg. Mureș 10 2 6 2 6. 9 10
6. Rafinăria Cîmpina 10 4 1 5 26:20 9
7 A vin V il Reghin 10 4 1 5 17:18 9
8. Textila Sf. Gheorghe 10 4 1 5 10:13 9
9. Mureșul Toplița 10 3 1 6 7:18 7
10. Torpedo 10 2 1 7 14:27 5

Mureșul Topllța— Carpațl Smalj, «—3. 
seria a v-a

1. C.FJR. Cluj 10 6 3 1’ 14: 5 15
2. Recolta Cărei 10 6 2 2 25:10 14
3. Rapid Cluj 1454 1 21:10 14
4. Someșul S. Mare 10 5 2 3 20:13 12
5. Arieșui Turda 10 4 1 5 20:21 »
6. Rapid Oradea IO 4 1 5 13:14
7. Dinamo Săsar 10 3 3 4 11:12 •
8. Stăruința Satu Mare 10 2 4 4 13:17 «
fi. Stăruința Sighet 10 3 0 7 0:27 6
10. Voința Oradea 10 2 € 8 10:27 4

SERIA A VI-A
1. Met Oțelul Roșu 10 6 2 2 25:13 14
2. Met. Bocșa Romînă 10 5 2 3 14:10 12
3. Drubeti Tr. Severin 10 6 0 4 21:17 12
4. Olimpia Reșița 10 6 0 4 20:23 12
5. Aurul Brad 10 5 0 5 18:13 10
6. C.F.R. Simeria 10 4 1 5 13:11 e
7. Șantierul Govora 7P 3 .? 4 14:16
8. Flacăra Tg. Jiu 18 4 1 5 1'7:23 a
9. U.M. Cugir 10 4 0 6 13:21
10. Indagrara Arad 10 1 3 6 9:19 5

Metalul Oțelul Roșu—-Metalul Bocșa
Romînă 1—1 (1—1).

Stănilă (A. S. Pompierul) a fost unul din cei mai buni aiaednți ai echi
pei sale în jocul cu C.S.M.S. Iași, lată-l în luptă cu portarul ieșean Lang. 
(Fvză din meciul A. S. Pompierul — C.S.M.S. Iași 7—2).

(Foto : B. C,i,qban,u)

care ne obișnuise cu căzăturile în ca
reu și cu unele gesticulări în timpul 
jocului, de data aceasta a păstrat tot 
timpul o atitudine corectă, disciplinată. 
Nici o căzătură și nici un gest nu a 
umbrit activitatea sa pe teren. El a 
condus atacul cu multă pricepere. Ene 
II n-a mai jucat individual, nici n-a 
fost în urma fazelor, ci foarte atent, 
a conlucrat cu colegii de echipă, a 
asigurat înaintării și orientare și co
ordonare. Și această atitudine a con
tribuit în mare măsură pe de o parte 
la valorificarea posibilităților sale teh
nice, iar pe de alta la dinamizarea 
jocului și revirinjent ul echipe» din 
repriza a doua, cînd Rapid a reușit 
un meci nul nescontat de mulți după 
prima repriză.

Toți laolaltă, și cei tineri și cei con
sacrați, aii izbutit să ofere un fotbal 
dinamic, plin de faze rapide la poartă, 
încheiate cu șuturi dintr-o bucată, de 
foarte multe ori precise. Și aceasta 
datorită faptului că au jucat relaxat, 
fără obsesia rezultatului. In felul aces
ta au putut iniția acțiuni inteligent 
pregătite și desfășurate, pline de fan

tezie. Iată de ce spectacolele de sîm
bătă seară au fost urmărite cu pasi
une de suporterii celor patru echipe 
și de intreg publicul spectator, care au 
aplaudat la scenă deschisă eforturile 
tuturor jucătorilor de a le oferi un joc 
frumos.

Pe bună dreptate foarte mulți spec
tatori au exclamat la sfîrșit: Așa se 
joacă fotbal I

La aceasta noi adăogăm: așa să se 
joace și în campionat 1

REPORTER



Constatări pc marginea finalelor campionatelor republicane 
la gimnastică pentru juniori

Finalele campionatelor de junțori 
la gimnastică pe anul 1959 desfășu
rate la Cluj, s-au bucurat de un suc
ces deosebit. Numărul mare de parti
cipant, atît în fazele anterioare, cît 
și la finale dovedește și faptul, fi
rește, e îmbucurător — că gim
nastica a cîștigat o largă populari
tate în rînditirile tineretului din țara 
noastră.

Nivelul tehnic al întrecerilor finale 
a fost mult mai bun decît în anii tre- 
cuți. Majoritatea participanților s-au 
prezentat foarte bine pregătiți. Cu o- 
cazia acestui concurs s-au evidențiat 
numeroși tineri talentați, cadre de

Consfătuirea pe tară a antrenorilor 
de sporturi nautice

In zilele de 23—25 aprilie va avea Joc 
l i sediul U.C.F.S. din Capitală (str V 
Cun a 16) consfătuirea pe țară a antre
norilor de sporturi nautice organizată de 
federația romînă de specialitate. Tema
tica acestei consfătuiri cuprinde o serie 
de importante probleme organizatorice 
dintre care menționăm analiza anului 
competition:1.! intern și internațional 
1958 și a primului trimestru 1959, obiec
tivele F.R.S.N. în sezonul actual, ca
lendarul Intern și internațional, regula
mentele concursurilor pe anul în curs 
etc. De asemenea, vor fi dezbătute in
teresante probleme de metodică în care 
sînt incluse cîteva teme teoretice ge- 
r.era’e sau de specializare pe ramuri 
nautice.

nădejde ale gimnasticii. Cristina Do- 
boșan (Timișoara), Anton Kadar (Tg. 
Mureș), Iullana Podoreanu, Elena 
Tutan, luliana Mihăilescu, Șerban 
Popescu (București), Ligia Filip, Mir
cea Lîsovski (Ploești), Ecaterina și 
Elisabeta Nsgy, Alexandru Szjlagyi 
(Cluj), Valeriu Negoiescu (Rîmnicu 
Vîlcea), Heide Maentele, Felicia Pan- 
telia (Sibiu), sînt numai cîteva ele
mente din cele multe care au fru
moase perspective de dezvoltare.

Ca o observație generală, privind 
desfășurarea finalei, notăm faptul că 
pe lingă însușirea bună a elemente
lor grele din exerciții s-a îmbunătă
țit în mod simțitor ținuta, legarea di
feritelor mișcări. Am constatat, că 
mergînd pe linia cerințelor actuale 
ale dezvoltării gimnasticii, ntulți con- 
curenți și concurente au avut conti
nuitate în executarea exercițiilor. De 
asemenea, au lucrat dinamic și mai 
ales cu multă ușurință.

O problemă importantă ridicată de 
acest concurs a fost pregătirea fizică 
generală și legat de aceasta practi
carea sporturilor complimentare. Ne 
referim la faptul că în programul 
campionatului au figurat și de dala 
aceasta probe de atletism, cu scopul 
de a întregi pregătirea generală a 
juniorilor și junioarelor, de a le veni 
în ajutor în domeniul măririi forței, 
vitezei și detentei. Notele obținute la

atletism contau în clasamentul gene
ral, deci rezultatele obținute aveau o 
'importanță deosebită. Totuși, concu- 
rențîi și concurentele iau corespuns 
numai în parte acestor cerințe. Mulți 
dintre ei, care au figurat printre pri
mii trei clasați la concursul de gim
nastică, ca de exempli)' Crisanta Nea- 
gu (Ploești), Lucreția Nicolae (Con
stanța), Alexandrii Bogdan 
rești), Alexandrii 
Heide ' Maentele 
samentul general 
mai slabe din cauza probelor de atle
tism. In special la capitolul viteză 
(100 și 60 m plat) s-au prezentat in
suficient de pregătiți. La fete s-au 
constatat lipsuri și în privința forței 
necesare aruncării greutății. La sări
tura iu înălțime, în general, s-au 
obținut rezultate satisfăcătoare.

Pe viitor antrenorii vor trebui să 
acorde o atenție mult mai mare pre
gătirii sistematice a ginniaștilor și a 
.gimnastelor la probele de atletism — 
ținînd seama ca acestea contribuie în 
mare măsură la ridicarea nivelului de 
pregătire generală a tinerilor coiicu- 
renți. ILDIKO GYORGYPAL

(Buctt- 
(Gluj), 

în cla
Szilagy 

(Sibiu), 
au obținut locuri

„Cupa Federației" la călărie

Meci de verificare a echipei 
reprezentative de handbal

Astăzi dlupă-ewii^ză echipa selecțio
nată a țării noastre va susține un joc 
de verificare în compania formației 
C.S.M1. Reșița, care după cum se știa 
ocupă primul Ioc în clasamentul cam
pionatului categoriei A. Meciul va avea 
loc pe Stadionul Republicii începînd de 
la ora 17.

Start in concursul de pentatlon modern 
dotat cu „Cuoa Primăverii

4 t
1

comportarea frumoasă și a coechipie
rei sale Dina Adorian care împreună 
cu Horia Mocanu de la aceeași aso
ciație s-a impus în proba mixtă de 
obstacole, cucerind pe caii Troica II 
și Talisman primul loc cu 0 p., timp 
55 sec.

Una din cele mai frumoase probe 
ale concursului a fost proba de obs
tacole ștafetă cu 2 călăreți, probă 
înscrisă în mai toate programele con
cursurilor internaționale. Oscar Recer 
pe Savant și Petre Andreiânu pe Duda 
(Dinamo Buc.) s-au dovedit cei mai 

cu 0 p, timp 
pentru tineret 
Gh. Păvălucă 
și a doua lui 
Andrei și G.

Seria concursurilor hipice a conti
nuat sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață, pe baza din Calea Plevnei, 
cu o nouă competiție organizată de 
Clubul Universitar București și dotata 
cu Cupa Federației Romînc de Călă
rie și Pentatlon Alodern. Concurenții, 
reprezentanți ai asociațiilor din Ca
pitala și ai Centrului de Tineret s-au 
întrecut cu multă dîrzenie oferind, în 
genera', un spectacol hipic de bună 
călite

In probele rezervate fetelor, ca și 
în ce.e ale seniorilor, talentata călă
reați! Elena Leov (Recolta București) . buni, cîștigînd proba 
a confirmat forma sa ascendentă reu
șind să cucerească în cele două zile 
de concurs nu mai puțin de 3 probe 
(obstacole fete,' pe Sadea cu 0 punc
te penalizare timp 1:32,00; „asociații" 
pe Sadea cu 0 p, timp 1:10,0 și „for
ță progresivă" tot cu Sadea, la ega
litate cu Neli Soltiș (C.T.B.) pe Văz
duh șt Liliana Ionescu (E.H. Gr. Plo- 
ești) pe Castor. Ani mai remarcat

1:52,0. Cele două probe 
au revenit: prima lui 
pe calul Odor cu 0 p 
Teodor Iuja pe calul 
Murgiuc pe calul Arcuș, amîndoi cu 
0 p. Proba de juniori a fost cîștigată 
de Dan Mîndru (C.T.B.) pe calul 
Covrig.

O. GfNGU

Călăreața Elena Leoo (Recolta București) a fost cea mai bună con
curentă la competiția dotată cu Cupa Federației.

Programul concursului Pronosport 
nr. 17, din 26 aprilie, cuprinde 
meci internațional și 11 meciuri 
categoria B.

Asupra partidei internaționale 
mai trebuie să insistăm. Ea este 
teptată cu deosebit interes pentru 
reprezintă returul întrecerii 
formațiile Turciei și R. P. 
pentru calificarea în turul următor al 
Cupei Europei.

Dintre partidele de categoria B, u- 
nele prezintă un interes deosebit. 
Astfel, meciul II, C.S.M. Reșița— 
Gaz Aletan Alediaș poate lămuri din 
nou întrecerea dintre C.S.M. Reșița 
și Minerul Lupeni. Partida va fi un 
prilej pentru reșițeni de a-și dovedi 
puterea de luptă, întrucît cele două 
puncte vor fi deosebit de prețioase, 
cu atît mai mult cu cît Minerul Lu
peni care joacă la Craiova cu Știința 

mai ales trebuie 
caz de victorie 
locul 2 în locul

ono sport
aș- 
că 

dintre 
Romînc

pornește favorită, 
să nu uităm că 
Gaz Metan trece 
reșițeni lor.

Metalul Titanii
sare un nipST foarte dificil cu Flacăra 
Moreni. Partida este și ea importantă

Și 
în 

pe

va susține în depla-
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pentru configurația primelor locuri 
ale clasamentului.

Industria Sîrmei Cîmpia Turzii în- 
tîlnește pe teren propriu pe A.M.E.F.A. 
iar în seria a II-a Prahova Ploești 
va face un nou efort pentru a obține 
cel puțin unul din cele două puncte 
din meciul cu Foresta Fălticeni deși 
șansele ploeștcnilor de a scăpa de 
ultimul loc sînt destul de mici.

★
A apărut nr. 262 al Programului 

Loto-Pronosport care cuprinde un bo
gat material despre concursurile Pro
nosport și Pronoexpres.

In prima pagină o fotografie a 
meciului din tur R.P.R.—Turcia este 
încadrată de un comentariu înaintea 
meciului și de știri despre Cupa Eu
ropei.

Buletinul săptămînii, tabloul docu
mentar „Așa a fost în tur", prezen
tarea echipelor de categoria B C.F.R. 
Arad și Știința Craiova, a luptei din 
cele două serii, completează materia 
Iul despre fotbal. In afară de acestea, 
alte materiale în legătură cu siste-

j

Alune dimineață pe traseul de Ia G.A.S. Roșia se va da startul în 
proba de călărie din cadrul întrecerii de pentatlon modern pe echipe do
tată cu „Cupa Primăverii". La întreceri participă cei mai buni pcntatlo- 
niști ai noștri, rcprezentînd echipele Casei Centrale a Armatei, Recolta 
și Progresul.

In legătură cu acest concurs am stat de vorbă cu Ion Mureșanu, an
trenorul lotului de pentatlon modern care ne-a spus : „In concursurile 
de triatlon organizate pînă acum, am putut constata că cei mai multi din
tre sportivii noștri se află in formă bună. Tocmai de aceea așteptăm o 
întrecere dirză, echilibrată și la un înalt nivel tehnic, mai ales că acum 
se va selecționa echipa care va participa la campionatele internaționale 
ale R. P. Ungare (13—18 mai)“.

In fotografie : Dan Ionescu (C.C.A.) campionul republican pe 1958.

Campionatele de volei 
se apropie de sfîrșit

Campionatele de volei se apropie de 
sfîrșit. Echipele masculine mai au de 
jucat două etape, iar întrecerea fe
minină va lua sfîrșit o dată cu par
tidele ce se vor disputa la sfîrșitul 
acestei săptămini.

Din cele patru echipe care vor re
trograda (două masculine și doua fe
minine) se cunosc pînă acum trei. 
Echipele masculine Voința București 
și C.S.M.S. lași vor juca la toamnă in ca
tegoria B, iar formația feminină sibiană 
Voința în campionatul de calificare. 
Cealaltă echipă feminină care va pă
răsi categoria A se va alege duminică 
dintre Progresul București și Știința 
Cluj. Studentele au mai multe șanse 
să răniîna în categoria A, pentru că 
au un punct mai mult decît Progre
sul care, în plus, are duminică un 
meci foarte greu, cu Dinamo Bucu
rești, o echipă în formă. Nu-ieste mai 
puțin adevărat că Ași Știința va întîlni 
la București pe Rapid...

Dar să părăsim periferia clasamen
telor și. Să vedem ce se poate întîmpla 
în fruntea lor. Jucătoarele de la Ra
pid București se pot consideră de pe 
acum campioane pe 1958—1959. In 
trecerea masculină însă, a devenit pa
sionantă: „duelul" Rapid — Dinamo 
pentru ocuparea primului loc polari
zează în momentul’ de față atenția 
amatoriloi de volei. In .afară do faptul 
că echipa clasată pc. primul loc va 
primi titlul de campioana a țării, ea 
va lua parte și la prima ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la vo
lei masculin. Cercetînd programul ul
timelor două etape, feroviarii par a 
avea o sarcină mai ușoară: duminică 
vor -juca cu Voința București (meci

ș.a. 
fo-

se
un

uleie organizate de I. S. Loto-Pro- 
nosport, premii, rezultate oficiale 
completează, alături de numeroase 
tografii, sumarul acestui număr.

★
Concursul Pronoexpres nr. 16 

închide astă-scara. El pornește cu
report inițial de 294.221 lei din care 
250.000 lei la categoria l-a și 44.221 
lei la categoria ll-a.

Reamintim că la ultimele două con
cursuri premiul de categoria ll-a a 
fost în valoare de 100.000 lei.

Și dumneavoastră puteți obține un 
premiu important la concursul Pro
noexpres nr. 16 care pornește cu un 
report inițial de 294.221 lei, depunînd 
fără întîrzicre buletinele.

In urma trierii variantelor depuse 
Ia concursul Pronosport Nr. 16 (eta- 
pa din 19 aprilie 1959) au fost sta
bilite următoarele rezultate provi
zorii :

8 variante cu 12 rezultate
230 variante cu 11 rezultate

2.765 variante cu 10 rezultate
Valoarea premiilor va ti stabilită 

după definitivarea operațiunilor de 
omologare.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

mod normal trebuie să-l 
duminica viitoare va avea 
cu Dinamo.. Aceasta va

pe care în 
cîștige), iar 
loc partida 
decide echipa campioană, bineînțeles 
dacă Dinamo va cîștiga meciul cu 
C.C.A. de la sfîrșitul acestei săptă- 
mînî. Jocul este foarte greu, pentru 
că C.C.A. s-a arătat în ultimele etape 
o formație în formă, care practică 
un volei de calitate și va fi un ad
versar dificil. (E interesant să rea
mintim că în tur C.C.A. a învins 
pe Dinamo cu 3—2).

Este îmbucurător că 
echipe masculine sînt în 
(Rapid, Dinamo, C.C.A., 
Cetatea Bucur etț.). Aceasta va avea 
desigur urmări favorabile asupra com
portării reprezentativelor noastre mascu
line în viitoarele întîlniri internaționale 
la care vor lua parte. In schimb, echi
pele feminine joacă destul de slab, 
cu mult sub valoarea reală a jucă
toarelor noastre de frunte.

In această direcție a fost conclu
dentă — într-o oarecare măsură — 
înlîlnirea feminină Dinamo — Rapid. 
Deși dinamovistcle au avut anul 
acesta o echipă oarecum diferită față 
de cea din campionatul trecut, ele 
s-au prezentat din ce în ce mai bine, 
reușind rezultate frumoase, care au 
culminat cu victoria obținută în fața 
voleibalistelor de la Rapid, o for
mație alcătuită din nume sonore, dar 
carp în niompniul de față. joacă slab 
De altfel, în jocul amintit, învingă
toarele au avut inițiativa majorita
tea timpului. Nivelul jocului a fost 
însă, în general, scăzut, de altfel ca 
majoritatea partidelor feminine dis
putate' îrr acest' dănîpionăf. Fără'în
doială și acest lucru ar putea avea 
unele urmări asupra comportării echi
pelor noastre feminine dc club sau 
reprezentative în viitoarele 
lari internaționale. Pentru 
lucru să nu se întîmple, ar 
federația de specialitate să 
timp măsurile cele mai bune.

M. TUDORAN

NOI ÎNTRECERI studentesti

o serie de 
formă 
Știința Cluj,

bună

confrun- 
ca acest 
trebui ca 

ia din

• Dumin câ dimineață au început în Ca
pitală jocurile turneului tinal din cadrul 
tazei de zonă a campionatelor universi
tare la votai. " ' 
ech pele finaliste 
tehnic destul de 
dintre I.C.F. si 
victoria la mare 
fost un exemplu 
fată rezultatele tehnice d n prima etopă , 
Băieți : I.C.F.-4.C, Ferate 3-2; I. Construc- 
fii-^I.AA.F. 3-1, Fete : -
I.C.F.-I. Agronomic 3-1.
FINALELE CAMPIONATULUI DE CALIFICARE 

LA BOX (FAZA ORĂȘENEASCA) 
LA SENIORI

seara, începînd de la ora 19 vor 
loc în „potcoava" stadionului Dinamo

faza pe orașul București, In 
nefavorabil, reuniunea va avea 
Dinamo
PENTRU ANTRENORII I>E 

TIR 
de 11—15 mai

examenele

a campionatelor ______
Primele jocuri au arătat că 

se prezintă la un nivel 
ridicat. Partida masculină 
IC. Ferate, terminată cu 
luptă a primei echipe, a 
concludent în acest sens.*  

prima etapă r

U P .B -I .’m.K ” 3-î •

Joi 
avea - -------------- --------------- ^.I1MI|IW
finalele campionatului de calif care la box 
(seniori) - x— ■
caz de timp 
lor în sala
EXAMENE

In zilele 
la București 
pențiru antrenorii de tir.__ ___
participă Instructorii prevăzuți în hoU- 
rirea U.C F.s. nr. 143 dtn 31’ .. „1 

absolvenții I.C.F., propuși de M I C-
LOCAȚIUNE DE BILETE

biletele de intrare pentru Campionatele 
internaționale de gimnastică ale ft. P. Ko- 
mîne care se desfășoară în sala Floreasca 
în zilele de 24,25,26 aprilie se pun îr» 
vînzare azi, 21 april.e, orele 16 la urmă
toarele ca=»e de bilete ;

- Casa specială din
DE LA FEDERAȚIA ROMÎNĂ DE ȘAH

La 4 mai încep în trei centre din fără 
semifinalele camp ©natului republican da 
șah pe echipe. Jocurile se vor disputa la 
București, Craiova și Oradea. Comisiile re
gionale care n-au anunfat încă rezultatele 
sferturilor de finală trebu e să le comunice 
telegrafic secretariatului federației pînă la 
data de 24 cit.
REZULTATELE „CUPEj DINAMO“ LA 

TENIS
Săptămîna trecută au avut loc pe te

renurile de tenis ale clu-kiului Dinamd 
din Capitală întrecerile dotate cu „Cupa 
Dinamo41. Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în finale: simplu femeii: Eva 
Stăncescn—Ecaterima Horșa (Roșiariu) 
6—2, 5—7, 6—2; simplu bărbați: Eugen 
Cristea—G. Bosch 6—4, 6—1, 6—3; dublu 
femei: Eva Stăncescu, Irina Ponova— 
Eoaterirna Horșa, Eleonora Roșianu 6—3, 
4—6, 6—2; dublu bărbați: Rakosi, Bar- 
dan—Oaralulis, Cristea Eugen t—4, 9—7. 
2—6, 7—5.

a.c., 
de <
Ga

, & U Loc 
calificare 
examene

n-ai 1958

21 oprii e, orele Tă la urmă-

- Agenția Pronosport calea Victoriei nr. 9; 
r'— "i.i strada Ion Vidu.

Mîine, Ia Constanța

FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE BOX AL JUNIORILOR

Timp de aproape 
tineri boxeri 
întrecut pentru a-și asigura participa
rea în finalele campionatului republi
can. Ei au boxat cu o ardoare demnă 
de laudă, oferind întîlniri care ca 
spectacol au întrecut chiar și unele 
partide ale boxerilor consacrați.

Incepînd de mîine și pînă sîmbătă, 
orașul Constanța va găzdui ultima 
și cea mai importantă confruntare 
pugilistică a juniorilor noștri: fina
lele. Din cei aproape 800 pugiliști 
care s-au prezentat la primele între
ceri, la Constanța vor fi prezenți 
cei 48 care au cucerit, recent victo-

3 luni, cei 
ai țării noastre

mai 
s-au

ria în faza de „zona". Firește, dis
putele lor — pe care le întrevedem 
pasionante — sînt așteptate cu nerăb
dare de amatorii de box din orașul 
de pe litoral.

Consiliul regional U.C.F.S. Cons
tanța a luat din timp toate măsurile 
tehnice și organizatorice pentru a 
asigura buna desfășurare a acestei 
importante competiții. Deoarece la 
Constanța timpul încă nu permite ca 
reuniunile de box să se desfășoare 
în aer liber, acestea vor avea loc în 
frumoasa sală de sporturi din centrul 
orașului.



Printre boxerii care se pregătesc^ 
pentru „europene“

k fost creata Uniunea asociațiilor 
și organizațiilor sportive din U. R. S. S.

— Drumul la Roma trece prin 
Lucerna ...

— ?!?
— Să nu vă mirați. Spunînd a- 

ceasta nu mă gîndesc la drumul fe
roviar, ci la faptul că pugiiiștii din 
lotul republican, pregătindii-se pen

tru Jocurile Olimpice de la Roma, au 
o ,.stație" intermediară la Lucerna, 
locul de desfășurare a campionate
lor europene de box din acest an — 
ne lămurește zîmbind tovarășul Ma
rin Nicolae, secretarul general al Fe
derației romîne de box.

— Deci, pregătirile pentru „euro
pene" fac parte integrantă din pregă
tirile preolimpice ?

— Da. Sînt incluse intr-un plan de. 
lungă durată. Iar. Lucerna este o 
„stație" importantă. Nu trebuie să 
irităm faptul că la campionatele eu
ropene din acest an și-au anunțat 
participarea 28 de țări și că vor fi 
prezente elementele cele mai valo

roase din Europa. Și noi vom deplasa 
tot ce avem măi bun în această dis
ciplină sportivă. Iată numele pugi- 

liștilor care fac parte în momentul de 
față din lot: Puii» Nicolae. Mircea 
Dobrescu (cat. muscă), Constantin 
Gheorghiu (cocoș), Iosif Mihalik 
(semitișoaiă), Constantin Dumitrescu 
(ușoară), Nicolae Linca (semimijlo- 
cie), Șerbii Neacșii (mijlocie mică), 
Dumitru Gheorghiu (mijlocie mare), 
Gheorghe Negrea (semigrea), Vasîle 
Marhițan (grea).

— Și eu aceasta s-au închis... por
țile pentru ..europene" ?

— Nn — ne-a răspuns grăbit secre
tarul federației. Dacă la unii sportivi 
din lot observăm delăsare în munca 
de pregătire, îi schimbăm cu tinerii 
care bat la... poarta consacrării.

★
De altfel, de acest lucru nc-am 

convins asistind la o lecție de antre
nament a boxerilor de la Dinamo, in 
rindwile cărora se află mai mulți 
sportivi din Iot. E adevărat că unit 
dintre ei, N. Linca de exemplu (care 
și-a reluat nu de mult antrenamen
tele), sau C. Gheorghiu sini obligați 
să transpire pentru a „scăpa" de sur
plusul de greutate, dar, seriozitatea 
cu care urmează antrenamentele ade-

A început sezonul 
de natație în aer liber

• Studenții din Cluj au fost 
oaspeții C. S. Oradea • Vești 
bune de la Orașul Stalin • Cupa 
Dltiamo la polo
A devenit ceva obișnuit ca pe mă

sură cc ne apropiem de sfîrșitul lui 
aprilie să primim vești dc la corespon
denții noștri despre activitatea înotă
torilor în bazinele descoperite. Astfel, 
duminică la Oradea, ne înștiințează 
corespondentul nostru Mircea Pop, 
înotătorii și jucătorii de polo de la 
clubul sportiv Oradea s-au întrecut 
cu cei de la Știința Cluj. Printre cete 
mai bune rezultate realizate în pro
bele de înot remarcăm următoarele: 
100 m. spate băieți: Ladislau Daroczi 
(Știința Cluj) 1:10,0; 100 in. bras
fete: ludith Orosz (Știința Cluj) 
1:33,0; 100 m. bras băieți: Adrian 
Oanță (C.S.O.) 1:15,9; 400 ®. liber 
băieți: N. Rujinski (C.S.O.) 4:52,0.
La polo pe apă, clubul sportiv Ora
dea a susținut două partide cu echipa 
studenților din Cluj și le-a cîștigat 
pe amîndouă cu scorul de 9—3 și 5—2.

★
De cîțiva ani, la Orașul Stalin nu 

e-a mai putut vorbi de o activitate 
organizată a natației. Această situație 
era cu atît mai de neînțeles, cu cît în 
urmă cu 5—6 ani Orașul Stalin se 
mîndrea cu cîteva elemente de va
loare ca Hanelore Kraus, surorile 
Boloni și Schmidts etc... De curînd, 
însă se simte din plin o înviorare a 
activității, datorită preocupării pe care 
o manifestă cluburile sportive C.S. 
Armata, și Olimpia. Astfel, în cadrul 
clubului C.S.A. a luat ființă., anul tre
cut o echipă de polo care a reușit să 
se califice în campionatul categoriei
B. La clubul sportiv Olimpia secția 
de natație, organizată la începutul 
acestui an, cuprinde de pe acum 16 
băieți și 10 fete. Demn de remarcat 
este faptul că toți componență' sec
ției sînt foarte tineri. Pregătirile au 
început chiar din primele zile ale lunii 
martie în aer liber, la ștrandul Codlea, 
alimentat cu apă termală.

G. MAZGAREANU, coresp.
Ieri după amiază la ștrandul Ti

neretului s-a disputat prima etapă 
din cadrul returului „Cupei Dinamo". 
Rezultate: Dinamo — Știința 6-3;
C. C.A.—Cetatea Bucur 7-4. Progra
mul meciurilor de mîine: ștrandul 
Tineretului ora 17: Știința—C.C.A.; 
ora 18: Dinamo—Cetatea Bucur. 

veresc cele spuse de secretarul fede
rației.

Iată-l pe Dumitru Gheorghiu lu- 
crind la mănuși cu juniorii de la Ti- 
nărui Dinamovist. Trece o N priză, 
trec două... trei... patru... Adversarii 
se schimbă pe rînd, dar Gheorghiu 
continuă să rămînă în ring. De abia 
după a șasea repriză a incetat „lup
ta". Peste un minut însă, îl vezi bo
țind cu „umbra", iar mai tîrziu lo
vind cu sete sacul de antrenament.

★

înapoi, Titi I
jentă — 11

— Piciorul drept mai 
Contrează mereu după 
,.dăscălește" antrenorul C. Nour pe 
Constantin Dumitrescu

Și Constantin Dumitrescu e ascul
tător. Pentru unii poate că ar fi plic
tisitor să repete merett-mereu același 
lucru, dar Dumitrescu știe prea bine 
eă de muite ori a fost pus în dificul
tate de adversar cînd a fost prins pe 
„picior greșit". Randamentul lui se 
va mări desigur, dacă după cunoscu
tele sale fente oa contra regulat și 
prompt, cu forță.

— Boxerii din lot urmează o pre
gătire specială — ne explică C. Nour 
crupă terminarea ședinței de antrena
ment. Antrenorul federal 1. Popa ne-a 
trasat sarcina să corectăm tarele de- 
liciențe de ordin fizic, și tehnic la fie
care boxer în parte. C. Gheorghiu de 
exempiii și-a corectat mult blocajul 
In atac în ultimul timp și acum sc 
avîntă mai rar descoperit in luptă. La 
Dumitru, Gheorghiu urmărim altceva: 
să se perfecționeze în provocarea ad
versarului prin mișcări înșelătoare la 
schimb de lovituri, unde el are avan
taj hotăritor. Vasile Mariuțan va tre
bui — printre altele — să exerseze 
mult pașii mărunți și tîrîti. capitol 
unde este deficitar.

★

Dar, să-i lăsăm pe dinamovlști și ț, 
să facem loc unei scurte convorbiri 
cu antrenorul echipei C.C.A., maes
trul emerit al sportului Gheorghe 
Fiat, care, ta rîndul lui, are sub 
animare cîțiva selccționabili.

— Băieții se pregătesc foarte 
nos pentru „europenele" care bat la 
ușă — ne spune Gh. Fiat. Dobrescu, 
Șerbtt șî Negrea sînt deciși să-și 
pere" locul 
riic și nu 
pentru a-și 
general — 
gătirea.

,,a- 
în lot: se antrenează zil- 
precupețesc nici un efort 
corecta mișcările și— în 
pentru a-și desSvirși pre-

k
I 
i Și selecționabilii din provincie 

(Putu Nicolae și Iosif Mihalik) se 
pregătesc asiduu. Sperăm că toți vor 
atinge forma maximă pînă în a doua 
jumătate a lunii mai. Deocamdată le 
urăm succes in migăloasa lor muncă 
de pregătire.

A. INOVAN

C. C. A. a cucerit primul loc 
în „Criteriul F. R. M.“

O dată cu desfășurarea ultimei e- 
tape a „Criteriului F.R.M." s-a în
cheiat de fapt și sezonul de primăvară 
la motocros. Iubitorii sportului cu mo
tor îi vor revedea pe motocrosiști la 
toamnă, cînd aceștia își vor disputa 
titlurile de campioni ai țării. Pînă a- 
tunci, programul competițional moto- 
ciclist va continua cu desfășurarea 
întrecerilor de regularitate și rezisten
ță și viteză pe circuit. întrecerile „Cri
teriului F.R.M." — neconcludente în 
ceea ce privește creșterea măiestriei 
alergătorilor — au scos totuși în evi
dență buna pregătire a unor alergă
tori, în special a celor de la C.C.A. 
De altfel, clubul sportiv C.C.A., da
torită comportării constante a moto- 
crosiștilor săi, a cucerit primul loc 
în cadrul acestei competiții. Meritul 
obținerii acestei victor+r aparține aler
gătorilor Mihai Dănescu, Gh. Ion, Gh. 
loniță și E. Keresteș.

Neparticiparea sportivilor dinamo- 
viști la ultimele două faze (condițitini 
obiective) precum și comportarea sla
bă a unor alergători de Ia Metalul 
M.l.G. și Voința au făcut ca întrece
rile „Criteriului F.R.M." să nu se ri
dice la nivelul așteptat. Alergătorii 
de la C.C.A. n-au avut adversari de 
talia lor și, firește, nu și-au putut 
verifica în condițitini optime pregăti- 
lea.

Clasamentele finale ale „Criteriului 
F.R.M." arată astfel: 125 cmc: 1. 
GH. ION (C.C.A.) 24 p; 2. B. Pre- 
descu (Metalul M.l.G.) 12 p; 3. D. 
Culai (Voința) 10 p; 4. P. EnesCu

TASSMOSCOVA (Agerpres). 
transmite :

La Moscova s-a desfășurat timp de 
3 zile Conferința unională pentru con
stituirea Uniunii asociațiilor și organi
zațiilor sportive din U.R.S.S. Luînd 
cuvîntul la conferință, Nikolai Roma
nov, președintele Biroului de organi
zare a Uniunii, a anunțat că în ultimii 
10 ani au vizitat Uniunea Sovietică 
18.000 de sporfivi străini făcînd parte 
din 1.300 de delegații. In aceeași 
perioadă, peste 20.000 de sportivi 
sovietici au fost peste hotare.

„Organizațiile sportive din U.R.S.S., 
a spus Romanov, întrețin legături de 
prietenie cu sportivii din 64 de țări 
și sînt dispuse să lărgească aceste 
contacte".

In raportul prezentat la conferință, 
Romanov a subliniat că nu s-a ivit 
încă nici un caz cînd Uniunea Sovie
tică să fi refuzat să primească vreo 
delegație sportivă străină. Dar, condu
cătorii sportului din unele țări pro
cedează altfel. Romanov a citat fapte 
care atestă o atitudine neamicală. 
Baschetbaliștilor sovietici li s-a in
terzis intrarea în Spania, iar hocheiș- 
tilor — în Elveția. Guvernul Iranului 
nu a autorizat plecarea unei echipe 
de luptători 
vietică.

Raportorul 
va reuși să 
vilor străini 
sovietici, în care ei văd rivali valoroși 
și prieteni sinceri.

După ce a anunțat că organizațiile 
sportive din U.R.S.S. sînt afiliate la 
37 federații internaționale și colabo
rează cu Comitetul Olimpic Interna
țional (C.I.O.), Romanov a criticat 
pe conducătorii unei serii de federații. 
„Declarînd că sportul este apolitic — 
a spus Romanov — acești conducători, 
ca și conducerea C.I.O., sînt îri reali
tate foarte aproape de politică. Altmin- 

a întrebat el, cum se poate

iranieni în Uniunea So-

a arătat că nimeni nu 
înăbușe năzuința sporti- 
spre prietenie cu colegii

Varșovia

Bazinul de 50 metri din parcul sportiv C.W.R.S. este centrul activi
tății înotătorilor din Varșovia. Frumoasa bază sportivă a fost complet 
refăcută după război.

(Metalul M.l.G.) 3 p; 175 cmc: 1. 
TR. MACARIE (DINAMO) 8 p; 2. 
Iosif Popa (Dinamo) 6 p; 3. Șt. Ian- 
covici (.Metalul M.l.G.) 4 p; 250 cmc: 
1. GH. ION (C.C.A.) 14 p; 2. S. 
Murgu (Voința) 11 p; 3. C. Butnaru 
(Rapid) 8 p; 4. V. Szabo (Dinamo) 
8 p; 5. M. Cernescu (Dinamo) 4 p; 
6. Gh. Voiculescti (C.C.A.) 3 p; 7. E. 
Seiler (Rapid) 2 p; 350 cmc: 1. GH. 
IONITA (C.C.A.) 24 p; 2. Al. Lăză- 
rescu (Rapid) 12 p; 3. E. Keresteș 
(C.C.A.) 12 p; 500 cmc: 1. M. DA- 
NESCU (C.C.A.) 24 p; 2. H. Sitzler 
(Metalul M.l.G.) 12 p. In clasamentul 
general primul loc a fost ocupat de 
C.C.A. care a cucerit (în cele trei 
faze) 10 locuri I.

Participarea începătorilor la aceste 
întreceri a fost binevenită. Alături de 
alergătorii bucureșteni au concurat și 
cîțiva motocrosiști din Ploești. Dispu
ta a căpătat astfel un plus de interes.

Evoluția motocrosiștilor începători a 
corespuns din toate punctele de ve
dere, astfel că singura sarcină pentru 
viitor este aceea ca secțiile de moto 
să lărgească cît mai mult loturile de 
tineret. Pregătirea acestor tineri mo- 
tocicliști este nu numai o îndato
rire a antrenorilor, ci și a motocicliș- 
tilor fruntași și în special a maeștrilor 
sportului. Dintre participanții la con
cursul de duminică am remarcat în 
special pe Al. Trifu (Voința) și M. 
Roșu (Metalul) care s-au ridicat ca 
valoare peste nivelul celorlalți. Bine 
s-a comportat și Gh. Mitu (Vulcan)

H. N.

fede- 
orga-

părerea că 
internațio- 

dreptul să 
doresc, in- 
o federație

exprimat 
prietenești 
să aibă

explica nerecunoașterea de către 
rațiile internaționale și C.I.O. a 
nizațiilor sportive ale Republicii Popu
lare Chineze și recunoașterea celor din 
Taivan, atitudinea nejustă față de 
sportivii din R. D. Germană și R. P .D. 
Coreeană, discriminarea rasială care 
se aplică în organizațiile sportive 
dintr-un număr de țări și care este 
tolerata de federațiile sportive inter
naționale ?“

„Ar putea oare cineva, a întrebat 
Romanov, să creadă că, în aceste 
cazuri, s-ar fi aplicat principiul spor
tului apolitic ?“

Romanov și-a 
la competițiile 
nale ar trebui 
concureze toți cei care o 
diferent de apartenența la 
sau alta. Sportul și colaborarea in
ternațională nu vor avea decît de 
cîștigat în acest caz.

„Sportivii sovietici consideră că este 
just ca C.I.O. să fie transformat în- 
tr-un organ reprezentativ, a spus Ro
manov. Federațiile și comitetele olim
pice naționale — adevărații organi
zatori ai olimpiadelor — trebuie să 
participe la lucrările C.I.O. Din acest 
for trebuie să facă parte președinții 
federațiilor și comitetelor.

Romanov s-a pronunțat în favoarea 
lărgirii programului Jocurilor Olimpice 
prin includerea unor noi discipline 
sportive, precum și prin sporirea 
participanților, întrucit reducerea pro
gramului aduce prejudicii sportivilor 
din țările în care sportul este încă 
slab dezvoltat.

El a subliniat că Uniunea asociați
ilor și organizațiilor sportive din 
U.RS.S. ia ființă sprijinindu-se pe 
marile succese și tradiții ale sportului 
sovietic. In U.R.S.S’ activează în 
prezent 190.090 de colective de cul
tură fizică, care grupează peste 
20.000.000 de oameni. In 1940, numă-

Războiul a lăsat urme grele la 
Varșovia. Frumoasa capitală poloneză 
a fost distrusă aproape în întregime 
de hitleriști în disperata lor retragere. 
Cînd trupele sovietice victorioase au 
eliberat Varșovia, au găsit orașul 
transformat în grămezi imense de 
moloz și de ruine fumegînde.

Dar poporul polonez, pornit pe dru
mul unei vieți noi, a hotărîi să rezi
dească capitala, s-o facă mai fru
moasă și mai înfloritoare. Și a reușit 
pe de plin aceasta în anii luminoși 
ai regimului de democrație populară. 
Pe locul orașului distrus s-a înălțat 
o mare metropolă cu clădiri impună
toare și bulevarde largi, cu parcuri 
și terenuri sportive.

In reconstrucția Varșoviei sportu
lui i-a fost acordată o atenție deose
bită. Astăzi, marele oraș este cen
trul principal al activității sportive 
din Polonia populară. Aici activează 
peste 50 dc cluburi sportive, reunind

Noi recorduri ale înotătorilor sovietici
Concursul de înot pentru premiul 

ziarului „Komsomolskaia Pravda" 
desfășurat timp de 4 zile la Moscova 
cu participarea a peste 300 de îno
tători și înotătoare din U.R.S.S. a 
cunoscut un frumos succes. Eleva 
Larisa Viktorova din Leningrad, în 
vîrstă de 16 ani, a stabilit după cum 
am anunțat două noi recorduri unio
nale fa 200 m spate în 2:40,2 șj Ia 
100 m spate cu timpul de 1:13,2. Un 
al treilea record al U.R.S.S, a fost 

rul acestor organizații era de trei 
ori mai mic.

în ultimii zece ani, sportivii sovie
tici au îmbunătățit de aproape 4.000 
de ori recordurile unionale și au sta
bilit 695 de recorduri mondiale. Numai 
în 1958 ei au cucerit în cadrul a 45 
campionate mondiale și europene 400 
de medalii de aur, argint și bronz.

„Sportivii sovietici, a spus Romanov, 
nu se vor mulțumi cu cele realizate. 
Ei se vor strădui să lichideze răinîne- 
rea în urmă într-o scrie de discipline 
sportive, în special în natație, tenis, 
patinaj artistic, ciclism și fotbal".

La 17 aprilie delegații la conferința 
unională au fost salutați în numele 
G.C. al P.G.U.S. de Piotr Pospelov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

★
Au urmat discuțiile pe marginea ra

portului. Toți vorbitorii au arătat în 
cuvinte calde și pline de recunoștință 
grija pe care partidul și guvernul o 
manifestă față de dezvoltarea necon
tenită a mișcării de cultură fizică. 
Delegații au subliniat uriașa dezvol
tare pe care a luat-o sportul în toate 
republicile unionale, larga răspîndire 
a gimnasticii de producție, au scos 
în evidență întărirea necontenită a 
bazei materiale și a ridicării măiestriei 
sportivilor sovietici.

După aceea, conferința a ascultat 
raportul vicepreședintelui Biroului de 
organizare, D. Postnikov, cu privire 
la Statutul uniunii adoptîndii-1 în 
unanimitate.

Gonferința a adresat cu multă însu
flețire un salut călduros Comitetului 
Central ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Apoi a fost ales Consiliul Centrai 
al Uniunii. Plenara Consiliului Cen
tral l-a ales drept președinte pe to
varășul N. N. ROMANOV, iar ca 
vicepreședinți pe secretarul Comsomo- 
lului E. K. Beman,. E. I. Valuev, 
M. M. Pesleak, D. V. Postnikov șî 
secretarul V.Ț.S.P.S. A. I. Sevcenko.

sportivă...
aproape 22.000 membri. Orașul nu
mără 113 echipe de fotbal, dintre care 
38 iau parte la campionatele republi
cane. Sportivii Varșoviei se pregă
tesc sub îndrumarea a 900 antrenori 
și instructori calificați.

Sportivii Varșoviei au la dispoziție 
o excelentă bază materială. Stadionul 
„Celor 10 Ani" construit cu prilejul 
Festivalului Alondial al T’neretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie, 
în cinstea celei de a X-a aniversări 
a eliberării patriei, este o mîndrie a 
orașului. In Varșovia mai sînt încă 
10 stadioane, 8 bazine acoperite de 
înot, 18 mari săli de sport, patinoarul 
artificial „Torwar".

La Varșovia se desfășoară în per
manență largi lucrări de amenajare 
a bazelor sportive existente precum 
si de construcții a noi terenuri spor
tive.

Acum, se încheie montarea acoperi
șului patinoarului artificial „Torwar", 
care va deveni un adevărat stadion 
de iarnă, unde se vor desfășura în
treceri de tenis, volei, baschet, box 
etc. Nu de mult a luat sfîrșit con
strucția unei mari trambuline de schi 
în raionul Afokofuw. Trambulina va 
fi folosită nu numai pentru schi, ci 
și pentru sărituri cu... parașuta.

In alt raion al Capitalei, Okhota, 
se amenajează o trambulină de schi 
pentru antrenamente de vară. Pista 
de elan este alcătuită din tuburi de 
material plastic (ighelită) care prin 
învîrtire permit alunecarea.

Luna aceasta va fi dat în exploa
tare un bazin descoperit cu apa în
călzită pînă la 36 grade Celsius. Ba
zine de dimensiuni mici, cu apă în
călzită, se vor amenaja pe lîngă 
școli și în diferite raioane ale ora
șului. Ele vor avea o capacitate de 
20—30 oameni.

Crește și se înfrumusețează neîn
cetat minunata Varșovie. Orașul erou, 
renăscut din propria sa cenușă prin 
munca și dragostea poporului polo
nez, stă ca un simbol al victoriei 
păcii asupra războiului, al biruinței 
spiritului creator asupra distrugerii...

stabilit de V. Jenenkov în proba de 
100 m fluture cu timpul de 1:03,9.

Alte rezultate: Bărbați. 1.500 m
— Lavrinenko 18:51,5; 100 m spate
— Barbier 1:04,8; 400 ‘. m liber — 
Nikitin 4:38,6; 200 m bras — Lau- 
ritis 2:40,3. In proba de 200 m bras 
femei Usmees a realizat timpul de 
2:57,5.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3395 Pag. 7-f



Campionatele internaționale de gimnastică

Campioni și olimpici vor evolua la București
Campionatele noastre internaționale 

de gimnastică se bucură în acest an 
de o valoroasă participare. In rîndu- 
rile celor ce vor evolua în fața pu
blicului spectator bucureștean sînt 
campioni mondiali, olimpici și cam
pioni naționali absoluți ai țărilor res
pective. Prezentăm astăzi cititorilor 
noștri pe cîțiva dintre aceștia. Să în
cepem cu...

SOFIA MURATOVA. Cunoscută în 
toată lumea, valoroasa gimnastă a 
făcut parte din echipa Uniunii Sovie
tice care a cîștigat titlul de cam
pioană olimpică în 1956, iar în 1958 
titlul de campioană mondială. Ele
ment de bază al primei formații a 
Uniunii Sovietice, Sofia Muratova este 
prezentă aproape în toate întîlnirile 
internaționale pe care le susține 
U.R.S.S. Sofia Muratova s-a născut 
la Moscova, în anul 1929. La vîrsta

Baschetul
în plină activitate

• Lotul R.P.R. pentru campio
natele europene • Turneul repre
zentativei R.S.S. Azerbaidjan 
• „Cupa București". 

C. 
pregătirile 

sub conducerea an- 
C. Herold si prof. C

cele mai importante 
luna mai va fi vizita

S.

Buctt- 
mai Ia 
de tine-

Ca pita U 
B si cam-

orașului București.
București" vor lua parte echi- 

masculine Dinamo. Metalul 
Rapid, Cetatea Bucur, Pro- 
Olimpia, C.S.U. etc și echi-

La intrarea în Madison Square Garden

un om staționa 
marii săli de 

Madison Square 
York. Trecătorii 

grăbeau spre intrare nu-t 
atenție, considerîndu-l un 

„om-sandwich“, îmbrăcat

ca ... sac de antrenament, 
profesionist, lecțiile se iau 
servind ca sparing-partener 
ajunși vedete. Novicele în- 
pumni cu nemiluita și ca 

ocazie învață ... meseria ... 
Pentru truda pe care elevul o depune, 
patronul sălii de box („gimnaziu" i 
se mai spune peste ocean) îi dă 
atîta cit să trăiască de azi pe mîine.

de 14 ani a îndrăgit gimnastica și... 
nu s-a despărțit de ea. In prezent 
ea practică sportul preferat la Di- 
namo Moscova.

EVA BOȘAKOVA este prima gim
nastă a R. Cehoslovace. Ea deține tit
lurile de campioană mondială la sol 
și bîrnă. Pentru meritele sale spor
tive deosebite, Eva Boșakova a fost 
distinsă cu titlul de maestră emerită 
a sportului. In afara titlurilor mon
diale, Eva Boșakova le deține și pe 
acelea de 
aparate a 
pat de R. 
pionatelor 
trecut, ea 
buție De

campioană absolută și pe 
țării sale. La locul doi ocu- 
Cehoslovacă în cadrul cam- 
inondiale desfășurate anul 
a adus o prețioasă contri- 
aftfel, totalizînd 76,332 pct,

SOFJA MURATOVA

doiBoșakova 
mondiale",

s-a clasat pe locul 
fiind întrecută numai 

de Larisa Latjnina. Specialitatea Bo- 
șakovei: solul.

ANDREI KONOPKA a participat și 
la prima ediție a campionatelor noa
stre internaționale. El face parte de 
mai mulți ani din echipa reprezenta
tivă a R. P. Polone. Activează la 
„Legia“-Varșovia. Anul trecut, în ca
drul „internaționalelor" noastre el s-a

Tur de orizont în fotbalul european
După întîlnirea Ungaria—Iugoslavia

Duminică s-au desfășurat patru 
meciuri între reprezentativele Unga
riei și Iugoslaviei. La Budapesta, e- 
chipele maghiare (A și juniori) au 
terminat învingătoare, în timp ce la
Skoplje și Niș formațiile iugoslave în 
(B și tineret) au cîștigat cu același 
scor: I—0.

Firește, cel mai important meci, 
cel al primelor reprezentative. îrrhe 
iat cu victoria de 4—C a echipei un
gare, este mult comentat în cercurile 
internaționale, întrucît nimeni nu se 
aștepta la o asemenea diferență de 
goluri. Echipa maghiară își datorea
ză această strălucită victorie jocului 
simplu în atac precum și eficacității 
înaintașilor. Ea n-a avut mai multe 
ocazii de gol decît formația iugo
slavă, dar înaintașii, în deosebită 
vervă, în special Tichi, Pal și Șandor 
— autorii celor patru goluri — au 
creat panică în apărarea iugoslavă.

Cei mai buni din echipa învingă-

Dacă dă dovadă de talent, i se aran
jează un meci, apoi altul, pînă ce 
tinărul își face un nume și poate 
aduce venituri. Pentru cine ? Firește, 
in principal pentru garnisirea buzu
narelor patronului. Unul încasează 
pumni, celălalt încasează dolari...

Majoritatea boxerilor profesioniști 
știu dinainte ce-i așteaptă. Ei însă 

n-au altă alternativă șl preferă să 
fie exploatați de patroni și manageri, 
declt să cadă pradă șomajului. Fie
care dintre ei speră că urcind pe 
treptele ierarhiei boxului, posibilitățile 
de a-și asigura existența cresc. Dar 
aceasta este o simplă iluzie. Cu cit 
se măresc rețetele meciurilor, patronul 
pretinde cote mai mari, iar fiscul de 
asemenea. Să nu uităm că pînă și 
in ziua de azi fostul campion mondial 
Joe Louis mai are datorii la fisc I

Joe Lissy ajunsese la treapta in
termediară dintre „sac de antrena
ment'' șt vedetă. El era un boxer de

de campioană a R. P. Po- 
a făcut parte din echipa 

care a participat la cam- 
mondiale de la Moscova.

Natalia Kot s-a clasat 
internaționalelor noastre 
II la sol șj III la

clasat pe locul III la bară, cu 27,75 
punețe.

IURII MAKURIN ne-a vizitat țara 
în toamna anului trecut, cu prilejul 
întîlnirii R.P.R. — R.S.S. Ucraineană. 
Ca și Muratova, Makurin a îndrăgit 
gimnastica la vîrsta de 14 ani. Cel 
mai bun rezultat obținut anul trecut: 
112,60 puncte.

RENATE SCHNEIDER este una din 
reprezentantele R. D. Germane. Ma
estră a sportului și campioană repu
blicană, Renate Schneider se numără 
printre fruntașele gimnasticii în R.D.G. 
Din anul 1957 este componentă per
manentă a echipei reprezentative a 
țării sale. Face sport la Dynamo Ber
lin. Renate Schneider a mai concurai 
în tara noastră cu prilejul întîlnirii 
R.P.R. — R.D.G.

NATALIA KOT deține de mulți 
ani titlul 
lone. Ea 
poloneză 
pionatele 
Anul trecut, 
■— în cadrul 
— pe locul 
rituri.

MIRANDA 
noscută 
1957 la 
cut la 
ționale. 
pioană 
campionatele mondiale de 
cova. Este cotată — pe baza rezul
tatelor obținute — printre cele mai 
bune gimnaste din Europa. La „Cupa 
Europei" s-a clasat pe locul 12.

Am prezentat cîțiva dintre cei pe 
care îi vom putea urmări vineri, sîin- 
bătă și duminică în sala Floreasca. 
Dar, la disputa pentru cucerirea pri
mului loc — atît individual cît și pe 
aparate — vor participa fără îndo
ială și ceilalți sportivi. Ludmila Ego
rova, Victor Lisițki (U.R.S.S.), Jerzi 
Jokel (R.P.P.), Ana Krausova, Pavel 
Ciaidoș (R. Cehoslovacă), Ingrid 
Forst (R.D.G.) și ceilalți gimnaști și 
gimnaste sînt la fel de valoroși. Evo
luția lor va îneînta 
deopotrivă.

să-

CICOGNANI este 
noi. Ea a participat

cu- 
inla

„Cupa Europei", iar anul tre- 
campionatele noastre interna- 
Gimnasta italiană este cam- 
a țării sale. A participat la 

la Mos-

și entuziasma,

ELENA MATEESCU

aiarâ de cei citați 
și cei doi mijlocași

toare au fost în 
mai sus, Budai
Bundzsak și Kotasz, în timp ce din 
echipa învinsă au corespuns doar Be
lin, Trnkovici și Zebeț

Interesant de remarcat că de 28 
ani echipa Ungariei nu a pierdut 
fața Iugoslaviei.

de

Wilnterbottom renunță 
Ia elementul „forță" ?

Prezența mobilului Bobby Charlton 
în centrul liniei de atac a naționa
lei engleze, care acum o săptămînă 
a dispus cu 1—0 de Scoția, a știr- 
nit discuții între specialiști. S-a re
nunțat, deci la doi jucători — Loft- 
house și Kevan — cale corespundeau 
perfect tipului de centru-înaintaș pre
conizat de selecționerul echipei Angli
ei, ll7. \l"interbottom El promovase 
pînă acum numai centri înalți, puter
nici, jucători care hărțuiesc prin forță 
stoperul advers. Acum, vîrful de atac 
ai echipei engleze a fost un jucător 

Dar curînd,

valoare mijlocie, dar cu perspective de 
progres. Patronul său. un oarecare 
John Barett, începuse să-l folosească 
și pe ringul de la Madison Square 
Garden, acolo tinde-și dă intilmre 
elita boxului american.
Barett și-a dat seama că la acest 
Joe Lissy nu totul este în regulă... 
El era recalcitrant, susținea că i se 
dă prea puțin din cîștigul pe care-l 
realizează prin forța pumnilor săi, 
adesea pronunța cuvîniul exploatare ... 
Barett n-a stat mult pe ginduri 
„N-am nevoie de răzvrătiți in aface
rea meat... și-a zis el și i-a ordonat 
lui Joe Lissy să-și facă imediat baga
jele. tar tind boxerul dat afară s-a pre
zentat cu oferte de serviciu la alți 
patroni, aceștia 
întors de asemenea spatele. 
Joe Lissy ușile erau închise ...

Acum boxerul lăsat să moară 
foame s-a hotărit să aducă la 
noștința opiniei publice soarta sa. Și 
firește, multi dintre cetățenii New 
Yorkului care în acea seară aveau 
bilete pentru Madison Square Garden, 
au meditat la cuvintele din inscripția 
purtată de Joe Lissy. Dar cîți „Lissy" 
nu sînt în S.U.A. 7

avizați — i-au
Pentru

de 
cu-

Reprezentativa 9e tenis a 1 f. Romîne 
învingătoare cu 3-2 la Cairo

meciul
ca-

— 6h. Viziru a cîștigat
Ieri după-amiază a luat sfîrșit în 

pitala Republicii Arabe Unite întîlni- 
rea de tenis R.P.R.-R.A.U., contînd
pentru primul tur al „Cupei Davis",
zona europeană. Tenismanii noștri au 
repurtat o binemeritată victorie cu 
scorul de 3—2, după dispute deosebit 
de dîrze.

Duminică fuseseră programate ulti
mele două meciuri de simplu. Echipa 
noastră se prezenta cu un avans de un 
punct, scorul fiind de 2—1 în favoarea 
tenismanilor romini. Pe terenul central 
de la Gezira Sporting Club Cairo, pri
mii s-au întrecut reprezentantul nostru 
C. Năstase și primul jucător al R.A.U.. 
Badr El Din El Saydd. Ambii jucători 
și-au apărat șansele cu deosebită în
suflețire, întîlnirea durînd trei ore. După 
o luptă strînsă, reprezentantul R.A.U. 
a cîștigat în cinci seturi: 8—10. 6—0,
3— 6. 7—5. 6—1. De remarcat că în al 
patrulea set, Năstase conducea cu
4— 1 și 40—30

Din cauza prelungirii primei partide, 
întîlnirea decisivă Gh. Viziru-Kaniel 
Moubarek n-a putut fi terminată dumi
nică. Ea s-a întrerupt la căderea serii,

Călăreții romini pe locul
NISA 20 (prin telefon). întrecerile 

hipice internaționale din localitate au 
continuat duminică după-amiază cu 
„Marele premiu al Franței", la care 
au participat 70 de concurenți. Cel 
mai bun rezultat după parcurgerea 
celor două manșe a fost obținut de 
francezul De Fontbelle cu caii Bucefal 
și Bufallo (4 p. 67,9 sec.). Dintre că
lăreții noștri cea mai bună compor
tare au avut-o Langa cu caii Mache
don și Rubin care s-a clasat pe locul 
10 cu 8 p. și Bărbuceanu cu Bimbo 
și Robot, pe locul 16, tot cu 8 p.

O frumoasă impresie au lăsat-o că
lăreții romîni în „Proba de ștafetă" 

al
Să
ban totaie de concepție în fotbalul 
britanic ?

cărei armă principală este viteza, 
fie acesta indiciul unei schim-

Ruda Hvezda se distanțează

e-

C-ll

In etapa de duminică a campiona
tului cehoslovac de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate tehnice: 
Spartak Praga Stalingrad-Tatran Pre- 

sov 0—0; Dynamo Zilina-Dukla Par 
dubice 0—1: Slovan Bratislava—Ruda 
Hvezda Bratislava 0—2, Buda Hvezda 
Brno—Dynamo Praga 2—3: Jednota 
Kosice—Spartak Praga Sokolovo 2—0.

In fruntea clasamentului se află 
chipa Ruda Hvezda Bratislava cu 2b 
puncte, urmată de Tatran Presdv 
23 puncte.

o Peste cîteva zile va pleca în- 
tr-un lung turneu în Europa și Asia 
echipa braziliană Madureira din Rio 
de Janeiro, ‘ care activează în prima 
ligă a campionatului. Fotbaliștii bra
zilieni vor susține între 30 aprilie și 
7 iulie numeroase Jbcuri în U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria. Turcia, Liban, R. F 
Germană, Franța, Spania, Elveția 
Portugalia și alte țări.

Un nou concurs ciclist

(Prin telefon). —Luni

arată astfel: 1.

Ia
LEIPZIG 20

a avut loc un nou concurs ciclist între 
rutierii romîni și germani care se pre
gătesc pentru „Cursa Păcii". Întrecerea 
s-a desfășurat individual contra-crono- 
metru pe o distanță de 42 km. Clasa
mentul concursului
Weissleder (R.D.G.) 1 h. 11:28; 2. Ion 
Vasile la 14 sec ; 3. Marcel Voinea Ia 
1:03; 4. Grabo (R.D.G.) la 1:10; 5.
Schober (R.D.G.) la 1:10,4; 6. C. Dumi
trescu la 1:34; 7. Eckstein (R.D.G.) la 
1:44; 8. Stolper (R.D.G.) la 1:56; 9. 
Gabriel Moiceanu la 2:41; 10. Adler 
(R.D.G.) la 3:40; 11. Kappel (R.D.G.) 
Ia 3:46; 12. Haitei (R.D.G.) la 4:20;
13. L. Zanoni la 4:39; 14. Braune 
(R.D.G.) la 5:17; 15. Gh. Rădulescu 
la 6:10.

decisiv cu Moubarek —
cînd campioni;! nostrumomentul>n

conducea cu 6—4 și 3—1. Meciul a con
tinuat luni după-amiază și — după 
cum ne-a relatat telefonic secretarul 
Federației romîne de tenis, Gr. Arjoca 
— el a fost serios influențat de căldura 
excesivă care domnește la Cairo. Mou
barek a refăcut din handicap și, sur
prinzător, el și-a adjudecat 11 ghemuri 
la rînd, cîștigînd cu 6—3 setul al doi
lea și cu 6—0 pe cel de al treilea. In 
continuare, reprezentantul nostru a dat 
dovadă de o mare voință și deși vădit 
handicapat de temperatura ridicată, el 
a reușit să treacă peste momente grele 
(în setul 4, Moubarek a avut patru 
meciboluri). Gh. Viziru și-a impus pînă 
la urmă superioritatea, cîștigînd ulti
mele două seturi cu 8—6 și 6—4. Scor 
final : 3—2 pentru reprezentativa 
R. P. Romîne.

ClZ această victorie echipa noastră 
s-a calificat pentru turul al doilea al 
Cupei Davis, urmînd să țntîlnească la 
București în zilele de 15, 16 și 17 mai, 
pe fnvingătoarea partidei Irlanda-Noua 
Zeelandă, care se dispută la 30 aprilie, 
1 și 2 mai la Dublin.

II in „Proba de ștafetă'* *In luna mai baschetul va avea o 
activitate intensă, atît pe plan intern 
cit și pe plan internațional. Firește, 
cea mai importantă acțiune va fi par
ticiparea reprezentativei R.P.R. la
campionatul, european care se va
desfășura la Istanbul între 21 și 31 
mai. In vederea acestei competiții, 

F. R. Baschet a alcătuit un lot de 17 
jucători din care vor fi selecționați 
cei 12 jucători care ne vor reprezenta 
la Istanbul. Lotul este alcătuit din: 
A. Folbert,’ Al. Fodor, M. Nedef, Em. 
Niculescu, T. Nedelea (C.C.A.), Gr. 
Costescu, Cr. Popescu (Rapid), A. 
Novacek (Metalul M.I.G.), D. Nosie- 
vici, L. Nagy (Olimpia), L. Toth 
(Dinamo Tg. Mureș), N. Ionescu, I. 
Cordier, M. Popa (Știința Craiova), 
M. Szabo (Steagul roșu Orașul Sta
lin), E. Vizi (Știința Cluj), 
Neaga (Cetatea Bucur), 
se desfășoară 
trenorilor prof. 
Dinescu

• Unul din 
evenimente din 
reprezentativei masculine a R. S. 
Azerbaidjan, al cărei program pro
babil este următorul: 4 mai joc cu 
selecționata Oradea, 5 mai la Cluj, 6 
mai la Tg. Mureș. 9 mai la ~ 
rești cu echipa R.P.R., 10 
București cu reprezentativa 
ret a R.P.R.

0 Echipele fruntayr din 
(din categoria A, categoria 
pionului de calificare) se vor întrece 
de la 3 mai într-o interesantă c.ompe- 
ție, organizată de F. R. Baschet în 
cinstea aniversării a 500 de ani de ta 
întemeierea orașului București. La 
„Cupa 
pete 
M.I.G., 
greșul, 
pele feminine Constructorul, Olimpia. 
Rapid, Progresul, C.S.U., C.C.A., lo
tul de junioare al Capitalei ș.a. între
cerile se vor disputa în aer liber pe 
terenurile Progresul și Știința.

„Eu' sînt boxerul Joe Lissy și sînt 
lăsat să mor de foame în profesia 
ce mi-am ales-o"... Cu această ins
cripție purtată in dublu exemplar, pe 
piept și pe spate, 
intr-o seară in fața 
spectacole sportive 
Garden din New 
care 
acordau 
obișnuit 
in afișe de reclamă. Unii s-au oprit 
insă, surprinși de sensul cuvintelor 
scrise cu litere mari și s-au apropiat 
de cel care-și făcea o atît de tristă 
publicitate, pentru a afla mai multe 
de la el. Și iată ce au auzit de la 
cel pe care-l cheamă Joe Lissy...

A început cariera de boxer ca oricare 
altul care-și alege profesiunea luptei 
în ring: 
In boxul 
mai ales 
boxerilor 
casează 
această

care a deschis reuniunea de luni după*  
amiază. Concurînd la valoarea lor cu
noscută, Virgil Bărbuceanu cu .Bimbo 
și Gheorghe Langa cu Rubin au ocu
pat locul II cu zero puncte penalizare 
dar cu un timp mai slab, 158 sec. față 
de 154,2 sec. realizat de Portugalia 
care a ocupat primul loc cu Calado 
pe Camillo și Szabo pe Lincoln. De 
remarcat că cei doi romîni au între
cut echipe redutabile dintre care men
ționăm în primul rînd formația Ita
liei (loc 3 cu 4 p. și 168,1) compusă 
din Pierro D’Inzco și Mancinelli. Lo
go cu Sucîtn și Pinciu cu Mindir 
ocupat locul 9 (4 p. 189 sec) iar Băr
buceanu cu Robot și Langa cu Rapt 
sod locul 12 (8 p. 207 sec.). Au parti
cipat 16 echipe, reprezentînd toate cele 
8 națiuni înscrise în concurs

Ultima probă de luni a fost „Pre
miul Monaco". Această probă de du
ble a revenit portughezului Calado pe 
Martingil, 0 p. Călăreții noștri s-att 
clasat astfel: V. Pinciu cu Prundiș 
4 p. loc. X și cu Nor, 4 p. loc XI, 
Langa cu Machedon 4 p. loc. XII, 
Bărbuceanu cu Odobești 7 p. loc. XV. 
Total 68 participant. Marți' este zi de 
odihnă iar miercuri se desfășoară pro
ba nenumerotată și o probă de forță.

• PALATUL SPORTURILOR 
DIN TALLIN a găzduit întîlnirea in
ternațională de lupte clasice dint' 
echipa reprezentativă a Finlandei-, 

Estone. Luptă- 
cîștigat cu sco-

UNEI REUNIUNI

selecționata R.S.S. 
torii finlandezi au 
rul de 4*/ 2—3‘/2.

• IN CURSUL
ATLETICE disputate la San Jose 
(California) atletul Ray Norton a 
egalat recordul mondial în proba de 
100 m plat realizînd timpul de 10,1 
sec. Pînă în prezent Norton se nu
măra printre atleții care reușiseră 
să egaleze recordul lumii în proba 
de 100 yarzi cu timpul de 9,3 sec.

• IN PRIMA ZI a turneului in
ternațional de polo pe apă de Ia 
Hanovța echipa maghiară Dozsa 
Szolnok a învins cu scorul de 15-2 
(9-1) echipa Neptun Tourcoing 
(Franța).

spm


